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Halsbandleguaan, Crotaphytus co//aris 

Familie Iguanidae. 
Midden en zuiden van de Yerenigde Staten en Noord-Mexico. 
Kopromplengte 9-14 em. Drachtige vrouwtjes krijgen oranje vlekken. 
Rotsachtige gebieden: droge rivierbeddingen, canyons en dergelijke droge plaat
sen met weinig vegetatie. 
Winterrust geven. Twee legsels van elk tot zes eieren per jaar mogelijk. 
Schuw, zenuwachtig en snel. erg bijterig. In gevangcnschap wennen ze soms en 
worden dan tam. 
Kleine dieren, waaronder ook hagedissen van bijna hetzelfde formaat! Yoor het 
grootste deel echter insecteneter. 
Warm en droog. Stralingswarmte onontbeerlijk. Heeft behoefte aan extra vitamine 
D3 of UY. Per paar houden. 
Crotaphyllts collaris is een 'ver.tamelsoort'. Onder deze naam ging een aantal 
vormen schuil die tegenwoordig als zelfstandige soorten erkend worden. Zoek 
paartjes bij elkaar van dezelfde (onder)soort! 

Tekening: Gerard Looten 
© Diergaarde Blijdorp 

Tekst: Peter Mudde 
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LEWIS, C., 1997. The fright of the Iguana. Pet reptiles pose a risk of Salmonella 
infection for their owners. FDA Consumer Magazine 31 (7): 33-36. (Volledige tekst 
beschikbaar op: http://www.fda.gov/opacom/catalog/decal.html) 

Een paar jaar geleden is het begonnen, en toen Oprah Winfrey er een aantal keren 
op een nogal opgewonden toon in haar programma aandacht aan besteedde, was de 
beer helemaallos. Een soort massahysterie leidde ertoe dat leguanen in groten geta
le bij de vuilnisbak werden gezet. Ik heb het over de berichten dat reptielen in het 
algemeen en Ieguanen in het bijzonder een direct gevaar voor de volksgezondheid 
zouden vormen omdat ze mensen met 'de Salmonellabacterie' kunnen besmetten. 
Binnen de doelgroep Groene Leguanen is de literatuur over dit onderwerp goed bij
gehouden en tijdens de bijeenkomsten en in ons blaadje hebben we regelmatig aan
dacht besteed aan het vermeende probleem. Nu het respectabele Amerikaanse over
heidsorgaan FDA (Food and Drugs Administration) er een artikel aan heeft gewijd 
in haar blad, lijkt het nuttig een breder publiek van de feiten en de adviezen op de 
hoogte te brengen. 
Het akelige van ieder bericht over dit onderwerp is dat het steevast vergezeld gaat 
van een aantal voorbeelden van ziektegevallen, vaak met een droevige afloop, die 
stuk voor stuk betreurenswaardige individuele voorvallen zijn, maar die zoveel 
emoties teweeg brengen dat een verstandelijke beoordeling van de feiten bijna niet 
meer mogelijk is. 
Waar gaat het om? De feiten: 
Salmonella is de naam van een geslacht bacterien dat honderden soorten omvat. 
Een beperkt aantal van die soorten is schadelijk voor de mens en wordt in verband 
gebracht met bedorven voedsel, meestal omdat het onvoldoende verhit is v66r con
sumptie. De gebruikelijke symptomen van een besmetting zijn in dit geval aantas
ting van het spijsverteringskanaal, vaak gepaard gaande met braken, diarree, koorts 
en buikkrampen. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke aandoeningen het hardst aan
komen bij kwetsbare groepen zoals jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, 
mensen die antibiotica gebruiken of een verzwakt immuunsysteem hebben. 
De meeste reptielen, waaronder leguanen, hebben Salmonellasoorten als normale 
bewoners van hun spijsverteringskanaal. Die bacterien komen regelmatig met de 
ontlasting mee naar buiten en komen zo in de omgeving terecht. Verreweg het 
grootste deel van de soorten die bij reptielen worden aangetroffen zijn volledig 
onschadelijk voor de mens (en ook voor het dier). Toch zijn er enkele gevallen 
bekend waarbij juist Salmonella's die typisch zijn voor reptielen, werden aange
troffen in de ontlasting van mensen met duidelijke symptomen van Salmonella
infectie. 
En inderdaad is het zo dat deze bacterien gemakkelijker overgedragen kunnen 
worden van de ene drager op de andere dan men zou denken. Direct contact is daar 
beslist niet voor nodig. 
Naar aanleiding van enkele betreurenswaardige incidenten bepleiten sommige lie
den natuurlijk de invoering van allerlei verbodsbepalingen. Zo is er in de jaren 
zeventig in de Verenigde Staten een verbod uitgevaardigd op de verkoop aan parti
culieren van schildpadden kleiner dan 10 centimeter om het gevaar te verkleinen 
dat kinderen de dieren in de mond zouden steken en daardoor een besmetting oplo-
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pen. Zoals zo vaak met dit soort regels, werd er ook nu massaal de hand mee gelicht 
en was er van enige reductie van het aantal infecties geen sprake. 
Gelukkig komt men steeds vaker tot het besef dat het veel productiever is de men
sen goed voor te lichten. Oat ziet de FDA nu ook in. Het sleutelwoord daarbij is 
'hygiene'. Hetgeen des te urgenter is naarmate men een meer Amerikaanse manier 
van reptielenhouden erop na houdt, dat wil zeggen naarmate men meer in direct 
lichamelijk contact met de dieren komt (knutl"elen, vrij in huis rood Iaten lopen, 
etc.). Nog urgenter wordt de zaak als er een van de genoemde kwetsbare groepen 
mensen in het spel is. Het is inmiddels onomstotelijk bewezen dat stringente maat
regelen om de hygiene te waarborgen het aantal, toch al relatief zeldzame, ziekte
gevallen terug doen lopen. 
De regels die de FDA formuleert zijn: 

Stop nooit iets in je mood als je met je dieren bezig bent. 
Maak nooit bakken of verblijven schoon in de keuken of in andere ver
trekken waar je voedsel voor mensen klaarmaakt. 
Was je handen altijd met desinfecterende zeep nadat je je dieren gehan
teerd hebt. Water aileen is niet voldoende. 
Sta niet toe dat kinderen onder de 12 jaar zonder toezicht met de dieren 
omgaan. 
Hanteer geen reptielen als je open wooden of zweertjes aan je han den hebt. 
Rubber handschoenen worden aanbevolen. 
Gebruik geen gootsteen, badkuipen of douchebakken om reptielen of hun 
verblijven schoon te maken tenzij je deze na afloop grondig schoonmaakt 
met een bleekmiddel. 
Reptielen zijn niet geschikt voor kinderdagverblijven. 
Laat een gekwalificeerde dierenarts regelmatig mestonderzoek doen. 

Aanbevelingen die wij ook ter harte kunnen nemen. 

Samenvatting: John Boonman 

Waterhyacinten (Eichornia crassipes) in aquaria 

Waterhyacinten (Eichornia crassipes) zijn handige waterplanten in aquaria voor 
watersalamanders (zoals de Aziatische Vuurbuiksalamanders uit het geslacht 
Cynops). De salamanders zitten graag tussen de wortels van deze drijvende plant 
die hen beschutting geeft. Bovendien kunnen de salamanders vanuit deze beschut
te plek naar adem happen. Daarnaast kunnen ze de plant ook als eilandje gebruiken. 
Ten slotte zijn deze planten bijzonder decoratief. AI met al een multifunctioneel 
plantje! Waterhyacinten zijn vaak voor weinig geld bij bloemisten en tuincentra te 
verkrijgen. Ze kunnen echter niet tegen vorst. 
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F. Gillissen 
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L'histoire se repete 

INLEIDING 
In navolging van de meldingen van 
VAN DER SCHILT ( 1982) en VAN DER 

VOORT ( 1991 ) over ontsnappende slan
gen, wil ik hierbij mijn eigen ervarin
gen beschrijven. Ik wil hierbij twee 
opmerkelijke terugvondsten melden. 
Het betreft de terugkeer van een 
Korenslang (Eiaphe guttata) en een 
Amoerratten-slang (E/aphe schrencki 
a noma/a) na respectievelijk drie jaar en 
anderhalf jaar. 

ENIGE OVERWEGINGEN 
Gedurende de twintig jaar dat ik slan
gen verzorg en kweek is het mij regel
matig overkomen dat er een dier ont
snapte. Soms lukte het me de ontsnapte 
slang snel terug te vinden, andere keren 
verdwenen ze definitief. 
Soms zoeken ontsnapte dieren dezelfde 
schuilplaats op na ontsnapping. Zo heb 
ik jarenlang een paartje Helenaratten
slangen (Eiaphe helena) verzorgd, 
waarvan het vrouwtje regelmatig wist 
te ontsnappen, ondanks aile maatrege
len. Ik kon haar altijd terugvinden in 
dezelfde lade van een kast. 
Ik heb in de afgelopen jaren veel slan
genhouders gesproken en maar weini
gen hebben niet meegemaakt dat er een 
of meer slangen ontsnapt zijn. 
Kijkend naar de omstandigheden waar
onder ontsnappingen plaatsvinden 
- afgezien van niet deugdelijke terraria
blijkt het meestal te gebeuren op 
momenten dat ik ofwel twee dingen 
tegelijkertijd wilde doen, of met mijn 
gedachten ergens anders was tijdens 
de verzorging. Zeker in het geval 
van een grote collectie slangen is het 
risico van ontsnappen groter naarmate 
de concentratie bij de verzorger lager 
is. 

DRIE MAAL IS SCHEEPSRECHT 
Een kennis van me, die eigenaar is van 
een grote dierenspeciaalzaak, vroeg mij 
een terrarium in te richten met een paar 
kleine slangetjes. Dat was in de zomer 
van 1994. Dit terrarium was niet voor 
handelsdoeleinden maar meer bedoeld 
als trekpleister in zijn winkel. Als 
tegenprestatie mocht ik informatie over 
Lacerta verspreiden; bovendien werden 
belangstellenden door de winkelier naar 
mij doorverwezen. 
Ik heb een klein aquarium verbouwd, 
ingericht met wat schuilplaatsen, tak
ken en een klein lampje. Voor de bewo
ning koos ik drie pas geboren 
Korenslangen, Elaphe guttata. 
Nadat ik het ingerichte bakje in de win
kel had gezet, kwam ik eenmaal per 
week terug om de slangen te voeren. Na 
drie of vier weken werd ik met een 
hoop excuses ontvangen: de slangen 
waren ontsnapt. Het was de dieren 
gelukt het ventilatierooster op te lichten 
en te verdwijnen. Ga dan maar eens 
zoeken in een winkel van zo'n 500m2! 
Een ondoenlijke opgave gezien aile 
hoeken en kieren. Na twee weken werd 
de eerste slang teruggevonden. Het dier 
lag's ochtends hoven op de toonbank. 
De volgende slang werd twee maanden 
later gevonden bij de buren in de 
schuur. Dit zorgde gelukkig niet voor al 
te veel opschudding. Het dier zag er 
gezond uit en was goed gegroeid. 
Waarschijnlijk heeft deze slang zich in 
Ieven gehouden met insecten, want het 
dier was te klein om zich te voeden met 
volwassen muizen. 
Het derde slangetje liet zich echter niet 
zien. Zo'n drie jaar later (september 
1997) belde de eigenaar van de dieren
winkel op (ik was inmiddels het hele 
voorval al vergeten); zij hadden een 
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slang gevonden in de kooi met kanaries. 
Het dier had inmiddels een lengte van 
een meter en zag er goed gevoed uit. In 
de winkel )open muizen rond die op de 
grate voorraden dierenvoer afkomen. 
Hij was gesnapt omdat hij een kanarie 
had gegeten; deze prooi zorgde ervoor 
dat hij niet meer tussen de tralies door 
de kooi uit kon. In de kooi lagen nog 
twee gewurgde vogels. 
In het terrarium was het dier de eerste 
tijd erg schuw en bijterig. Na een tijdje 
werd het dier rustiger en beet niet rneer. 
Het dier eet nu goed, maar uitsluitend 
levende prooien. 

DE ELAPHE SCHRENCKI ANOMALA 
Op de slangendag van oktober 1993 
heb ik een paartje Amoerrattenslangen 
(E. s. anomala) gekocht. Deze onder
soort heeft een totaal ander karakter dan 
de nominaatvorm. E. s. anomala leeft 
veel meer verborgen en is wat agressie
ver van aard (LANGEYELD, 1994 ). 
In het voorjaar van 1996 ben ik, op 
een avond na het voeren, vergeten de 
schuifruit van het terrarium dicht te 
doen. De hele nacht heeft het terrarium 
opengestaan en pas de volgende dag 
ontdekte ik mijn tout. Helaas was het 
mannetje ontsnapt. Het vrouwtje, dat 
moest vervellen, lag nog in de bloem
pot. 
Er volgden taferelen die vee) terraria
nen zullen herkennen. Kamer dicht, aile 
kasten van de kant, vloerkleed ge"in
specteerd, laden opengetrokken en zo 
verder. Avonden op de loer gelegen om 
de slang te verrassen (tegen beter weten 
in). Ik woon in een oud huis met 
de nodige ontsnappingsmogelijkheden 
naar de kruipruimte. Hier Ieven de 
nodige muizenfamilies, dus voer 
genoeg. Na twee weken was de ergste 
pijn verdwenen en nam het Ieven weer 
z' n gewone gang. 
Twee maanden later ontdekt mijn huis
genote, op een mooie warme dag, de 

slang zonnend op onze stoep. Helaas 
was het dier al zo opgewarmd dat hij 
razendsnel door een ventilatiegat onder 
het huis verdween. Spoedig na dit voor
val zakte de temperatuur en werd de 
kans dat wij de slang weer zouden zien 
steeds kleiner. In het najaar had ik aile 
hoop opgegeven. Op de slangendag had 
ik inmiddels een nieuwe man gekocht. 
Begin september 1997 liep ik naar de 
schuur waar ik mijn muizenkweek heb 
gehuisvest en die zo'n dertig meter ach
ter mijn huis staat. Het was al scheme
rig toen ik binnenkwam. Bovenop de 
muizenkooien lag uitgestrekt een slang. 
Twee weken daarvoor was er een 
Chinese Stinkslang (Eiaphe carinata) 
van ongeveer dezelfde lengte ontsnapt, 
ik ging er automatisch vanuit dat ik dit 
exemplaar weer had gevonden. Door de 
bijna duisternis in de schuur ontdekte ik 
niet direct wat voor een slang daar lag. 
Met de slang in mijn hand liep ik de 
huiskamer binnen. Tot mijn verbazing 
had ik het mannetje Elaphe schrencki 
anomala in mijn handen. 
Ondanks de koude winter '96/'97 zag 
het dier er gezond uit. Hij is goed 
gegroeid, vrijwel net zo groat en zwaar 
als het even oude vrouwtje wat ik nog 
in mijn bezit heb. De belangrijkste fac
tor waardoor de slang zijn avontuur 
heeft overleefd is, denk ik, het feit dat 
het in mijn tuin ritselt van de muizen. 
Uit gesprekken met tientallen slangen
houders is mij duidelijk geworden dat 
de bovenbeschreven voorvallen iedere 
slangenhouder wei eens overkomen. 
Een deel van de ontsnapte slangen 
wordt nooit teruggevonden. Het is 
gebleken dat ontsnapte slangen meestal 
niet ver weg van hun voormalige behui
zing worden teruggevonden. Maar uit 
bovenstaande blijkt ook dat de dieren 
het vaak wei overleven. Het is dus niet 
ondenkbaar een slang van het geslacht 
Elaphe te ontmoeten in de stedelijke 
natuur. 
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L' HISTOIRE SE REPETE 
(HISTORY REPEATS ITSELF) 
Four escapes of snakes are described, inclu
ding a collective breakout of three young 
Elaphe gullata and that of a four-year old 
Elaphe schrencki anomala. The three E. gutta
fa were found after two weeks, two months 
and three years respectively. The Elaphe 
schrencki anomala was recaptured after 1.5 
years. Even the two snakes that were recover
ed after prolonged periods appeared to be in 
good condition when recaptured. It appears 
that snakes of the genus Elaplre are not only 
admirable escape artists, they are also good at 
surviving on their own, outside of their terra
ria. 

Meelwormen, ijskoud het langst 
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Nu bet vakantieseizoen aanbreekt, zullen vel en bet voederen voor kortere of tange
re tijd aan anderen overlaten. Het is dan prettig wat voer in voorraad te bebben. 
Voor insecteneters betekent datal gauw meelwormen. Mits goed doorvoed, bestaat 
daar geen bezwaar tegen. Maar, bebalve dat in de warmere zomerperiode meel
wormen nogal snel tot verpoppen neigen, raken ze soms ook uitgedroogd of blijkt 
de ingeslagen boeveelbeid bij de toegenomen eetlust van onze dieren niet toerei
kend. Bewaren in de koelkast biedt uitkomst. 
Een temperatuur rond de 6-7°C is optimaal: de meelwormen bouden bet dan wei 
twee maanden uit. Niet iedere koelkast beeft overigens een gelijke temperatuurver
deling. Bij sommige blijkt bet bovenste rek de ideale plek, bij andere is dat op de 
glasplaat of in de groentelade. 
Ik gebruik de stevige plastic literdozen waarin bet betere consumptieijs beeft geze
ten, waarbij een flink stuk midden uit het deksel geknipt de luchtcirculatie waar
borgt. Een deksel is noodzakelijk want als de doos relatief vol zit en de meelwor
men nog warm zijn, voorkomt dit ontsnappen. De doos kan tot de helft gevuld wor
den, dat betekent een pondje. Doe er geen substraat bij (booguit wat droge zeme
len) om te voorkomen dat het gebeel een onwelriekende massa wordt: eten doen ze 
tocb niet en het als sardientjes naast elkaar liggen, deert geenszins. 
Hoewel de meelwormen feitelijk direct uit de koelkast zijn te voeren, is bet beter 
uit deze opslag te putten om een weekvoorraadje in stand te bouden. Deze meel
wormen voedert men met alles wat maar gezond is (denk ook aan groente en fruit 
om bet vocbtniveau weer op peil te brengen), voor ze zelf verorberd worden. 
Met Buffalowormen lukt dit koude kunstje helaas niet. 
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Schildpadden in het 
Phu Luang Wildlife Sanctuary, Thailand 

INLEIDING 
Hieronder volgt een verslag van een 
tweedaags bezoek dat ik als gast van 
een onderzoeksteam van de Chulalong
kom Universiteit te Bangkok, Thailand 
heb gebracht aan het Phu Luang 
Wildlife Sanctuary en het bijbehorende 
Research Station (zie ook: CHAN-ARD et 
al., 1996). 

BESCHRIJVING 
NATUURRESERVAAT 
Phu Luang Wildlife Sanctuary is een 
800 km2 groot natuurreservaat in de 
provincie Loei in Noord-Thailand, 
iets onder de kop van Laos en onge
veer 40 km ten zuidwesten van de 
stad Loei. Vanuit Bangkok is het met de 
auto goed te bereiken. De rit van onge
veer 500 km gaat over vrij goed 
begaanbare, geasfalteerde wegen en 
duurt, inclusief stops voor lunch en ins
laan van proviand op de markt van 
Petchabun ongeveer 91h. uur. Aileen de 
laatste kilometers van de toegangsweg 
zijn onverhard. 
Het reservaat is in principe aileen toe
gankelijk voor onderzoekers, maar 
gei"nteresseerden kunnen het na een 
afspraak bezoeken onder begeleiding 
van een gids. 
Het basisstation (Research Station) ligt 
aan de noordkant van het reservaat. 
Recent is er redelijk wat geld in de 
voorzieningen gei"nvesteerd, waardoor 
er naast de waning van de beheerder en 
de hutten van de parkwachters nu vier 
stenen gebouwtjes staan met hierin 
slaapgelegenheid en sanitaire voorzie
ningen. Bovendien is er een museum 
gebouwd waar representatieve exem
plaren van aile in het reservaat voorko
mende fauna, wanneer men die dood in 

het reservaat aantreft, worden geprepa
reerd en bewaard. In het basiskamp is 
een aantal terraria aanwezig met daarin 
in het park voorkomende reptielen en 
amfibieen, zoals varanen, Python molu
rus bivittatus, slangen van het geslacht 
Boiga en de Krokodilsalamander, 
T.vlototriton verrucosus. Van een andere 
slang die in relatief groten getale in dit 
reservaat voorkomt, de Koningscobra 
(Ophiophagus) was aileen een opgezet 
exemplaar aanwezig. In een groat 
openluchtterrarium worden de in het 
reservaat voorkomende schildpadden 
gehouden: enkele Manouria impressa, 
Grootkopschildpadden (P/atysternon 
megacephalum) en de Bosbeekschild
pad, Cyclemys dentata. Voorts staan er 
enkele volieres met inheemse vogels 
zoals de Beo. 

VEGETATIE EN KLIMAAT 
De berg waaraan het reservaat zijn 
naam dankt, Phu (=berg) Luang, is 
vanaf het basiskamp goed te zien. Het is 
een zogenaamde karstberg met een 
platte top op ongeveer 1200 meter 
hoogte. 
De vegetatie op de top bestaat voor
al uit Rododendrons en Azalea's met 
gras eronder, waartussen vele orchi
deeen bloeien. Vanaf de rand loopt de 
berg vrij steil naar beneden, en op deze 
steile helling groeit regenwoud, zoge
naamd 'evergreen hill forest'. Dit is een 
type woud met niet al te hoge bomen 
(tot zo'n 20 meter}, veel bamboe en 
lianen, en op de meeste plaatsen een 
dichte, slecht doorgankelijke onderbe
groeiing die het gebruik van machetes 
noodzakelijk maakt. De vochtige 
bodem is bedekt met een dikke laag bla
deren. 
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Van juni tot en met september is de 
regentijd. In deze periode valt het over
grate deel van de in totaal 1200 mm 
neerslag die bier jaarlijks valt. De koele 
periode (minimumtemperatuur 9°C) 
loopt van oktober tot eind februari. In 
het warme seizoen worden bier tempe
raturen van maximaal 40°C gemeten. 
Tijdens ons verblijf in maart 1994 was 
het er warm (ca. 25°C) en de relatieve 
luchtvochtigheid was hoog (ca. 80%). 

DOEL VAN DE REIS 
Doel van dit tweedaagse bezoek aan 
Phu Luang Wildlife Research Station 
was vooral om een indruk te krijgen van 
de biotopen van Manouria impressa en 
Platysternon megacephalum, en om de 
mogelijkheden na te gaan voor het doen 
van telemetrisch onderzoek aan deze 
twee soorten. M. impressa is een zeld
zame, weinig gei"mporteerde schildpad, 
en P. megacephalum is een minder 
zeldzame, veel gei"mporteerde soort. Ze 
hebben met elkaar gemeen dat ze in het 
wild niet bestudeerd zijn en dat er over 
hun biologie vrijwel niets bekend is. 
Kroon op ons bezoek zou een ontmoe
ting in het wild met een van de bier 
levende schildpadden zijn, hoewel de 
kans dat dit in twee dagen zou gebeuren 
door iedereen vrij onwaarschijnlijk 
werd geacht. Zelfs in een park met een 
grote biodiversiteit als Phu Luang zijn 
ook ontmoetingen met andere diersoor
ten bij dit soort korte bezoeken niet te 
verwachten. We hebben ons tevreden 
moeten stellen met een overstekende 
Calotes mystaceus, een paartje Zilver
fazanten, een pootloze hagedis ( Ophi
saurus gracilis), enkele niet verder 
gedetermineerde soorten vogels, sporen 
van Muntjakhertjes, uitwerpselen van 
katachtigen (Nevelpanter en Bengaalse 
Kat) en Aziatische Olifanten, en verder 
het getrompetter van olifanten en 
gezang van gibbons. Op zich geen 
slechte score voor twee dagen. 

SCHILDPADDEN 
Manouria impressa 
Deze soort vertegenwoordigt samen 
met Manouria emys het geslacht 
Manouria. Beide zijn vrij groot wor
dende landschildpadden (M. emys haalt 
ongeveer 50 em maximale plastron
lengte, M. impressa ongeveer 30 em). 
Beide soorten zijn bewoners van voch
tige bergwouden, waarbij over het alge
meen wordt aangenomen dat M. emys 
meer watergebonden is dan M. impres
sa. Om niet geheel duidelijke oorzaken 
komt M. emys in Phu Luang niet meer 
voor. 
In West-Thailand komen be ide soorten 
in bepaalde gebieden wei samen voor. 
De beschikbare kennis over M. impres
sa in Phu Luang komt op dit moment 
nog van de verslagen van de parkwach
ters en de observaties aan de dieren die 
in het basiskamp aanwezig waren. De 
dieren Ieven hier op een hoogte van 
ongeveer 600 tot zo' n 1200 meter. In de 
lager gelegen gebieden en de valleien 
wordt zij nooit aangetroffen. In het 
lager gelegen terrein wordt in hetzelfde 
gebied nog wei de Geelkopschildpad, 
Indotestudo elongata, aangetroffen. 
Deze dieren worden echter in het bos
rijke Phu Luang niet gevonden. 
M. impressa is een soort die men zeer 
zelden ziet in gevangenschap, en ook 
over zijn leefgewoonten in het wild is 
zo goed als niets bekend (PRITCHARD, 
1979). Volgens NUTAPHAND ( 1979) 
leeft deze zeldzame schildpad in bossen 
en bergachtige gebieden. Het voedsel 
zou voomamelijk bestaan uit planten en 
bamboescheuten, en wordt gezocht in 
de dichte ondergroei van bossen op een 
hoogte van 200-600 meter (NUTA
PHAND, 1979). 
Hoewel de parkwachters op hun dage
lijkse tochten regelmatig M. impressa 
tegenkwamen was het voor ons zinloos 
emaar te gaan zoeken. Het terrein waar 
zij Ieven is grotendeels ondoordring-
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Overzicht van het 'evergreen hill forest' van Phu Luang. 
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baar, de cl ieren houclen er een verborgen 
leefwijze op na, zijn bovenclien goecl 
gecamoufleercl, en komen waarschijn
lijk in vrij !age cl ichtheclen voor. Or1Ze 
kansen om er een bij toeval in het wild 
tegen het lij f te !open waren gunstig, 
omdat de paartijd net was begonnen en 
mannetjes waarschijnlijk op zoek waren 
naar geschikte partners. Desonclanks 
hebben we ze niet gezien. Opvallend 
was aan de dieren in het basi kamp. 
waar eenmaal een paring were! waarge
nomen om ongeveer 14.00 u. dat ze, 
evenals I. elongata , in de paartijd een 
roze-paarsachtige verkleuring rond de 
neus krijgen. Het mannctje maakte pie
pencle geluiden bij de paring. zoals ook 
bekend van bijvoorbeeld Tesrudo lier
IIWIIIIi . Het voedsel van M. i111p ressa in 
Phu Luang schijnt vooral uit paddestoe
lcn tc bestaan, en de parkwachters kun-

Foto: R. de Bruin 

nen aan bij tsporen aan de paddestoelen 
zien of ze door M. impressa zijn aange
vretcn. Het bijzondere van de padcle
stoelen hier is clat nooit van te voren 
bekencl is wanneer deze massaal te 
voorschijn komen. De plaatselijke be
volking let hier echter wei op. en wan
neer er vee! paddestoelen staan, trekt 
men erop uit om deze te plukken. Even
tuele schilclpadden die eveneens op de 
paddestoelen afkomen worden ook 
meegenomen voor consumptie. De han
del in M. impressa (en I. e/ongata) 
schijnt , zeker sinds Thailand in 1992 
CITES hee rt geratificeerd, een onderge
schikte rol te spelen. Wei worden aile 
bui kschilden van geconsumeercle 
schi ldpaclclcn verkocht aan opkopers die 
ze vcrkopen aan fabrikanten van tradi-
1 ionele Chinese geneesmiddelen. waar 
ze ecn belangrijke rol in sch ijnen te spe-
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len. Het Ieven is hier aangepast aan de 
seizoenen. De paartijd van de dieren 
valt deels samen met het natte seizoen: 
van april tot en met september. De die
ren houden een rust in de koele periode 
(minimumtemperatuur 9°C, maximum 
22°C) die loopt van oktober tot eind 
februari. 

Platysternon megacephalum 
Hoewel deze soort in het recente verle
den door de dierenhandel veel werd 
aangeboden, en nog steeds regelmatig 
wordt verkocht, is ze in het wild nauwe
lijks bestudeerd. In de literatuur is 
eigenlijk aileen te vinden dat de 
Grootkopschi ldpad vrij koele berg
beekjes bewoont, goed kan klimmen, 
en vlees, vis, slakken en garnalen eet 
( PRITCHARD, 1979, NUTAPHAND, 1979). 
De Grootkopschildpad, die op het 

Manouria impressa in Phu Luang. 
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embleem van Phu Luang prij kt, 
bewoont hier bergbeekjes die in de 
regentijd het water van de hoogste top
pen in het park afvoeren naar de lager
gelegen permanente wateren, die uit
eindelijk in de Mekong rivier uitkomen. 
Tijdens ons bezoek aan het eind van de 
droge tijd waren nog slechts de beek
beddingen aanwezig, met hier en daar 
een poeltje . Het waren zeer ruige beek
beddingen die voornamelij k bestonden 
uit grote gladde rotsblokken met een 
doorsnede van een tot twee meter. Door 
de parkwachters zij n we naar een aantal 
van die permanente poeltjes gebracht 
waar zij wei eens Grootkopschildpad
den hadden gevangen. Hoewel deze 
poeltjes vaak niet groter waren dan een 
bij twee meter, en een waterstand had
den van zo'n dertig centimeter, was de 
bodem bedekt met zo' n dikke laag bla-

Foto: R. de Bruin 
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dere n en waren er zoveel schuilmoge
lijkheden onder de ste nen dat eventueel 
aanwezige schildpadden eenvoudig 
onze prikke nde bamboestokken konden 
ontvluchten; we hebben dus geen 
schildpadde n kunnen vinden. Ook vier 
ervaren parkwachters hadden na een 
uur zoeken in een beek geen enkele 
Grootkopschildpad gevonden. 
Zij vertelde n dat zij op hun tochte n af 
en toe Grootkopschildpadden op de 
verbindingswegen in het park vonden. 
De diere n zwerven over de berghellin
gen naar beneden naar de lagergelegen 
permanente wateren, terwijl zij ook 
ges ignaleerd zijn tijdens het beklimmen 
van berghe llingen, gebruikmakend van 
de beekjes. Het werd ons niet duide lijk 
in welk seizoen welke richting door de 
diere n werd gekozen. Het ligt dan ook 
in de bedoeling Grootkopschildpadden 

met zendertjes uit te rusten om zo hun 
eventuele migratiepatroon na te gaan. 
Hoewel in Thailand niet gegeten , wordt 
de Grootkopschildpad- dit in tegenstel
ling tot M. impressa - wei bedre igd en 
wei door de handel. In de geschikte tijd 
zijn de dieren gemakkelij k te vinden 
door de beekjes maar te volgen. 
Een jonge Grootkopschildpad die in 
een te rrarium in het basiskamp werd 
gehouden was vooral 's avonds actief. 
Het dier probeerde dan de in zij n ver
blijf aanwezige zoetwatergarnale n, en 
op de ruiten zittende insecten te vangen. 
In het buitenterrarium werd een aantal 
Grootkopschildpadden van verschillen
de leeftijd en grootte gehouden. Aan 
deze dieren was goed de kleurverande
ring die deze dieren tijde ns hun ontwik
keling doormaken Uong: lichtgekleurd, 
oud: donkergekle urd) te zien. 

Yolwas:;en Grootkopschilclpad (Piatvsfernnnmegaceplwlum) uit Phu Luang. Foto: R. de Bruin 
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Jonge Grootkopschildpad (Piwystemon megaceplwlwn) uit Phu Luang. Foto: R. de Bruin 
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TURTLES IN THE PHU LUANG WILD
LIFE SANCTUARY 
I visited the Phu Luang Wi ldlife Sanctuary by 
invitation From a research team working at the 
Chulalongkorn Uni versity in Bangkok. The 
primary goal of this two clay trip was to get an 
impress ion of the habitats of Manouria 
impressa and Platysremon megaceplwlttnl, as 
little is known concerning the biology of these 
tunles in the wi lei. 
Biological information about M. impressa is 
most I y clcri vecl from repons by the park war
dens and observations of some capti ve indivi
duals at the park base camp. None of these 
tunics were found during my trip, which was 
hardly surprising as the humid mountain forest 

habitat in which they occur is largely impene
trable. 
P/atystem on megacephalum, symbolized on 
the park logo, was also not found. My trip took 
place during the dry season, when only small 
pools of water remained in the stream beds. 
The difficult to navigate stream beds were 
composed of large, smooth boulders two to 
three meters in cross section. The turtles wan
der over the mountain slopes to lower lying 
permanent water, and are somet imes found at 
road cross sections in the park. There are plans 
to attach radio transmitters to some individu
als to study their seasonal movements. 
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Euthanasie bij reptielen en amfibieen 

INLEIDING 
Vroeg of laat ziet iedere houder van 
reptielen of amfibieen zich voor de 
vraag geplaatst of het dier waarvoor hij 
de zorg op zich genomen heeft nog wei 
verder moet Ieven. Het kan echter ook 
gebeuren dat je in de vrije natuur met 
die vraag geconfronteerd wordt, bij
voorbeeld in het geval van verkeers
slachtoffers. De reden dat die vraag bij 
dieren in gevangenschap opkomt kan 
uiterst divers zijn. Het kan ook daar te 
maken hebben met ernstig zieke of 
gewonde dieren, maar ook met mis
vormd geboren dieren of met situaties 
die gevaarlijk zijn voor andere dieren of 
mensen. 
Hoewel het stellen van de vraag aileen 
al tot veel emoties aanleiding kan 
geven, is het niet fatsoenlijk haar uit de 
weg te gaan. Het is beter om de moge
lijkheden om dieren zo humaan moge
lijk te doden in kaart te brengen. 
Dit artikel beoogt dan ook niet om cri
teria aan te geven over wanneer wei en 
wanneer niet tot euthanasie moet wor
den overgegaan. Het geeft slechts een 
overzicht weer van hetgeen er in de lite
ratuur beschreven is over euthanasie, 
toegespitst op onze doelgroepen. 
Daarbij wordt onder euthanasie ver
staan het actief beeindigen van Ieven 
door middel van een handeling. 
Passieve euthanasie, het onthouden van 
een behandeling, en versterving, het 
onthouden van voedsel en/of drank, 
worden niet als een humane manier 
beschouwd om dieren te doden en zul
len dus niet worden besproken. 
Na een beschrijving en evaluatie van de 
mogelijke methoden komen ook wette
lijke aspecten aan de orde. 
Als aile aspecten de revue zijn gepas
seerd zal het duidelijk zijn geworden 

dat een aantal huis-, tuin- en keukenme
thodes niet aanvaardbaar is. De bood
schap is: 
NIET door het toilet spoelen; 
NIET zomaar in de vriezer stoppen~ 
NIET LEVEND in alcohol of formaline 
dompelen; 
NIET in een zakje in de hete zon leggen. 

CRITERIA EUTHANASIE
METHODEN 
Er zijn algemeen aanvaarde basisregels 
die gesteld moeten worden aan metho
den die tot doel hebben het Ieven van 
een dier te beeindigen (BURNS, 1995; 
Besluit doden van dieren, 1997). Deze 
regels houden in dat: 
I. Er snel bewusteloosheid moet intre
den gevolgd door een stilstand van hart 
of ademhaling en uiteindelijk door het 
verlies van de hersenfuncties, dit alles 
v66rdat het dier weer bij bewustzijn 
kan komen. 
2. Er geen onaanvaardbare opwinding 
of pijn mag optreden alvorens bewuste
loosheid intreedt. 
3. De dodingshandeling zo snel moge
lijk na aanvang tot de dood van het dier 
moet leiden. 
Als het dode dier nog verder gebruikt 
moet worden (bewaren of onderzoek) 
kan het van belang zijn dat het dier 
intact blijft. Een aantal op zichzelf aan
vaardbare mechanische methoden zal 
daardoor afvallen. 

PIJNGEWAARWORDING BIJ 
REPTIELEN EN AMFIBIEEN 
De International Association for the 
Study of Pain definieert pijn als volgt: 
pijn is een onaangename sensorische en 
emotionele ervaring, die in verband 
wordt gebracht met bestaande of drei
gende weefselbeschadiging of wordt 
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beschreven in termen van weefselbe
schadiging. Pijn is zowel een gewaar
wording (bewust worden van een prik
kel die pijn veroorzaakt) als een emo
tionele ervaring. Dit basisprincipe van 
pijngewaarwording is bij aile gewervel
den aanwezig. Pijn kan alleen waarge
nomen worden als de hersenstructuren 
intact zijn en functioneren. 
Pijnreceptoren of nociceptoren komen 
overal in het lichaam voor behalve in 
het centrale zenuwstelsel. De pijnprik
kels worden door een dicht netwerk van 
korte en lange axonen (zenuwvezels) 
met talrijke synapsen ('knooppunten') 
via ruggenmerg en verlengde merg naar 
de hersenen geleid. Het lichaam kan 
zelf pijn veroorzakende stoffen maken 
zoals bijvoorbeeld de prostaglandines 
bij ontstekingen. 
De onderdelen die nodig zijn om pijn 
waar te nemen zijn bij reptielen aanwe
zig. Ze bezitten allerlei receptoren, met 
inbegrip van mechanische receptoren in 
de huid en in bindweefselstructuren, 
tastzintuigen en zenuwuiteinden. De 
thalamus (in de grote hersenen) en het 
ruggenmerg zijn bij die pijngewaarwor
ding betrokken. 
Ook amfibieen bezitten de benodigde 
componenten: er zitten pijn- en drukre
ceptoren in de huid. Net als zoogdieren 
produceren reptielen en amfibieen opi
umachtige verbindingen (endorfinen) 
die pijn onderdrukken. 
Reptielen en amfibieen reageren op 
hinderlijke impulsen door middel van 
afweerreacties, spiersamentrekkingen, 
vlucht- of afweergedrag, weg van de 
bron van de impuls, pogingen om te bij
ten, afwijkend zwemgedrag bij water
bewoners of aanverwant gedrag. 
Het is dus al met al redelijk om aan te 
nemen dat reptielen en amfibieen die 
blootgesteld worden aan irriterende 
omstandigheden, pijn, benardheid of 
onrust op een vergelijkbare manier 
ervaren als zoogdieren en vogels. 

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN 
VAN REPTIELEN EN AMFIBIEEN 
Reptielen en amfibieen mogen dan wei 
in veel opzichten vergelijkbaar zijn met 
zoogdieren en vogels, er zijn toch een 
paar essentiele verschillen die van 
belang zijn voor de mogelijke euthana
siemethoden. 
Zuurstofgebrek: 
Veel reptielen en amfibieen zijn in staat 
om gedurende lange tijd omstandighe
den van weinig zuurstof vol te houden 
(bv. BENNETT, 1991 ). Schildpadden van 
het geslacht Pseudemys overleefden 
gedurende 27 uur in een milieu van 
I 00% stikstof (CALLDERWOOD, 1971 ). 
Groene Leguanen (Iguana iguana) 
kunnen hun adem wei 4,5 uur inhouden 
(MOBERLY, 1968). Ook amfibieen kun
nen lange perioden van weinig zuurstof 
overleven (STOREY, 1986). Oat betekent 
dat euthanasiemethoden die bewuste
loosheid veroorzaken door de bloedtoe
voer naar de kop te onderbreken en zo 
een zuurstoftekort in de hersenen 
bewerkstelligen ( onthoofding, dood
bloeden, etc.), niet geschikt zijn voor 
reptielen en amfibieen als er geen ande
re methode naast gebruikt wordt. 
Bewusteloosheid treedt immers niet 
snel in. 
Lage temperaturen: 
De door particulieren waarschijnlijk het 
meest toegepaste euthanasiemethode 
bij reptielen en amfibieen maakt 
gebruik van hun 'koudbloedigheid'. 
Men denkt dat het eenvoudig in de 
koelkast of diepvriezer leggen van die
ren een geschikte methode is om hen te 
doden. Lage temperaturen doen reptie
len en amfibieen inderdaad verstijven 
en verdoven hen in zekere zin, er is ech
ter geen enkele aanwijzing dat de pijn
drempel verhoogd wordt (BURNS, 
1995). Daarom is het gebruik van vrie
zers niet acceptabel omdat de vorming 
van ijskristallen in de huid en de onder
liggende weefsels ongetwijfeld aanlei-
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ding tot weefselbeschadiging zal geven, 
gepaard gaand met pijn en hinder 
(KAPLAN, 1997). Daarbij komt nog dat 
een aantal reptielen en vooral amfibieen 
strategieen heeft ontwikkeld om fatale 
bevriezing te voorkomen. Zij ontwikke
len een soort antivries of verminderen 
de hoeveelheid water in hun lichaam 
sterk (STOREY, 1990) en kunnen tempe
raturen onde r nul tijdens de winterslaap 
overleven (bv. PACKARD & PACKARD, 
1993). Bij dergelijke dieren is het dus 
ook nog eens veel moeilijker om hen in 
een bewusteloze staat te krijgen door 
middel van koude. Een extra argument 
om zulke manieren niet toe te passen. 

METHODEN VAN EUTHANASIE 

CHEMISCHE METHODEN 
Aan chemische middelen die gebruikt 
kunnen worden om dieren te doden, 
kleven bijna allijd praktische bezwaren. 
De toediening ervan vereist altijd een 
uitgebreide ervaring. Ze moeten meest
al ge·lnjecteerd worden en dat is niet 
zonder meer voor iedere amateur uit
voerbaar of zelfs wettelijk toegelaten. 

Ook op dierenartsen die geen ervaring 
met reptielen of amfibieen hebben, 
moet niet zonder meer vertrouwd wor
den. Yerder zijn chemische mjddelen 
vaak niet zonder recept te verkrijgen, 
wat de toepasbaarheid beperkt. 
De chemische middelen zijn onder te 
verdelen in verbindingen die toege
diend worden door injectie, of eventu
eel door baden, en in gasvormige pro
ducten die ingeademd moeten worden. 
Toediening van middelen via de bek is 
niet gebruikelijk. 

INJECTIE 

PENTOBARB IT AL-N ATRIUM 
Het meest gebruikte middel is pento
barbital-natrium, een s laapmiddel. 
Barbituraten onderdrukken de werking 
van het centrale zenuwstelsel en zijn 
dam·om in principe geschikte middelen 
voor euthanasic. In het algemeen werkt 
het middel snel en zonder tekenen van 
opwinding of pijn (BARTEN, 1997). 
ZWART et al. ( 1989) raden een dosis van 
minstens 200 mg/kg lichaamsgewicht 
aan bij een injectie in de lichaamsholte, 

of (bij kikkers) in de lymfezak
ke n. Yoor details over de toe
diening wordt naar dat artikel 
verwezen. Lagere doseringen 
(60-1 00 mg/kg) zijn ook ver
meld in de literatuur (BURNS, 
1995). 

MS-222 

Een injectie in de lichaamsholte ( intra-abdomi naa l) bij een Groene Leguaan. 

Tri ca"ln e( me thaan s u I fonaat ) 
(MS-222) onderdrukt ook het 
centrale zenuwstelsel en is 
aileen geschi kt om amfibieen 
(en vissen) te doden omdat de 
stof via de Iangen, kieuwen of 
de huid geabsorbeerd wordt. 
Een bad in een oplossing van 
1-10 gram/liter (BURNS, 1995; 
ZWART et al., 1989), volgens 
DE GRAAF & HELDER ( 1989) is Foto: C.C. van Kalken 
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150-200 mg/liter voldoende, le idt bin
nen een paar minuten tot volledige nar
cose en daarna tot de dood. Omdat MS-
222 in water opge1ost Iicht zuur 
reageert moet de vloeistof met natrium
bicarbonaat geneutraliseerd worden om 
ongewenste opwinding bij de dieren te 
voorkomen. Yerder valt de verbinding 
in water uiteen zodat er steeds verse 
oplossingen gemaakt moeten worden. 
MS-222 kan ook ge"injecteerd worden 
(in de lichaamsholte of de lymfezak
ken) met als bijkomend voordeel dat de 

lijkbaar met die van MS-222. Omdat de 
stof slecht oplost in water moet eerst 
een oplossing in aceton gemaakt wor
den die daarna in water uitverdund 
wordt tot een eindconcentratie van 100 
mg/liter (BURNS, 1995). 

T61 
Het mengpreparaat T 61 (een waterige 
oplossing van drie verbindingen) van 
de firma Hoechst wordt vooral gebruikt 
voor het doden van zoogdieren maar 
het werkt volgens ZwART et al. ( 1989) 

bij reptielen en amfibieen sne l
ler dan pentobarbital-natrium. 
Als intraveneuze dosering 
wordt bij honden 0,3 mllkg 
geadviseerd (TAK, 1995). De 
injectievloeistof bevat per ml 
0,2 g embutramide, 0,05 g 
mebezoniumjodide en 0,005 g 
tetraca"ine HC I. 

KETAMINE 

Een injectie in de lichaamsholte ( imra-abdominaal) bij een Donkere 
Tijgerpython. Foto: C.C. van Kalkcn 

Ketamine geeft goede pijnstil 
ling en wordt veel door dieren
artsen gebruikt bij operaties 
maar neemt een wat tweeslach
tige positie in temidden van de 
euthanasiemidde len. Bij 
gebruik als verdovingsmiddel 
blijken er vrij vee) dieren te 
overlijden (DANNEMAN & 
MANDRELL, 1997), uit gede
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plaats van injectie snel verdoofd wordt 
zodat zelfs de prik niet tot overmatige 
pijngewaarwording aanleiding geeft. 
Hoewel geen van de hier besproken 
midde len onschuldig zijn, moet bij het 
hanteren van relatief grote hoeveelhe
den MS-222 extra voorzichtigheid in 
acht genomen worden omdat er kanker
verwekkende afbraakproducten ge
vormd kunnen worden (ZWART et al. , 
1989). 

BENZOCAINE 

tailleerd neurologisch onderzoek blijkt 
het effect als euthanasie middel echter 
ook niet overtuigend te zijn (KIK UCHI et 
al. , 1997). De manier waarop het mid
de l met name in Duitsland veelvuldig 
toegepast wordt (KOHLER, 1996), lijkt 
daarom juist: gebruike n als verdoving 
ter voorbereiding op een (meestal 
mechanische) uiteindelijke doding. Een 
dosering van minimaal 200 mg/kg is 
gewenst. 

KOOLZUUR 
De werking van benzoca·ine ts verge- In noodgevallen kunnen amfibieen 
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Toediening van gasvormige producten. hier een Groene Leguaan onder anes
thcsic. Foto: C.C. van Kalken 

lei bezwaren. A llereerst zijn de 
voorzieningen d ie nodig zijn 
om gassen toe te dienen niet 
eenvoudig te construeren. 
Daarnaast zijn de conccntraties 
die nodig zijn meestal vrij 
hoog metals bijkome nd nadeel 
dat veel reptiele n hun adem 
lang in kunnen houden of 
anderszins aangepast zijn aan 
lage zuurstofconcentraties 
zoclat het vaak onaanvaardbaar 
lang duurt voordat de dood 
intreedt. Als verdoving of 
bedwelming zijn gassen soms 
wei handig, met name in geval 
van gevaarlijke of g iftige die
ren die dan niet gehanteerd 
hoeven te worden. 
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gedood worden door een hoge concen
tratie koolzuur (koolstofdioxide) in het 
water. Dat kan commercieel koolzuur
houdend water (het Engelse sodawater, 
niet te verwan·en met een oplossing van 
soda) zijn of uit geschikte koolzuur 
(bruis)tabletten betrokken worden. Om
dat koolstofdioxide in water zwak zuur 
reageert moet een dergelijke oplossing 
eerst met natriumbicarbonaat geneutra
liseerd worden (ZWART et al. , 1989). 

FORMALINE OF ALCOHOL 
Het zonder meer in formaline of alco
hol dompe len van dieren, zoals door 
sommige veldwerkers wei wordt toege
past, is volledig onaanvaardbaar. 
Fonnaline en alcohol hebben geen 
bedwelmende of verdovende werking. 
Het is niet bekend hoelang dieren bij 
bcwustzijn blijve n na onderdompeling. 
De middelen kunnen dus aileen dienen 
ter conservering van reeds dode dieren 
(BURNS, 1995). 

GASSEN EN DAMPEN 
Aan het gebruik van gassen en dampen 
om dieren te euthanaseren kleven aller-

De werking van gassen berust 
ook op een uitschakeling van het 
zenuwstelsel en dus niet op een zuur
stoftekort. De benauwdheid d ie het 
gevolg zou zijn van toediening van 
puur gas brengt onaanvaardbare opwin
ding met z ich mee. Er moet dus steeds 
voor gezorgd worden dat de atmosfeer 
niet verzadigd wordt met het toe te pas
sen gas en dat er steeds voldoende zuur
stof overblijft. 

ETHER, HALOTHAAN, ISOFLU
RAAN, M ETHOXYFLURAAN EN 
CHLOROFORM 
Van deze stoffen, die in dampvorm toe
gepast worden, is a ileen ha lothaan 
enigszins verantwoord te gebruiken 
voor reptielen. Aile andere middelen 
vergen een vee! te lange tijd, le iden tot 
opwinding of hebben andere bijwerkin
gcn (sterkc afkoeling en explosiegevaar 
bij ether, verstikking door methoxyflur
aan). Voor het doden van amfibieen zijn 
deze stoffen absoluut ongeschikt. De 
duur waarop uite indelijk de dood 
intreedt bij reptielen zal ook nog vrij 
lang zijn (BURNS, 1995; ZWART et al. , 
1989). 
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KOOLZUURGAS 
In tegenstelling tot de verwachting 
berust het effect van koolzuurgas niet 
op verdringing van zuurstof en dus ver
stikking, maar op de vorming van een 
hormoonachtige verbinding als reactie 
op blootstelling aan een omgeving van 
70% koolstofdioxide. Dat hormoon 
werkt zo snel dat een rat in 30 seconden 
geen pijngewaarwording meer bezit 
(MISCHLER et al., 1994). Het vergt even
wei veel meer tijd voordat de dood echt 
intreedt (BURNS, 1995). Aanvullende, 
bijvoorbeeld mechanische methoden 
om zeker te zijn van de dood, zijn der
halve aan te raden. 
Verder is het van belang erop bedacht te 
zijn dat koolstofdioxide zwaarder is dan 
Iucht, met het gevaar dat het dier in een 
omgeving van 100% koolstofdioxide 
komt te liggen, wat tot benauwdheid, 
verstikking en ongewenste opwinding 
zal leiden. Het is dus aan te raden eerst 
een mengsel van koolzuurgas met Iucht 
of zuurstof (bijvoorbeeld 3:2) toe te 
dienen, gevolgd door I 00% koolstof
dioxide als het dier bewusteloos is 
(ZWART et al., 1989). 

MECHANISCHE METHODEN 
Zijn de chemische methoden in het 
algemeen voorbehouden aan gekwalifi
ceerde dierenartsen, de mechanische en 
in sommige gevallen ook de fysische 
methoden komen veel sneller binnen 
het bereik van de gewone liefhebber. 
Mede daarom is de discussie over der
gelijke middelen waarschijnlijk veel 
heftiger. Aile mechanische middelen 
zijn erop gericht de hersenfuncties uit te 
schakelen. Zoals eerder in dit artike1 al 
betoogd, maken de bijzondere eigen
schappen van reptielen en amfibieen 
dat aileen methoden die de hersenen 
ook daadwerkelijk vemietigen, accep
tabel zijn als euthanasiemiddel. 
Methoden die zich richten op het uit
schakelen van de hersenfuncties door 

een zuurstoftekort, zijn dus in het alge
meen niet aanvaardbaar. 

ONTHOOFDING 
Zoa1s uit bovenstaande beschouwingen 
blijkt is onthoofding zonder aanvullen
de vernietiging van de hersenen niet 
aanvaardbaar. De hersenfuncties inclu
sief de pijngewaarwording blijven nog 
veel te lang intact (BARTEN, 1997; 
BURNS, 1995; KAPLAN, 1997; KOHLER, 
1996; ZWART et al., 1989). Bovendien 
1eent de anatomie van vee I dieren (de 
meeste schildpadden en veel kleine 
andere dieren) zich niet voor een fat
soenlijke toepassing van deze methode. 
Ik acht weinigen in staat een pasgebo
ren muurhagedisje of een jong boom
kikkertje trefzeker te onthoofden. 

DOODBLOEDEN 
Ook doodbloeden na het doorsnijden 
van de halsslagader is voor reptielen en 
amfibieen een niet aanvaardbare manier 
van doden. Het kan aileen gebruikt 
worden als de dieren al bewusteloos 
zijn (BURNS, 1995). 

SONDEREN 
In feite de enige afdoende manier van 
doden van een dier is het direct vemie
tigen van hersenen (in combinatie met 
het ruggenmerg). Het juiste gebruik van 
een naald of ander instrument waarmee 
de hersenen worden aangeprikt (geson
deerd) vereist echter een dermate hoge 
graad van ervaring om dierenmishande
ling te voorkomen dat het in de praktijk 
nauwelijks toegepast kan worden. Ook 
hier zal een combinatie met andere 
methoden (verdoving met chemische 
middelen of als aanvulling op onthoof
ding of een klap op de kop) de meest 
gebruikelijke toepassing zijn (BARTEN, 
1997; BURNS, 1995; ZWART et al., 
1989). 
Voor de volledigheid moet hier ook het 
gebruik van de kogel of ander schietin-
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strument nog genoemd worden. Met 
name in de Amerikaanse literatuur 
wordt een dergelijke methode voor 
grote dieren aangegeven (BARTEN, 
1997; BURNS, 1995). Hoewel er geen 
principiele bezwaren aan een dergelijke 
techniek kleven, is er geen plaats voor 
in de Nederlandse cultuur. 

KLAP OP DE KOP 
Voor de amateur is een of andere vorm 
van slaan waarschijnlijk de meest 
gehanteerde manier van het doden van 
dieren. Met name in het wild is er 
meestal geen andere keus, zeker niet als 
er van toevallige gebeurtenissen sprake 
is en de chemocar niet binnen handbe
reik is. In geval van verkeersslacht
offers die nog niet dood zijn is dit de 
methode waarop teruggegrepen moet 
worden. De bedoeling van de methode 
is dat met het slaan met een hard voor
werp op de kop (of van het dier met de 
kop op een hard voorwerp) de hersenen 
zodanig beschadigd worden dat de pijn
gewaarwording uitgeschakeld wordt. In 
huiselijke omstandigheden kan aanslui
tend een andere manier van uiteindelij
ke doding gebruikt worden (BURNS, 
1995). In de natuur wordt er in principe 
vanuit gegaan dat de klap fataal is. Dit 
geeft meteen het grote probleem van de 
methode aan: er is een vaste hand en 
trefzekerheid voor nodig om geen onac
ceptabele niet-dodelijke schade aan te 
richten (BARTEN, 1997). Het lijkt daar
om verstandig met name bij kleinere 
dieren een zodanige uitvoering te 
kiezen dat een klap fataal is. Duidelijk 
is het ook dat deze methode voor 
schildpadden nauwelijks aan de orde 
zal zijn. 

FYSISCHE METHODEN 

KOUDE 
Zoals al eerder aangegeven is het 
invriezen van dieren in standaard diep-

vriezers niet verantwoord. Er zijn enke
le berichten die het gebruik van vloei
bare stikstof ( -196°C) voor dieren van 
minder dan 40 gram acceptabel noemen 
(BARTEN, 1997; BURNS, 1995; ZWART et 
al., 1989). De vereiste technische voor
zieningen zijn echter van dien aard dat 
het in de praktijk geen serieuze moge
lijkheid is voor de hobbyist. 
Toch is koude als hulpmiddel van 
belang. Koeling (dus niet bevriezen) is 
een middel om dieren hanteerbaar te 
maken en zelfs enigszins te verdo
ven, zodat andere behandelingen uitge
voerd kunnen worden (ZWART et al., 
1989). 
Dieren waarbij de pijngewaarwording 
uitgeschakeld is kunnen natuurlijk wei 
zonder bezwaar gedood worden door 
invriezen {BARTEN, 1997; KOHLER, 
1996 ). Een volgende situatie kan zich 
dus voordoen: een dier dat geeuthana
seerd wordt, wordt eerst enige tijd in de 
koelkast gelegd om het hanteerbaar te 
maken, wordt vervolgens zodanig met 
een hard voorwerp op de kop geslagen 
dat de hersenfuncties uitgeschakeld 
worden en wordt tot slot in de diepvrie
zer gelegd om de uiteindelijke dood te 
bewerkstelligen. Het verblijf in de vrie
zer moet steeds zeer lang zijn (dagen). 
Er circuleren verhalen van kennelijk 
bijzonder vriestolerante dieren die na 
een verblijf van een etmaal in de vriezer 
alsnog vanuit hun stokstijve positie ont
waakten. 

HITIE 
Voor de volledigheid moet opgemerkt 
worden dat ook voor 'koudbloedigen' 
oververhitting tot emstige psychische 
en fysieke belasting leidt en dat het 
geen aanvaardbare manier is om hen te 
doden (ZWART et al., 1989). De door 
bepaalde veldwerkers gepraktiseerde 
manier van doden, een dier in een zakje 
in de zon hangen, is dus volstrekt uit 
den boze. 
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ELEKTROCUTIE 
De toepassing van elektrische stroom, 
zoals toegepast in pluimveeslachterijen, 
is een methode die aan aile ethische 
voorwaarden voldoet. Omdat een 
bedrijfszekere uitvoering uitgebreide 
technische voorzieningen vereist, die 
voor reptielen en amtibieen nooit 
lonend zullen zijn, wordt er bier verder 
niet op ingegaan. 

CONCLUSIE 
In samenvatting zijn er niet veel 
methoden die bruikbaar blijken om 
reptielen en amfibieen acceptabel te 
doden. 
Voor schildpadden en aile andere grote 
reptielen zal in de praktijk de hulp van 
een gekwaliticeerde dierenarts moeten 
worden ingeroepen om met een injectie 
van een barbituraat of een vergelijkbaar 
middel het dier om het Ieven te brengen. 
Hoewel een dergelijke handelwijze ook 
voor kleinere reptielen en amfibieen 
aan te raden is, getuigt het van weinig 
realiteitszin te denken dat mensen dat 
ook altijd zullen doen. Voor hen komen 
de mechanische middelen om de hoek 
kijken, eventueel gevolgd door invrie
zen. Voor amfibielarven lijkt geconcen
treerd en geneutraliseerd koolzuurhou
dend water een redelijk alternatief, al is 
daar wei enige chemische handigheid 
voor vereist. Verkeersslachtoffers zul
len in de praktijk steeds met een steen 
of aanverwant gereedschap uit hun lij
den verlost moeten worden. 

WETGEVING 
Behalve de methoden die in aanmer
king komen om dieren humaan te 
doden, is er natuurlijk ook de wet die 
aangeeft wat wei en wat niet toegestaan 
is. In 1992 is de Gezondheids- en wel
zijnswet voor dieren aangenomen. Een 
van de algemene maatregelen van 
bestuur die invulling geeft aan die wet 
is op I september 1997 in werking 

getreden: het besluit doden van dieren 
( 1997). De basis voor het besluit wordt 
gevormd door de uitgangspunten zoals 
die ook in het begin van dit verhaal zijn 
geformuleerd. Van deze regels kan wor
den afgeweken, volgens de wet, als er 
direct gevaar voor mens of dier dreigt, 
als er sprake is van ondraaglijk lijden 
van een dier of als er sprake is van een 
besmettelijke dierziekte. 
Nadrukkelijk wordt vermeld dat het 
besluit ook geldt voor reptielen en 
amfibieen. Onder het besluit valt niet 
aileen de handeling van euthanasie op 
zichzelf maar ook alles wat daarmee 
samenhangt zoals verplaatsen, fixeren 
en bedwelmen. 
In een toelichting op het besluit meldt 
de minister dat het besluit beoogt te 
voorkomen dat een houder van een 
gezelschapsdier zelf het dier doodt. 
Toch zijn er situaties denkbaar dat 
onnodig leed voor een dier juist voor
komen wordt als een ervaren liefhebber 
zelf zijn dier op een verantwoorde 
manier doodt in plaats van dat hij eerst 
het dier moet vangen, transporteren en 
dan door een mogelijk onervaren die
renarts moet Iaten afmaken. Opgemerkt 
moet worden dat formeel echte dierge
neeskundige handelingen slechts door 
een dierenarts uitgevoerd mogen wor
den (Wet op de uitoefening van de dier
geneeskunde 1990). 
Volledige duidelijkheid over welke 
methoden wei en welke niet toegestaan 
zijn is er niet. Zo wordt nadrukkelijk 
gesteld dat het gebruik van koolstof
dioxidegas als dodingsmiddel aileen 
voor pelsdieren is toegestaan. Daarbij 
wordt echter gesproken over productie
dieren. Het zal duidelijk zijn dat reptie
len en amfibieen een afwijkende dier
groep vormen. 
Handelen in strijd met de wet en de bij
behorende besluiten wordt gezien als 
een economisch delict en gekwalifi
ceerd als een overtreding. 

Lacerta 56(4) • 1998 



Lacerta 56( 4) • 1998 

NAWOORD 
Dit is een cerste artikeluit cen reeks overzich
ten die door de redactie van LACERTA 
geschreven won.It. Aan deze aflevering heb
ben meegewerkt: Herman in den Bosch. Piet 
Mantel en Hellie Klaasse die ik daarvoor 
dankzeg. lk ben ook dank verschuldigd aan 
Rene Wessels, die voor informatie over de 
wetgeving heeft gezorgd, en aan Peter 
Leyfeldt die de medische kant in de gaten 
heeft gehouden. Ook Zainal Haberham en 
Chris van Kalken (illustraties) waren betrok
ken. 

EUTHANASIA OF REPTILES AND 
AMPHIBIANS 
Euthanasia, the act of humanely killing ani
mals. is a controversial topic. Nevertheless 
occasions may arise when the only way to 
alleviate pain and suffering is to end the life of 
an animal. This article reviews literature on 
the various methods of killing reptiles and 
amphibians. Euthanasia techniques should 
result in rapid unconsciousness followed by 
cardiac or respiratory arrest and finally by loss 
of brain function. Stress or anxiety experien
ced prior to unconsciousness should be mini
mized. 
Some methods used to kill animals in a con
sciousness state that are unacceptable by these 
criteria include flushing down the drain, 
placement in a freezer. plunging into alcohol 
or formaldehyde and exposure to sun heat 
while confined to a bag. 
An experienced veterinarian should be consul
ted for killing of larger animals and tortoises 
or turtles: the euthanasia should be done per
formed by a lethal injection with a barbiturate 
or analogous substance. A smaller animal can 
be killed by striking it on the head with a sui
table, hard instrument. The blow should at 
least result in unconsciousness and ideally 
should result in complete destruction of the 
brain. If the brain is not completely destroyed 
the animal can thereafter be killed via exsan
guination, double pithing or freezing for a suf
ficient long period (days). 
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Verzorging en kweek van Pituophis 
melanoleucus lodingi, de Black Pine Snake 

INLEIDING 
Er worden tegenwoordig veel soorten 
slangen gekweekt, waaronder ook soor
ten, ondersoorten en varianten die nog 
niet zo erg lang geleden bijzonder zeld
zaam waren en nagenoeg onbekend bij 
lietbebbers. Helaas functioneren de 
media van de diverse herpetologische 
verenigingen in Nederland bepaald niet 
als het belangrijkste distributiekanaal 
van deze dieren. Daarom doe ik, in 
tegenstelling tot sommige lezers van dit 
blad, graag mijn boodschappen bij 
internationale beurzen waar gekweekte 
slangen worden verkocht. Het is 
natuurlijk niet zo dat alles wat daar te 
koop is mij tot aanschaf kan verleiden, 
maar zo nu en dan tref ik tussen de ver
kopers iemand aan met een opmerkelij
ke smaak. 
In 1993 kocht ik op de jaarlijkse slan
genbeurs van de Europese Slangen 
Vereniging een tweetal Black Pine 
Snakes (Pituophis melanoleucus lodin
gi Blanchard, 1924), een soort waar ik 
toen al jaren naar zocht. Het waren 
gekweekte dieren, geboren in 1993, 
afkomstig uit de Verenigde Staten. Ik 
hoefde niet lang over de aanschaf na te 
denken en tot nu toe heb ik daar eigen
lijk geen moment spijt van gehad. 
Vanaf hun geboorte waren ze gitzwart 
en opvallend zwaar gebouwd. Binnen 
een jaar bereikte de man een lengte van 
meer dan twee meter; de vrouw bleef 
iets korter en slanker. Dit zijn groei
prestaties die ik eerder met wurgslan
gen (Boidae) associeer dan met ring
slangachtigen ( colubriden). Met dit 
koppel heb ik inmiddels twee keer 
gekweekt, in 1995 en in 1996. Het zijn 
in de loop der jaren mijn lievelingsdie
ren geworden. 

BESCHRIJVING 
Volgens de literatuur (o.a. WRIGHT & 
WRIGHT, 1957) wordt Pituophis 
melanoleucus lodingi tot 1 ,8 m lang. 
Dit klopt voor de meeste exemplaren, 
maar grotere dieren zijn niet ze1dzaam. 
Dit zijn meestal mannen. Qua 
lichaamsbouw lijkt deze ondersoort op 
Pituophis melanoleucus muglfts 
(Florida Pine Snake): zwaargebouwd 
en krachtig. De schubben aan de rugzij
de hebben een scherpe kiel, waardoor 
de slang erg ruw aanvoelt. Volgroeide P. 
m. lodingi zijn geheel zwart, dus zowel 
aan rug- als aan buikzijde. Ook de kop 
is gitzwart, inclusief de keel en de ogen. 
Pasgeboren exemplaren zijn echter 
meestal Iichter van kleur: donkerbruin 
met een zwart patroon dat veel gelijke
nis vertoont met de tekening van 
Pituophis melanoleucus melanoleucus, 
de Northern Pine Snake. Naarmate de 
dieren groeien worden ze steeds zwar
ter. Sommige exemplaren zijn reeds 
vanaf de geboorte geheel zwart. Vaak 
blijft bij de staart nog een vaag patroon 
zichtbaar. Dit gegeven, in combinatie 
met het verbrokkelde verspreidingspa
troon van P. m. melanoleucus, heeft 
geleid tot het idee dat P. melanoleucus 
lodingi wellicht slechts een melanisti
sche vorm hiervan is. Dit is op het 
moment slechts een theorie. Zelf heb ik 
het vermoeden dat P. melanoleucus 
lodingi meer verwantschap heeft met P. 
melanoleucus mugitis. Deze twee 
ondersoorten lijken meer op elkaar qua 
lichaamsbouw en voortplantingsbiolo
gie dan op de Northern Pine Snake P. 
melanoleucus melanoleucus. Deze is 
iets slanker van bouw en produceert 
grotere legsels met kleinere eieren 
waaruit kleinere. slanker gebouwde 
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De verspreiding van Pituophissoorten. Met 12 is P. m. melanoleucus aange
ven, met 13 P.m. /odingi, met 14 P.m. mugillls en met 15 P.m. rwln•eni. De 
overige cijfers verwijzen naar andere vormen, waarvan sommige inmiddels 
iets afwijkend geclassificeerd worden. (Naar: WRIGHT & WRIGHT, 1957.) 

zwart en ook op de zijden blijft 
vaak een vaag patroon zicht
baar. Gezien de grote variatie in 
de mate van expressie van het 
melanisme bij de bastaarden 
van tweede en latere generaties, 
berust het melanisme in P. 
melanoleucus lodingi waar
schijnlijk op meer dan een gen. 
Hoe dan ook, deze bastaarden 
zijn vaak zeer vitale dieren en 
daarom, naar mijn mening, een 
waardevolle aanvulling voor 
het assortiment aan huiskamer
slangen. Bastaardering mag dan 
misschien een onzui ver product 
opleveren, maar ik prefereer het 
nog altijd hoven het generaties 
lang doorfokken met nauw ver
wante individuen. Hierbij wil ik 

1 jongen geboren worden. Bovendien ligt 
het verspreidingsgebied van P. m. lodin
gi op veel kortere afstand van die van P. 
111. 111ugitis dan van P. 111. melanoleucus. 
Een gezonde, volgroeide P. melanoleu
cus lodingi is een zeer indrukwekkend 
dier, enigszins vergelijkbaar met de 
Eastern Indigo Snake, Drymarchon 
corais couperi. De snuit is echter punti
ger en heeft een verdikte schub op de 
snuitpunt; het dier mist de paarse glans. 
P. melanoleucus lodingi was een 
extreem zeldzame slang totdat enkele 
serieuze en toegewijde lietbebbers deze 
ondersoort in handen kregen. Inmiddels 
is deze slang, met name in de Verenigde 
Staten, in redelijke mate verkrijgbaar 
maar helaas zijn veel exemplaren niet 
raszuiver. Om meer 'Black Pine 
Snakes' te fokken is deze ondersoort in 
het verleden gekruist met diverse ande
re (onder)soorten, waaronder P. m. 
melanoleucus, P. m. mugitis en 
Pituophis sayi (de Bull Snake). Deze 
dieren (bastaarden) worden ook als 
Black Pine Snakes verkocht, maar zijn 
qua kleur lang niet zo mooi als de pure 
vorm. De buikzijde wordt niet geheel 
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wei het volgende opmerken: ik ben van 
mening dat een koper het recht heeft te 
weten wat voor slang hij of zij koopt. Er 
zijn immers genoeg lietbebbers die 
aileen zuivere dieren willen, en daar 
zijn goede argumenten voor te beden
ken. Bovendien zijn bastaarden slechts 
interessant voor hobby-doeleinden en 
natuurlijk absoluut niet geschikt voor 
eventuele toekomstige herintroducties. 

NATUURLIJKE HISTORIE 
We kennen vier ondersoorten: 
Pituophis melanoleucus melanoleucus 
(Daudin, 1803); Pituophis melanoleu
cus lodingi Blanchard, 1924; Pituophis 
melanoleucus mugitis Barbour, 192 I en 
Pituophis melanoleucus ruthveni Stull, 
1929. 
Voor de verspreidingsgebieden van 
deze ondersoorten verwijs ik naar 
WRIGHT & WRIGHT ( 1957). Andere 
soorten van het genus Pituophis zijn P. 
catenifer, P. deppei, P. lineaticollis en P. 
sayi. De taxonomie van dit genus is 
omstreden en zal in de toekomst wel
licht weer veranderen. Het is mogelijk 
dat de Louisiana Pine Snake, P. m. ruth-
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veni, vanwege haar geografisch ge"iso
leerde positie (waardoor genenuitwis
seling met andere populaties niet moge
lijk was) en primitieve kenmerken, in 
de toekomst als een aparte soort zal 
worden erkend. 
De taxonomische status van de onder
soort Pituophis melanoleucus lodingi is 
regelmatig ter discussie gesteld, onder 
andere door WRIGHT & WRIGHT ( 1957). 
Duidelijk is in ieder geval dat we hier te 
maken hebben met een taxon dat em
stig bedreigd wordt door habitatvemie
tiging. Oorspronkelijk een bewoner van 
halfopen pijnboombossen, nu moet 
deze soort zien te overleven in een land
schap dat gedomineerd wordt door 
boomgaarden. BEHLER & KING ( 1979) 
melden Zuidwest-Aiabama tot uiterst 
oostelijk Louisiana als verspreidingsge
bied van deze ondersoort. P. melanoleu
cus lodingi is nu binnen haar areaal zeer 
zeldzaam en emstig bedreigd, een 
'vanishing American'. Het is zeer waar
schijnlijk dat het voortbestaan van deze 
ondersoort in de nabije toekomst volko
men afhankelijk zal worden van goed 
georganiseerde fokprogramma's van 
toegewijde slangenl iefhebbers. 

GEDRAG 
Toen ik het hierboven genoemde kop
pel pas in mijn bezit had, waren ze erg 
schuw en agressief. Inmiddels is de 
man toegankelijker geworden en laat 
zich zonder problemen oppakken. Het 
vrouwtje is echter altijd een beetje 
schuw en bijterig gebleven. Als ik haar 
verstoor vertoont zij het typische dreig
gedrag: staartvibreren en blazen met 
geopende bek en ingetrokken hats. 
Negeer je dit signaal dan haalt ze zon
der pardon uit. Slechts zelden laat ze 
zich met de hand oppakken, meestal 
gebruik ik hiervoor slangenhaken. 
Aanvankelijk voerde ik halfwas mui
zen, die vanaf de eerste dag werden 
geaccepteerd. Later heb ik de dieren 

geleerd kuikens te eten, vanwege de 
kosten. Pine Snakes zijn namelijk nogal 
vraatzuchtig: 'They eat like pigs ... no 
change that - pigs eat like the snakes of 
the genus Pituophis, or at least they 
wish they could' (MARA, 1994). Echter, 
na enige tijd vertikte de man, van de ene 
op de andere dag, kuikens te eten en hij 
heeft dit tot nu toe weten vol te houden. 
Het liefst eet hij nu ratten, maar gaud
hamsters, gerbils, Degoe's (een 
Schijnrat, Octodon degus) en dwergko
nijntjes zal hij zeker niet versmaden. 
Van Pine Snakes wordt beweerd dat ze 
vaak weigeren iets anders te eten als ze 
eenmaal een rat als maaltijd hebben 
gehad. Oat kan ik, wat betreft mijn 
eigen dieren, niet beamen. Ik voer de 
dieren een keer per week. De man krijgt 
dan een flinke rat, de vrouw een stuk of 
vijf kuikens of ook een rat. De dieren 
accepteren ook voedsel uit de hand 
maar erg voorzichtig zijn ze daarbij 
niet. 
Het zijn dagactieve dieren, rustig en 
niet bijzonder beweeglijk. Ze hebben 
behoefte aan privacy en, hoewel ze in 
de loop der jaren meer toegankelijk 
worden, ze zullen nooit zo tam worden 
als bijvoorbeeld een Koningsslang. Ze 
zijn iets meer gevoelig voor stress en 
iets minder makkelijk te kweken dan de 
gemiddelde Klimslang (Elaphe) of 
Koningsslang (Lampropeltis). In som
mige oudere, inmiddels achterhaalde, 
terrariumkundige naslagwerken wor
den Pine Snakes beschreven als moei
lijk in terraria in Ieven te houden. Dit 
zou misschien waar kunnen zijn voor 
wildvangdieren, zeker onder sommige 
primitieve omstandigheden van pak
weg twintig jaar geleden, maar inmid
dels is er veel veranderd. Nakweekdie
ren van bijna aile soorten en ondersoor
ten zijn nu verkrijgbaar en die zijn juist 
zeer goed te houden en te kweken. 
Persoonlijk ben ik van mening dat het 
geen echte beginnersdieren zijn maar 
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dat ze juist zeer geschikt en interessant 
zijn voor liefhebbers met enige jaren 
ervaring met andere ringslangachtigen. 
Het houden van deze dieren blijft een 
uitdaging. 

HET TERRAR IUM 
Aanvankelijk hie ld ik beidc dieren in 
een terrarium van 75x60x60 em 
(lxbxh). Binne n een half jaar waren ze 
eruit gegroeid en werden ze onderge
bracht in een terrarium met de afmetin
gen I 00x60x60 em. Naarmate de dieren 
verder groeiden nam ook de onderlinge 
onverdraagzaamheid toe. De dieren 
reageerde n ge"lrriteerd op lichamelijk 
contact en probeerden voortdurend 
e lkaar uit de schuildoos te duwen. Ter 
voorkom ing van stress heb ik toen de 
man apart gezet in een terrarium met 
dezelfde afmetingen. Sindsdien zijn de 
s langen rustiger geworden, ete n ze 
beter en komen ze vake r te voorschijn. 
De te rraria worden verwarmd met 
g loeilampen van 60 watt. In beide terra
ria is een kartonnen doos geplaatst als 
schuilplaats en een boomstronk om, tij
dens het vervcllen, de huid langs af te 

stropen. Als bodemsubstraat bevalt tot 
dusver het beste de gewone houtsnip
pers zoals d ie ook in knaagdierkooien 
worden gebruikt. De slangen graven er 
graag in, de neus en de huid blijven er 
gaaf bij , het is goedkoop e n bove ndien 
hygienisch. lk gebruik grote, zware 
drinkbakke n van aardewerk. Licht
gewicht drinkbakken van plastic wor
den voortdurend omgegooid. 
De terraria zijn dus tamelijk functioneel 
ingericht en ogen niet echt mooi. Een 
natuurlijke inrichting kan ik echter niet 
aanbevelen vanwege de hygiene en 
omdat deze dieren er toch een bende 
van maken. 

DE KWEEK 
Op het moment van schrijven heb ik 
twee keer, in 1995 e n in 1996, met dit 
koppel P. lllelano/eucus lodingi ge
kweekt. Mijn gegevens komen gro ten
deels overeen met elkaar en met litera
tuurgegevens zodat ik in dit geval kan 
volstaan met cen korte beschrijving. 
In de zomer krijgen beide dieren veer
lien uur Iicht per dag. Dit wordt tegen 
het einde van het jaar vcrminderd tot 

Eigen nakweek van 1996, vlak na de vervelling: ik denk dat deze atbec lding een goede indruk geefl van de grootte van 
deze ondersoort . Fo!o: H. Bronsgeesl 
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zes uur per dag, waarna het Iicht geheel 
uit gaat. Voordat de dieren in winter
slaap gaan hebben ze een maand lang 
niets gegeten zodat het darmkanaal 
helemaal leeg is. Vervolgens doe ik de 
slangen in grote emmers met droge 
handdoeken. Deze emmers plaats ik in 
de kruipruimte onder mijn woning waar 
de temperatuur in de winter constant 
l2°C is. Na twee maanden haal ik de 
man uit winterslaap, en twee weken 
later ook de vrouw. De dieren krijgen 
dan tien uur Iicht en krijgen zoveel eten 
als ze opkunnen. Na een week verleng 
ik de daglengte met een uur en een week 
later doe ik dit weer. Na twee tot drie 
weken vervelt de vrouw. Vlak daarna 
komen haar eicellen vrij uit de eierstok 
en begint de productie van feromonen 
(lokstoffen). Het is dan zaak om de man 
vlak na haar vervelling te introduceren. 
Ik haal de man altijd twee weken eerder 
uit winterslaap, zodat hij net verveld is 
als het vrouwtje gaat vervellen. Een 
man die midden in een vervellingscy
clus zit reageert niet op vrouwelijke 
feromonen. Als je te lang wacht met het 
introduceren van de man, loop je het 
risico een jaar in het fokschema te ver
liezen. Oat de vrouw feromonen produ
ceert kan ik altijd duidelijk merken aan 
het gedrag van de man. Hij wordt vol
komen rusteloos, probeert voortdurend 
uit zijn terrarium te breken en laat zijn 
eten staan. Het is alsof hij nog maar aan 
een ding kan denken. Zodra ik de man 
bij de vrouw introduceer begint hij met 
het gebruikelijke repertoire. De paring 
gaat er niet zachtzinnig aan toe. De man 
achtervolgt de vrouw totdat hij zich in 
haar nek heeft kunnen vastbijten, waar
na hij zijn cloaca tegen de hare drukt en 
een hemipenis inbrengt. Bij zijn woeste 
pogingen vliegt het interieur van het ter
rarium aile kanten op; gemakshalve ver
wijder ik dit dan zodat de 'tortelduifjes' 
aile ruimte hebben. De paring duurt 
meestal enkele uren. Ik laat de dieren 

meerdere keren paren om zeker te zijn 
van bevruchting. 
Negenendertig dagen na de eerste 
paring worden de eieren gelegd. Een 
week daarvoor is de vrouw verveld en 
vanaf dat moment zoekt ze naar een 
plek waar ze haar eieren kan leggen. Ik 
plaats dan een emmer, gevuld met voch
tig sphagnum, in het terrarium waar de 
vrouw gedurende enige dagen regelma
tig in en uit kruipt alsof zij het op 
geschiktheid inspecteert. Uiteindelijk 
verdwijnt ze dan voor langere duur in 
de emmer en tref ik haar aan op haar 
legsel. Dit is het moment waarop haar 
moederinstinct niet wint van mijn reac
tiesnelheid. Ik verwijder haar uit de 
emmer en plaats de eieren in de incuba
tor. Ik incubeer de eieren op sphagnum, 
'au bain marie' bij een temperatuur van 
29°C. Na 61-65 dagen komen de eieren 
uit. De eieren zijn dan ongeveer 14 em 
lang en 6,5 em breed. De jongen zijn bij 
hun geboorte ongeveer net zo groot als 
een pasgeboren Boa (Boa constrictor). 
Qua kleur zijn ze variabel: sommige 
exemplaren zijn vanaf hun geboorte git
zwart, andere worden dat pas na enkele 
maanden. 
In 1995 legde de vrouw vijf eieren, 
waarvan er uiteindelijk drie bevrucht 
bleken te zijn. Hieruit kwamen een 
mannetje en twee vrouwtjes. In 1996 
legde ze negen eieren, waarvan vijf 
bevrucht. Die leverden een mannetje en 
vier vrouwtjes op. Achteraf gezien was 
in 1995 mijn vrouwelijke exemplaar 
eigenlijk iets te jong voor de kweek. Het 
legsel kostte haar zeer veel energie en 
ze bleef in groei achter. Ik heb de indruk 
dat het beter is om te wachten met de 
kweek tot de vrouw tenminste drie jaar 
oud is. 

HET GROOTBRENGEN 
Het opkweken van de jongen is niet 
moeilijk. Nadat ze voor het eerst ver
veld zijn kunnen ze direct halfwas mui-
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zen en ratjes van vergelijkbaar formaat 
eten. Sommige exemplaren eten zelfs 
volwassen muizen als eerste maaltijd. 
Het is een koddig gezicht om de vraat
zuchtige jongen te zien jagen op !even
de prooi. Zodra een jong de geur van 
een muis heeft opgevangen steekt het 
de kop uit het zaagsel, kijkt om zich 
been om de prooi te localiseren en zet 
de achtervolging in. Halfwas muizen 
worden altijd gewurgd maar nestratten 
worden vaak levend opgegeten. P. 
melanoleucus /odingi kunnen in hun 
eerste levensjaar zeer snel groeien, 
vaak met enige centimeters per week! 
Dwangvoederen is bij mijn nakweek
dieren nog niet nodig geweest. 

CONCLUSIE 
De slang P. melanoleucus lodingi is een 
bijzonder mooi en interessant dier, dat 
in gevangenschap goed te houden en te 
kweken is. Lietbebbers wordt geadvi
seerd dieren apart te huisvesten en ze 
pas te kweken vanaf een leeftijd van 
drie jaar. Een winterslaap van ongeveer 
twee maanden is voor de kweek nood
zakelijk. De populariteit in Europa 
wordt de laatste jaren steeds groter, 
maar bij veel lietbebbers is deze slang 
nog onbekend. Hopelijk brengt dit arti
kel bier verandering in. Persoonlijk 
beschouw ik de Black Pine Snake, P. 
melanoleucus lodingi, als de ultieme 
lietbebbersslang. Het eet als een var
ken, geen gedoe met nestmuisjes, het 
wordt twee meter lang, heeft een prach
tige woeste blik en is gitzwart. Wat wil 
je nog meer? 

OYERIGENS 
De Black Pine Snake, Pituophis mela
noleucus /odingi, is een soort die enke
le decennia geleden extreem zeldzaam 
was en emstig in haar voortbestaan 
werd bedreigd. Het is aan de inspannin
gen van particuliere lietbebbers te dan
ken dat deze soort nu in gevangenschap 

redelijk algemeen is geworden. Dankzij 
het feit dat veel soorten slangen die in 
de natuur zeldzaam zijn nu jaarlijks in 
grote aantallen door particuliere lief
hebbers worden gekweekt, is het voort
bestaan van die soorten feitelijk verze
kerd. We hebben het hier echter wei 
over het kunstmatig Iaten voortbestaan 
van soorten in gevangenschap, conser
vering dus, wat natuurlijk iets anders is 
dan het voortbestaan van een soort in de 
natuur. Regelmatig wordt het nut van 
conservering van bedreigde soorten ter 
discussie gesteld. Aangezien de altema
tieven in veel gevallen het verdwijnen 
van soorten niet kunnen voorkomen, is 
er in zo'n situatie sprake van slechts een 
fundamentele afweging, namelijk in 
hoeverre het definitief verdwijnen van 
een soort, zonder kans op herintroduc
tie, te prefereren is hoven het kunstma
tig Iaten voortbestaan in gevangen
schap. In dat geval heb ik mijn keuze al 
gemaakt. Uiteraard is herintroductie 
iets voor deskundigen en kan nooit een 
argument binnen een hobbyclub zijn. 
De ecologische, veterinaire en politieke 
voetangels bij herintroductie doen iede
re redelijke natuurbeschermer huiveren. 
Maar als er voor dit middel wordt geko
zen, dan moet er natuurlijk wei iets te 
herintroduceren zijn. En dat veel lief
hebbers daar een belangrijke bijdrage 
toe kunnen leveren lijkt mij evident. 
Overigens zullen de meeste lietbebbers 
in de eerste plaats voor hun plezier 
kweken. Zoals ik eens gelezen heb, zul
len als alle dierentuinen van de wereld 
zouden samenwerken, die in totaal 
ongeveer drieduizend soorten voor uit
sterven kunnen behoeden. Het zal nie
mand verbazen dat daar tot nu toe de 
prioriteit vooral bij bedreigde zoogdie
ren en vogels is gelegd. Ik ben van 
mening dat de inbreng van particuliere 
lietbebbers, in samenwerking met die
rentuinen en natuurbeschermingsorga
nisaties, van cruciaal belang kan zijn 
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voor het behoud van bedreigde soorten 
reptielen, en dat die inbreng in de toe
komst alleen maar belangrijker zou 
kunnen worden. Tenminste, als de over
heid ons niet nog meer beperkingen 
oplegt. 
Is het niet absurd dat de ene 'deskundi
ge' de andere 'deskundige' mag advise
reo dat de particuliere liethebber ( u, die 
hun salarissen betaalt) geen 'bedreigde' 
reptielen mag houden of verkopen, 
zelfs niet als ze in gevangenschap zijn 
geproduceerd? Oat de Iijst van soorten 
waarop artikel 3 van de wet BUDEP 
van toepassing is toch wei verdacht 
veel lijkt op de index van een Europese 
veldgids? Dat we nu dus geen algemene 
soorten als de Vierstreepslang (Elaphe 
quatuorlineata) en de Zandadder 
(Vipera ammodytes) meer mogen hou
den, dieren die voorheen in zulke grote 
aantallen werden gefokt dat het aanbod 
de vraag in ruime mate overtrof, terwijl 
kwetsbare soorten als de Transkauka
sische Rattenslang Elaphe hohenackeri 
en de adder Vipera albizona nog steeds 
gewoon gevangen en verhandeld 
mogen worden? Dit is geen extreem 
voorbeeld en we1t ons nog te wachten 
staat kunnen we slechts in onze nacht
merries voorzien. Het is niet zo dat ik 
mij nu als onheilsprofeet wil profileren, 
maar ik vrees dat wij in de toekomst 
nog regelmatig de prijs zullen moeten 
betalen voor publiciteit en politiek 
gewin van anderen. Ik moet er niet aan 
denken dat iemand op het idee zou 
komen om, in navolging van de reeds 
behaalde 'successen', aile soorten rep
tielen die in een of meer staten van de 
USA worden beschermd op lijst I van 
de wet BUDEP te plaatsen. Of dat een 
beleidsmedewerker de ingeving zou 
krijgen om voortaan het houden van 
alle soorten reptielen om beschermings
of welzijnsoverwegingen te verbieden, 
omdat dat nu eenmaal eenvoudiger is 
(lees: minder deskundigheid vereist) 

dan het samenstellen van een lijst van 
soorten die werkelijk worden bedreigd 
of om praktische redenen onhoudbaar 
zijn. Absurd? Oat zeker! Onwaar
schijnlijk? Ik heb daar helaas geen ver
trouwen meer in. 

CARE AND BREEDING OF PITUOPHIS 
MEL.ANOLEUCUS LOD/NGI 
The author's experience with the husbandry 
and management of the Black Pine Snake 
(Piwophis melanoleucus lodingi Blanchard, 
1924) is outlined. Hibernation for about two 
months is recommended for optimal breeding 
results. A female should be at least three years 
old at first breeding. Timing is crucial to suc
cess; the male should be introduced to the 
female as soon as possible after her first 
echdysis after hibernation. To facilitate this it 
is recommended that the male is taken out of 
hibernation two weeks before the female. This 
means that he is 'ready' when she is. The 
period between the first copulation and ovipo
sition takes about 39 days (one shedding cycle 
and another week). Incubation takes 61-65 
days at 29°C. Two clutches were produced, 
one of five and one of nine eggs. Of these 
three and five young hatched respectively. The 
juveniles are very large by colubrid standards 
and can be fed half-grown, and sometimes 
even adult mice, directly after their first ecdy
sis. If they have access to a constant food sup
ply, they grow rapidly to attain their maximum 
length. 
The author stresses the importance of captive 
management for the future conservation of 
endangered reptiles and condemns those who 
try to turn legal policy and public opinion 
against it. It is the author's opinion that those 
keeping reptiles should be able to express their 
interests and confront those who are against 
this activity. 
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La ferme aux crocodiles 

L.C.M. WijiTels 
Westerstraat 72 
1601 AL 
Enkhuizen 

INLEIDI NG 
In het kader van de pretparken, ' Pares 
d ' att ractions et Centres de loisirs ·. heeft 
men in Dr6me, Frankrijk, een krokodil
lenpark aangedurfd. Aan de lijst van de 
in dat departement voorkomendc rep
tielensoorten moeten zodoende zcven 
exotcn worden toegevoegcl: krokodil
len. 

. *· aJMATTROI'f(ALPAJtRfcuPUA'OOND' .. , .. · . 

.... 
'""' 

Schema van de wanntewisse ling met de kerncentrale: · Een tropisch 
klimaat door terugwinning van energie·. 
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GEEN ENERGIE, WEL IDEEEN 
Zo'n twintig jaar ge leclen had Michel 
Fugain in Parijs een sati risch program
ma over Frankrijk: · Le Big Bazar' . 
Daarin vroeg zich toen een buitenaards 
wezen af, of Frankrijk niet dat land is. 
waar ze geen energie hebben, maar wei 
ideeen. De symbiose van die twee heeft 
inmiddels geleid tot nucleaire technolo
gic. waannee het land wereldwijd grate 
sympathie heeft verworven ... En uiter
aard is het vol komen te staan met kcrn
centrales. Overal waar maar een flinke 
rivier stroomt, wordt die gebruikt voor 
de koeling van die centrales. Zo ook aan 
de Rhone met een reeks van centrales, 
waaroncler de ' Centrale du Tricastin ' bij 
Pierrelatte in het clepartement Dr6mc. 

WARMTEW ISSELAARS 
De afvalwarmte van de centrales laat 
men als het even kan niet gewoon met 
het koelwater wegspoelen, maar 
gebruikt men via warmtewisselaars 
voor comfortabele doeleinden zeals 
stadsverwanning, agrarische proefpro
jecten en 'Centres de Loisirs'. pretpar
ken. De 'Fenne aux Crocodiles' is een 
van de aarcligste pretparken die daar
door zijn ontstaan . 

DE LOCATIE 
Niet ver van Pierrelatte, in de nog te 
ontwikkelen 'zone inclustrielle' van Les 
petites Blaches, speelt het geheel zich 
af. Het is een nog vormcloos en leegge
bu lldozerd voormalig landbouwgebied, 
met rare kleine weggetjes, die, zoals 
steeds, het grootste infrastructurele 
gebrek zullen blijken van het nieuwe 
industriegebied. Het is zoeken geblazen 
dus, maar er staan pijltjes. Zaak is 
slechts er niet een te missen. Dan 
opeens, in een kale vlakte, een complex 
van zes grate aan elkaar geplakte kas
sen. Een enorm parkeerterrein met een 
uitspanning opzij, al s ·A ire de Pique
Nique' aangeduid, en: La Ferme aux 
Crocodiles! 

BEZOEKERS 
De Krokodillentuin lijkt vooral op het 
programma van busrcizende oudcren 
van dagen te staan. die groepsgewijs 
worden voorgereden. De chauffeu r van 
de bus gaat naar binncn. regelt zijn 
zaakjes en keert terug naar de bus met 
de mededeling: ' Vou s pouvez desccnd
re; il fait bon dedans!' ('Stap maar ui t; 
het is lekker daarbinnen! · ). Excent rie
ker zijn de mensen die met hun eigen 
auto komen; vooral Fransen natuurlijk, 
maar ook Duitsers. enkele Engelsen en 
bovcnal Belgen en Nedcrlanders. 
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HEEL MOOI 
Zodraje binnenkomt is er links een toi
letruimte, tiptop verzorgd en perfect 
schoon. Als je lang hebt gereden, en 
veel gezocht, is zoiets nodig. Oat heb
ben ze begrepen. Verder lopend kom je 
voor een aankomstbalie te staan met 
aile mogelijke krokodilsouvenirs tot 
bonte lolly's aan toe, maar geen vellen 
of opgezette jonge exemplaren die 
vroeger zo populair waren. Wei moet 
daar een toegangskaartje van FF 40,
per persoon worden gekocht. Oat blijkt 
inclusief een folder met plattegrond en 
een uitstekende verklarende tekst op 
papier. Heel bijzonder is dat het vroeger 
zo onmisbare Spaans en Italiaans plaats 
heeft moeten maken voor Nederlands. 
Kennelijk inmiddels een belangrijkere 
doelgroep. Die Nederlandse tekst heeft 
wat die-en-dat-foutjes en weet geen 
raad met krokodillen en krokodilachti
gen, maar is voor het overige verras-

send veel beter dan je zou verwachten. 
Prachtig is ook de buitengewoon mooie 
beplanting met heuse boomvarens, pal
men en cycassen, een beetje storend 
verfraaid met klunzige perkplantjes. 
Beslist ravissant zijn de dames van die 
tropische serre. Paradijselijke schoon
heden, die, in rappe T-shirts met picto
gram en logo ' Baignade interdite ' 
(baden verboden), de hardhorenden en 
slechtzienden met draagbare micro
foons en luidsprekers precies uit leggen 
water te zien is. Bijzonder is, dat als je 
deze medewerksters meer pertinente 
vragen stelt over zaken als geslachts
verschillen, jaarcyclus, incubatietijd 
van eieren, visuele capaciteiten van de 
dieren en leervermogen, je daarop 
goede antwoorden krijgt of een heel 
eerlijk ' Je ne sais pas', en dat laatste 
met een verwijzing naar iemand anders. 
Ook dat is beter dan je zou verwach
ten. 

Ui tstekend gedaan in Pierrelatte: de Cuba-krokodil , Crocodylus rlwmbifer. 
Foto: L.C.M. Wijffels 
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Bri lkaaiman. Caiman crocodilus crocodilus. Foto: L.C.M. Wij ffels 

Nij lkrokodi llen, Crocodylus niloticus, onder een vegelatie van Papyms, mooier zij n ze niel le 
presenleren. Folo: L.C.M. Wij ffels 

135 



136 

Platkopkaaiman. of Wenkbrauwkaaiman. Paloeosuchus palpebroms. Foto: L.C.M. WijfTels 

DE KROKODILLEN 
De promenade begint direct achter de 
aankomstbalie in de eerste grote kas. 
Daarin bevinden zich g rore glazen terra
ria met heel erg tropische krokodi llen. 
Eenzaam is rechts in de hoek een mag
nifieke Zwarte Kaaiman, Melanosuchus 
niger, een soort die je zelden in dieren
tuinen tegenkomt. De soort , zo wordt 
het publiek voorgehouden, komr voor in 
het Amazonegebied en in Frans Guinea. 
Mogelijk hebben ze Frans Guyana 
bedoeld (de Franse overzeese gebieds
de len zijn nier iedereen duidelijk). 
Verderop is een fraai bekken met echre 
krokodillen: Crocodylus rhombifer, 
vie r Cuba-krokodi llen, die in 199 1 als 
baby's in bes lag werden genomen op 
een vliegveld in Berlijn en die hier wer
den ondergebracht. Prachtige, mooi 
ontwikkelde diere n, klein nog, maar 
volstrekt typisch voor de soon. 
De volgende behuizing herberg t nog 
iets heel bijzonders: een paar exempla
re n van de kleine Platkopkaaiman, of 
We nkbrauwkaaiman, Pa/aeosuchus 
pa/pebrosus, voor het 'envie de vivre' 
samengcbracht met een ongeveer even 
gro te Bri lkaaiman. Caiman crocodilus 
crocodilus. Oat lijkt goed gedaan en 
heel slim . Die dieren. nauwelijks ander-

halve meter lang, liggen elkaar de 
levenskan sen af te loeren e n lijken hun 
welz ijn claaraan te danken. Mooi, en 
ook zelden gezien in een cliere ntuin. 
Beide soorten zijn wei in Frankrij k 
(Guyana) inheemse dieren, maar hoe de 
ru in deze exemplaren verworven heeft, 
wordt , ondanks deze Cites-kritische 
tijd, nict vcrmc ld. 
Meer centraal in de ruimte is een onder
komen met een aantal kleinere 
Brilkaaimannen, pas twee jaar oud. Het 
zijn in Venezuela in gevangenschap 
gefokte dieren. 
Minder tropisch zijn de Amerikaanse 
alligato rs, Alligator mississippiensis, 
tweeeneenhalf j aar oude d ieren, samen 
met een paar grote Rooclwangschild
padden en een kleine Bij tschi ldpad 
ondergebracht in een groot vrijstaand 
vivarium, waarvan de g laswanden aan 
twee zijden doorlopen tot onder de 
waterspiegel van her vij vergedeelte. Zo 
zij n de dieren uirstekend zichtbaar. 
Opvalle nd is dar deze dieren klaarblij
kelijk massaal publiek gewend zij n; ze 
reagere n aileen op e lkaar e n op de 
schildpadden. 
He lemaal achterin de ruimte in de li n
kerhoek bevindt zich ecn groot terrari 
um met een d iep, tot de voorruit doorlo-
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pend bass in. Het herbergt drie voor de 
soort zeer grote Yacare-kaaimannen, 
Caiman crocodilus yacare, wij fjes en 
aile drie meer dan de rtig jaar oude die
rentuindieren. De verstre kte toelichting 
wijst er op, dat deze dieren door gebrek 
aan zon en juiste voeding sterke rachi
tisverschijnselc n tonen en dat daarom 
ook de tan den schots en scheef in de 
bek staan. De dieren zijn niettemin alert 
en zwemmen rriee met de hand die je 
langs de voorruit strijkt. 
Andere soorten zijn er niet in dit 
gedeelte van de kassen. Groepsbege
leidsters bre ngen het ontbreken van 
Gavialen ter sprake, tonen foto 's van 
deze dieren en gebruiken het thema om 
natuurbeschenning en bedre iging van 
zeldzame soorten onder de aandac ht te 
brengen. 

In de tweede kas, rechts van het gedeel
te met de afzonderlijke verblijve n, is 
ruimte ingericht voor tentoonste llingen 
met fraaie sie rbeplantingen en een 
groot horeca-terras. 
Van hieruit komt men in de rest van het 
complex. Vier brede serres die een 
grote ruimte vormen: het domein van 
de Nij lkrokodillen. Maar lie fst 335 
jonge Crocodylus niloticus Ieven hier 
op een oppervlakte van 4.000 vierkante 
meter. De he le ongeveer vierkante 
ruimte is ingericht met smalle en brcde 
waterlopen, vij vers en poele n die alle
maal met elkaar in verbind ing staan, 
allerle i verschillend gestructureerde 
oevers, ei lande n en zandstranden, met 
fraaie, meestal buiten het be reik van de 
dieren aangebrachte beplantingen, ver
hogingen en constructies om het hori
zontale zicht tussen de ondersche iden 
waterpartijen te beperken. Voor het 
publiek is er een breed beplankt wan
delpad met bruggen en kle ine plateaus, 
aan weerszijden beveiligd met hoge 
hekken en daarlangs aan de buitenzijde 
schuin geplaatste vangroosters, om e lk 
de nkbaar ongeluk te voorkomen. Maar 
het geheel is zo geconstrueerd, dat men 
van bovenaf een uitstekend zicht heeft 
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op aile de len van die waarlijk fraai aan
gelegde krokodi llentuin. Maar het zijn 
er wei verschrikkelijk veel, die 
Nijlkrokodi llen. De beesten liggen er in 
grote aantallen, met de kop naar de 
oever, naast elkaar, als schepen in een 
overdruk.ke jachthaven. 
De dieren zijn afkomstig van een kro
kodillenfokkerij in Zuid-Afrika, 
nakweek van een vierde gevangen
schapsgeneratie. De kist waarin de 
jonge dieren werden aangevoerd, in juli 
1991 , is in de ruimte opgesteld, met de 
mededeling dat zij toen een half jaar 
oud waren, vijftig centimeter lang en 
gemiddeld 800 gram zwaar. Intussen 
wegen ze door de bank genomen zo' n 
zeventig kilo en meten ze zowat twee 
meter. Groot genoeg om gevaarlijk te 
zijn. Het is dan ook met name verboden 
om kinderen op te tillen of op de schou
ders te dragen. Er zij n voor kinderen 
kijksleuven aangebracht in het hek
werk, zodat ook zij , zelf lopend, alles 
goed kunnen zien. 
Het is niet erg warm, zelfs wat fri s bij 
de Nij lkrokodi llen. Waarom, dat staat 
niet in de vragen-voorkomende toelich
tingsfolder. Wei, dat krokodillen stress
gevoelige beesten zijn die Sterk territo
riaal zij n ingesteld en dat men ter voor
koming van onrust en vechtpartijen de 
verhouding van mannetjes en wijfjes tot 
een op tien teruggebracht heeft. Men 
krijgt de indruk, dat die marginaal lage 
temperatuur hiermede ook rechtstreeks 
te maken heeft. 
Yierduizend vierkante meter terrarium
oppervlak is heel wat, natuurlijk, maar 
niet, zo lijkt het, voor dik eenentwintig 
ton krokodil achter 330 koppen. En nu 
wegen ze nog maar een fractie van wat 
ze wegen gaan, als ze volgroeid raken. 
Tegen die tijd, over een jaar of tien, zal 
de omvang van het bestand, zo' n beetje 
omgekeerd evenredig aan de groei , 
gereduceerd moeten zijn. 
Men tracht kennelijk door middel van 

een verlaagde temperatuur een aantal 
problemen tegelijk op te lossen. Oat 
van veel eten en snel groeien, dat van de 
daannee samenhangende vervuil ing 
van water en oevers, en dat van grote 
activiteit en onderlinge agressiviteit. 

VRAGEN 
Omdat mij niet al les duidelijk was, stet
de ik vragen aan een van de leden van 
de directie, met name over de waterbe
handeling in het Nijlkrokodillenbassin. 
Daarin Ieven tal van zonnebaarzen die 
niet door de krokodillen worden gege
ten. De vissen moeten de ' moustiques', 
de muggen, tegengaan, want het water 
wordt niet ververst, aileen mechanisch 
gefiltreerd, zo werd gezegd. Oat kan 
haast niet, want de volumineuze defece
ringen van de krokodillen zij n, ondanks 
het lage temperatuurregime, aanzien lijk 
en ook bij verwijdering van uitfilterbare 
delen, erg vervuilend. De lage tempera
tum zou niet te maken hebben met de 

De ' Guinese' krokodil , of Zwane Kaaiman. 
Melano.wcl111s niger. Foto: L.C.M. Wijffels 
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Dubbelportre t van een Yacare-kaa iman. Cai111a11 cmcodi/11.\' yacare. Foto: L.C.M. Wijffels 

groeibeheersing en ook niet met een 
sterke overbezetting van het geheel, 
want deze temperatuur is voor deze kro
kodillensoort de natuurlijke en de juiste. 
Nou, 17-I8°C voor Nij lkrokodillen? 

GEMISTE KANSEN 
Het is evident niet de bedoeling van het 
instituut om wetenschappelijk bezig te 
zijn; het is een pretpark. Maar toch zou 
het beter kunnen, zeker omdat men er 
beschikt over bijzonder interessante 
krokodillensoorten, schier onbeperkte 
warmte en heel veel plaats. 
Zo zou men de ruimte links van het kas
sencomplex, dat nu accommodatie 
biedt voor picknickers. bij herinrichting 
van de eerste kasruimte voor uitsteken
de zomerse buitenverblij vcn voor de 
Kaaimannen en Alligators kunnen 
benulten. En ook kan men de Cuba-kro
kodillen in de zomer de ruimte gunnen 
die ze nu, klein nog, binnen at beginnen 
te ontberen. De oudere Yacare-kaai
mannen pleiten daar zichtbaar voor. 
Ook het teveel aan Nijlkrokodillen eist 
een oplossing. Het zou aantrekkelijker 
zijn om de ruimte op te delen. teneinde 

er ook een paar krokodillen van andere 
continenten te tonen. Maar hoe ruim je 
een overschot aan krokod illen op? 
' Crocsteaks' hebben de ' burger' -ten ten 
nog niet gehaald en damestassen uit 
krokodi llenleer zijn niet Ianger in de 
mode. 

LA FERME AUX CROCODILES 
The 'Fenne aux Crocodiles· is a crocodile gar
den in Drome in the south of France which 
uses the cooling water of an atomic e ne rgy 
plant lying on the river Rhone. The visitors 
can see seven different species in unusually 
attracti ve exhibits surrounded by excellent 
educat ional information. This venture was 
started seven years ago with a large num ber of 
young Nile crocodiles from a South African 
crocodile farm. T he large number of an imals 
is now beginning to be a problem. The author 
makes a number of suggestions for improve
ments. especially as regards the better use of 
space and an increase in the d iversity of the 
collection which could be achieved g iven the 
space available in the large halls. In addition 
to Crocodyl11s niloric11s , the fo llowing species 
can also be seen: Alligator llli.ui.l'.l'ippiensis . 
Cai111an crocodi!tt .\' crocodi111s. Cai111a11 croco
di/11.\' yacare, Crocody/11.1' rlto111bifer, 
Me/ano.l'llc/111.\' niger and Palaeosllclws palpe
broms. 
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BOEKBESPREKING 

Deze gids is de weerga
ve van onderzoek, 
gedaan aan de hagedis
senfauna door Laurie 
Vitt en een aantal mede
werkers in het Cuyabe
noreservaat. Het gebied 
ligt op de evenaar in bet 
noordoosten van Ecua
dor en maakt deel uit 
van het Amazone
regenwoud. Om die 
reden ligt bet voor de 
hand om aan te nemen 
dat deze gids zeker ook 
tot buiten bet onder
zochte gebied bruikbaar 
is. 

--~ -------------

0 10 20km 
De opbouw van bet 
hoek is apart te noemen 
omdat de tekst zowel in 

~----------J 

bet Spaans als in bet, voor de meesten van ons 
toegankelijker, Engels is afgedrukt. Voor 
zover ik heb kunnen controleren, zijn beide 
teksten inhoudelijk identiek. 
Het onderzoeksgebied is ruim 650.000 hectare 
groot. Het bostype varieert gedurende bijna 
bet hele jaar van overstroomd bos tot vee I dro
ger regenwoud op heuvels. In bet onderzoeks
gebied werden ecologische gegevens over de 
hagedissen verzameld. Van de vijfentwintig in 
bet reservaat voorkomende hagedissensoorten 
worden de volgende aspecten op cen rij gezet: 
Algemene gegevens bijvoorbeeld bij 
Amphisbaenafuliginosa staat er dat deze poot
loze hagedissen vrijwel altijd in de humuslaag 
zitten, kortom onzichtbaar. 
Activiteit- zo staat er van Enyalioides /aticeps 
beschreven dat ze uitsluitend overdag actief 
zijn als bet tenminste niet regent. 
Uiterlijke kenmerken - zo kunnen we bij 
Dactyloa punctata lezen dat ze een maximale 
kop-romplengte van 78 mm hebben. 
Voeding - bij Dactyloa transversalis is bij
voorbeeld vermeld dat deze soort een typische 
'sit-and-wait' jager is. 
Ontsnappen - we lezen bijvoorbeeld bij 
Norops nitens dat de dieren doodstil blijven 

zitten en vertrouwen op hun geweldige schut
kleur. 
Voortplanting - zo staat bij Polychrus marmo
ratus vermeld dat vrouwtjes 8-1 0 eieren per 
keer leggen. 
Beschrijving - bijvoorbeeld bij Gonatodes 
concimwtus is te lezen dat ze erg kleine schub
ben hebben en geen oogleden. 
Commentaar - zo wordt bij Tupinambis 
teguixin opgemerkt dat de soort uit dit gebied 
vroeger meestal T. nigropunctatus werd 
genoemd, maar dat de auteurs kiezen voor een 
recenter naamgeving. 
Bovendien wordt elke soort voorzien van een, 
helaas matige, zwartwitfoto (wat overigens 
bet enige echt in bet oog springende negatieve 
aan dit boekje is). Het gidsje besluit met een 
gedegen literatuurlijst en goede tot redelijk 
kleurenfoto's van bet onder.weksgebied en 
van elke beschreven soort. 
AI met al een aanbevelenswaardig werkje 
voor iemand die in het Amazonegebied gaat 
rondreizen of die hagedissen uit de betreffen
de regio houdt. 

T.A. Brandenburg 
Buitenhotlaan 50 

2353 MB Leiderdorp 
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BOEKBESPREKING 

Jc moet het tamclijk hoog in je bol hebben als 
jc durft te beweren dat je het ulticme boek 
over een bepaald onderwerp hebt geschreven. 
Als dat onderwerp dan ook nog Groene 
Leguanen betrcft en de schrijver. naar eigen 
zeggen. ·ar vijfjaar ervaring heeft. dan fronst 
uw scribent op voorhand zijn wenkbrauwcn. 
Met zijn 25 jaar leguanenervaring zou hij zich 
er nog steeds niet op willen Iaten voorstaan, 
alles over die dieren te wcten. 
Onder het motto: 'Je hoeft niet alles zelf mee
gcmaakt te hebben, om toch een rcdclijk over
zicht te kunnen schrijven·. is James Hatfield 
(nooit van de man gehoord) er inderdaad aur
dig in geslaagd een overwcldigende hoeveel
heid informatie bij elkaar tc vegen. Maar het is 
bepaald niet alles, ondanks de meer dan zes
hondcrd pagina's die het bock telt. 
Het is in de eerste plaats ccn bock voor men
sen die Groene Leguanen als huisdier houden 
(dat zcgt de titel ook dus geen probleem daar
mee) en dan vooral voor hen die dat op een 
Amerikaanse manicr doen. dus zo ongcveer 
zoals velen in Nederland honden en kattcn 
houden, inclusief speciale snut]es als tuigjes, 
regenjasjes. etc. Wat voor gevolgen cen derge
lijke benadering heeft wordt ge'illustreerd door 
een zin die op een aantal plaatsen in het bock 
wordt gebezigd: 'Het is ten sterkste afte raden 
meerdere leguanen bij elkaar te houden'. Dat 
je daardoor een van de meest interessante 
aspecten van het houden van leguanen, 
groeps- en voortplantingsgedrag, buiten 
beschouwing laat, is duidelijk en bepaald niet 
overeenkomstig de manier waarop wij door
gaans met terrariumdieren omgaan. 
Bovendien is het in het algemeen helemaal 
niet nodig een dergelijk advies te geven. 
Ik houd verder niet erg van boeken die het 
houden in gevangenschap zo'n sterke nadruk 
gevcn dat de omstandigheden in de natuur cr 
danig bij inschieten. Een gedegen kennis daar
van moet mijns inziens steeds de basis zijn 
voor het verantwoord en met inzicht houden 
van dieren in bakjes. Die balans ligt in het 
boek wei erg naar ecn kant. 
Toch staat er heel veel nuttigs en zinnigs in het 
werkstuk vcrmeld: 
na cen inleiding van I 00 pagina 's met ccn 
beschrijving van de soort, inclusief aile in- en 
uitwendige onderdclcn en aspecten van het 
gedrag (vooral uitcraard in gevungenschap) 
volgt een beschouwing van 25 bludzijden in 
de trant van: 'Bezint eer ge begint' (prima dus) 

gevolgd door 35 bludzijden met: 'Waar let jc 
op als je een leguaan koopt'?'. Dan volgen niet 
minder dun I 00 bladzijden over huisvcsting en 
- verhoudingsgewijs een magcre - 50 over 
voeding. naar mijn mening de kern van de 
leguanenhouderij. De volgende 25 bladzijden 
gaan over speciale voorzieningcn als het knip
pen van de nagels en bewegingstherapie (dat 
krijg je met die te klein behuisdcn). 
Het gaat kennelijk nict zo goed met leguanen 
in Amerikaanse gevangenschap. Waarom zou 
je anders bijna I 00 bladzijden aan medische 
zaken besteden'? Vijftig bladzijden gcwijd aan 
hct domesticercn (= tot huisdier maken) van 
leguanen passen geheel in het beeld dat we 
van het bock hebben. lnmiddels zijn we pagi
na 500 gepasseerd en bevindcn we ons in een 
hoofdstuk over voortplanting (70 bludzijden). 
gevuld met verhalen van diercntuincn en fok
kers en met vragen (en antwoorden) over 
kwesties als: ·Hoe kan ik zien of mijn leguaan 
een man of een vrouw is'?'. Het geheel wonlt 
afgesloten met een tiental aanhangsels met 
nuttige zaken als bouwtekeningen van ver
blijven en zelfs een lcghok (ik betwijfel of 
een leguaan ooit een toegangspijp die zo 
sterk omhoog loopt als aangegeven wordt, zal 
binnengaan) en omrekentabellen naar het 
metrieke stelsel, maar ook met rimram als 
kunstledematen voor leguanen en namen
lijsten. 
De kritiek die ik op het boek heb is vooral 
gericht op de stijl, met de inhoud is niet veel 
mis. De auteur geeft er blijk van goed bij de 
tijd te zijn en de hedendaagsc opvattingen te 
kennen: het belang van goede voeding met een 
uitgekiende calcium-fosfaat-verhouding, van 
voldoende vitamine D, bij voorkeur uit UV
Iicht. Bovendicn wordt terecht op terughou
dendheid met extra eiwit aangedrongen. Ook 
'hot topics' als leguanen en Salmonella komen 
aan de orde en worden op een cvcnwichtige en 
niet overspannen munier behandeld. Juist dat 
samenbrengen van al die onderwerpcn geeft 
het bock een meerwaarde boven al bestaande 
boeken, zonder dat er op zich veel nieuws in 
staat. 
Maar waarom is het allemaalzo vreselijk lang 
uitgesponnen'! Het had toch best wat beknop
ter gekund. Dat is opnieuw een kwcstie van 
stijl. Het bock is een en al tekst. De paar kleu
renfoto's, van goede kwaliteit, staan bij elkaar 
aan het eind van het bock en het aantal zwart
wit-illustraties is zo klein dat ze nauwelijks 
opvallcn in de Iappen proza. Bovendicn wordt 
werkelijk elk detailonderwerp afzonderlijk en 
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uitputtend behandeld, elk type lamp en ver
warming, et cetera. Bovendien wordt de tekst 
voortdurend onderbroken door typisch 
Amerikaanse one-liners. kreten van individu
ele leguanenhouders, voorzien van hun leef
tijd en de naam en lengte van hun leguaan, 
over het onderwerp dat aan de orde is. Verder 
zijn er talloze, wat uitgebreidere tussenvoeg
sels van de hand van experts zoals Gordon 
Rodda en John Phillips. Het meest nuttig zijn 
de ingevoegde kaders met nadere informatie 
over concrete onderwerpen zoals Salmonella 
en het eten van uitwerpselen en kaders met 
samenvattingen 'In een oogopslag' over bij
voorbeeld: 'Hoe kan ik nagaan of mijn legu
aan ziek is?'. 
Blijkens de vragen die steeds weer gesteld 

BOEKBESPREKING 

Van liefhebber tot wetenschapper in de spin
nenkunde zou evenzeer een ondertitel voor dit 
boek kunnen zijn, want dat is toch de sfeer die 
tussen de regels door te proeven is. Het jonge
tje van destijds is nu verbonden aan het 
natuurhistorisch museum te Dresden en met 
deze populairwetenschappelijke tekst wil de 
auteur een groter publiek belangstelling voor 
zijn groep bijbrengen, en vooral vooroordelen 
uit de weg ruimen. Die laatste hindernis lijkt 
mij moeilijk te nemen, in het eerste is hij zeker 
geslaagd. Wat na deze vaststelling dan echter 
hooglijk verbaast, is het totaal ontbreken van 
literatuuringangen. Geen enkele referentie 
toont de lezer een weg buiten dit fraaie werk. 
Alsof alles water te weten is, in deze op zich
zelf staande wereld wei te vinden is. Ja en nee. 
De amateur met algemene interesse voor 
ongewervelden zal met vragen over spinnen 
zelden teleurgesteld worden, maar degenen 
die zich - al is het maar gedeeltelijk - in de 
voetstappen van de schrijver willen wagen of 
die uitspraken willen verifieren, komen van 

worden aan leden van de Doelgroep Groene 
Leguanen zijn er ook in Nederland mensen die 
nadrukkelijk bezig zijn met het 'tam' maken 
van hun leguaan en die hun dier vooral als 
pronkstuk bezitten. Voor hen is dit een prima 
boek. Aile anderen kunnen beter een meer 
beknopt werk ter hand nemen, daar zijn er 
genoeg van. De prijs is op zichzelf niet zeer 
hoog maar omdat er nog geen importeur in 
Europa is moet de uitgever in de Verenigde 
Staten zelf benaderd worden. Een bijbel van 
meer dan een kilo vraagt dan natuurlijk wei 
een lieve duit aan portokosten. 

John Boonman 
Tormentil 17 

2631 DD Nootdorp 

een koude kermis thuis. Kan dat de bedoeling 
zijn? 
De organisatie is niet naar spinnengroep geor
dend, maar opgebouwd rond de vragen hoe 
werkt hun lichaam, hoe spinnen en jagen ze, 
en hoe verloopt hun liefdesleven. De nodige 
bizarre voorbeelden passeren de revue, geluk
kig op rustige en niet-sensationele wijze 
beschreven. De hoofdstukken Spinnen in de 
natuur en Spinnen leren kennen besluiten het 
geheel. Door de tekst heen treffen we uitste
kend geslaagde foto's die bij het eerste door
bladeren waarschijnlijk een doorslaggevend 
verkoopargument zullen vormen. Het is lastig 
een doelgroep voor dit boek aan te geven, 
maar zij die toch altijd al de behoefte voelden 
om eens wat meer kennis over spinnen op te 
doen (bij het voeren van weideplankton bij
voorbeeld, of tijdens een filosofische bui in de 
herfstige tuin), vinden hier een uitstekende 
basis. 

H.A.J. in den Bosch 
Zoologisch Laboratorium R.U. Leiden 

Postbus 9516, 2300 RA Leiden 
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BOEKBESPREKING 

Ja, maar .... dat is een gedachte die voortdurend 
opkomt bij het doornemen van dit wcrk. 
Hoewel in het begin van hct bock de achterlig
gende biologic niet veronachtzaamd wordt, 
zijn de circa vijftig pagina's tabellen over lcg
sclgegevens per soort - gclukkig verantwoord 
met haast 1800 referenties - waar het bock 
mee besluit, niet echt gedegen: de gegevens
verwerking blijft oppervlakkig. Zo'n hele rits 
citaten bij de tabcllen bijvoorbeeld staat wei 
imposant, maar bij nadere beschouwing 
behoeven veel van de data toch heus nadere 
analyse zonder welke een label, hoe lang ook. 
tamelijk zinloos is. Kijkcn we bijvoorbccld 
naar de Lacertidac, dan zic ik net als bij de 
ovcrige groepen. keurige kolommen met leg
selgrootte, incubatietemperatuur en incubatie
tijd. Maar als daar zonder uitleg bij een soort 
staat 3-30 eieren, wat moct ik daar dan mee? 
Leggen jonge vrouwtjes weinig, of juist de 
oudere en zijn het dan reuzeneicren, zijn er 
verschillen tussen ondersoorten, of zijn er eco
typcn? Wij vernemen het niet. Evenmin weet 
de lezer wat te doen met incubatietemperatu
ren die fors varieren (trajccten van 25-35°C 
staan cr bepaald mccr dan ccn keer in, de klap
per is 10-26°C): is alles daar tusscnin goed, is 
temperatuurafwisseling juist noodzakelijk, en 
waarom varieert de klaarblijkelijk daarbij 
behorende incubatieduur dan plots wei of 
niet? Hoe nauwkeurig warcn de oorspronkclij
ke auteurs? Waren de omstandigheden zoals 
vochtigheid wei gelijk, en over hoeveel waar
nemingen hebben we het'! Per slot weet iedere 
ervaren kweker uit cigen ondervinding dater 
duidelijke boven- en ondergrenzen zijn en dat 
soms ook een optimum in broedomstandighe
den bestaat. De schrijver is zich daar overi
gens ook zeker van bewust, zoals uit de voor
afgaande hoofdstukjes blijkt. Echtcr, zonder 
dcrgelijke aanvullende informatie, een bespre
king en een op waarde toetsen van de geciteer
de literatuur, is de opsomming nict meer dan 
dat; een reeks getallen, een eerste literatuurin
gang. Het lijkt gedegen, maar het is het niet. 
Dat gevoel blijft hclaas, en ontaardt af en toe 
zelfs in regelrechte irritatic. 
Zoals wanneer een van de eerste referentics al 
foutief blijkt opgegeven (ABRAMS et al.. 1989; 
hier juist geciteerd), en er redelijk wat tik
danwel conversiefouten in de algcmene litcra
tuurlijst staan. Zo ontbreekt BRAMBELL ( 1970) 
(geciteerd op p. 68): mogelijk is het 
BRAMBELL ( 1969). En als de twee eerstc toe-

vallig gccontrolcerde citaten problematisch 
blijken, vreest men voor het ergste bij de rest. 
Maak vooral gebruik van een tensiometer om 
de vochtigheid te meten is ecn advies. Zeker, 
cen heel goed idee. Maar behalve dat zo een 
instrument, zeker met de benodigdc weten
schappelijke prccisie, zccr duur is en nauwe
lijks voor de hobbyist te verkrijgen valt en 
vanwege de grootte niet bruikbaar is in een 
loch altijd kleine broedstoof, is het werken 
ermee cen duivels lastige. zcer tijdrovende 
klus, en betrouwbare metingen ermec buiten 
een laboratorium zijn nauwelijks uit te voeren 
(IN DEN BOSCH, 1996). De in bet traject nabij 
en onder de -I 00 kPa te benutten handzamere 
thermokoppelpsychrometer vcrmeldt de 
auteur helaas niet. Dat na het aanbevelen van 
een tensiometer in de hoofdstuksamenvatting 
vervolgens met zeer ruwe. en nauwelijks rele
vant te noemen, vochtigheidsindicaties als 
70% en 90-95% relatieve luchtvochtigheid 
wordt gewerkt, is meer dan vcrbazingwek
kend. Een oppervlakkige lezer gaat hier gega
randeerd de mist in. Hct gevoelig zijn van 
eieren voor druppels (condens)water wordt te 
zeer overdreven; een onjuiste algemeenheid. 
Het hoofdstuk problemen met eieren Ievert 
geen oplossingen, doch betreft slechts een 
opsomming van water mis kan gaan. Behalve 
het moederdier goed vcrzorgen, is er mogelijk 
weinig zinnigs te doen. en korter zou bier - in 
tegenstelling tot op veel andere plaatsen -
beter ovcrkomcn. Een cnkel hoofdstuk (bv. 
embryonate ontwikkelingspauzen) is desal
niettemin zo strak geschreven. dat het lezen 
ervan weer een lust is. 
Na de algemenc hoofdstukken varierend van 
embryologic, ciafzetting tot kunstmatige incu
batie, volgen zecr kortc hoofdstukjes over spe
citieke groepen waarin de hoofdauteur zich 
dikwijls heeft Iaten bijstaan door een aantal 
co-auteurs. Handige fragmenten om sncl een 
ingang te zoeken, maar af en toe met minder 
dan een kwart pagina toch echt tc kort. Ook is 
de keuze van groepen nogal onevenwichtig: 
zo zijn er tien stukjes over verschillende 
schildpadden, maar bij de slangen vinden we 
aileen de pythons apart behandeld. Als voor
beeld de hagedissen: die krijgen twee pagina 's 
(waarvan ongeveereen uit foto's bestaat). Tja, 
denk ik bij de raad de eieren volledig of ten
minste voor driekwart in te graven, kan, maar 
bij tientallen Lacertidae blijkt dat absoluut niet 
nodig bij een juiste vochtigheid. En algcmeen
heden dat tropische soorten een hogere incu
batietemperatuur vereisen dan gematigde, lij-
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ken en zijn weliswaar juist, maar blijken tege
lijk een toch wei tamelijk openstaande deur. 
Weer een geval van ja, maar. Het kameleon
stukje daarentegen, is met evenveel pagina 's 
een stuk informatiever, en welhaast verplichte 
kost te noemen voor iedere liefuebber van die 
dieren. 
Teruglezend zie ik een zeer kritische bespre
king, waarschijnlijk omdat het onderwerp mij 
erg na aan het hart ligt. Men is dan minder ver
gevingsgezind. Maar vanzelfsprekend heeft 
het boek ook goede kanten: wie voor het eerst 
wat over embryologic wil weten, over de 
invloed van temperatuur en vochtigheid op het 
reptielenei, over broedmethoden en mogelijk 
optredende problemen, die kan hier terecht. 
Maar bedenk steeds: het betreft bondige infor
matie, voorbijgaand aan essentiele verschei
denheid, te beknopt naar mijn smaak, zeker 
voor de prijs, regelmatig met een schijngron
digheid en eigenlijk met weinig nieuws, maar 
wei in een mooi jasje gestoken. Wie meer en 
diepere achtergronden wil weten, koopt het 
hoek van DEEMING & FERGUSON ( 1991 ), en 
wie eenvoudig zijn reptieleneieren goed wi1 
uitbroeden, leest mijn stukje nog eens na. 

Misschien is dit bock gewoon te vroeg uit het 
ei gekropen, zonder vo1doende rijping en is er 
tevee1 informatie niet in een grondige behan
deling omgezet en daarbij in een achtergelaten 
dooierzak blijven steken. 
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voor liefhebbers van vogels, 
rept ielen. am fibieen 
en andere insekten
eters. ledereen kan 
er gratis lid van 
worden en er aile 
gewenste levende 
insekten en 
wormen kopen 

centraal bestel-. 
. fonurnrner. 

en'" 3 (0341) 43442 

en profiteren 
van aile cll:lbvoordelen! Punt en sparen: M ,.. 
De Voorde'en geld eer ,.,unten, 

- verdienen' 
van onze club: ~ed<re!Jestedeguldon*le.., -· meer korting! 

oah u binnen I moand I rt u I 0 Punten op! 
O altijd verse produkten.. don ontvongr u 75 b .500 Puncen, Per I .000 punten krijgt u 2% korting. 

direkt van de kwekenjl Haah u B.ooo , , onuspuncen.... per 2.000 punten krijgt u 4% korting. 
d yvnten bmnen ee h If b" 10 0 0 gratis sparen voor on ontvangr u IS o bo n ° joor 9 · 00 punten wordt dat 2 O% 

kontante korting! .. en hoah u binnen 1 · nuspuncen..... en zo kunt u doorsporen tot 30.000 

I dan Ieven u dot l.oooJOor IS.ooo Punten, punte . 16 0 gratis cota ogus bonuspuncen op! n voor moxtmao 0% korting 
en prijslijsten ·~srw., ___ . ---1 op uw beste/ling! 

0 ~ dfgJ~;:=:n~r t gratis u bepaa/c zel(bij welke bescelling u 
0, f u go a =--=-. de puncen inwisselt voor kontante karting. 0 vaste korting op ••• tUinf & ld 11 

verzendkosten de dieren • ge en a een maximum kortings-
0 geregeld unieke aanbiedingen n a a r oak Jcjezen """' .., daeje bedragen bij inlevering vana( 15.000 

aileen voor Qu!Hedenl In ploats von k()ltinf Jcunt u bjnnen 2 joor tijd I s.ooo, puncen: 
L---------~ noor de diefentuin. 5poo" " ren voor 2 toeeon~en von 15.000-20.000 punten: Hp 200,-

Postorder-service 
heel Nederland 

nten. dan kunt" die ~~e in Nederland of Bef&i8 van 20 000 25 000 
pu de d;erenwln von u k~ 

25 000 
punten, dan ceven · - · puncen: Hp 300,-

::poart" binnen 3 JoOr IJjd _!Jlen:· ~~ -----==-~-a_n_2_5._o_oo_-_Jo_._oo_o_p_u_n_te_n_: H_P:._4o_o..:._.-_ _J 
we u daOrVOOf 4 taqan&'~ 

en gegarandeerd vers! 
O mdat u voor deze speciale pro
dukten niet bij iedere dierenspe
ciaalzaak terecht kunt, biedt Club 
lnsektExpresse u deze unieke ser
vice: alles zorgvuldig verpakt en 
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HUISKREKELS ml 3 mt 4 mt 5 mt 6 mt 7 mt 8 prijs VELDKREKELS 
oontol per doosje 350 175 125 90 70 60 4,30 per doos je, mt 6,7,8 
per 3 d oosje s x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 11,55 per doosje volwossen 
per 6 doosjes x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 21A5 WASMOmN 
per 12 doosjes x 12 x 12 x 12 x 12 x 1 2 x 12141 25 d d . 

BUFFALOWORMEN 
per doos je 70 cc 
per 2 d oosjes 
per 4 doosjes 
per 1000 cc 

SPRJNKHANEN 

prijs MEELWORMEN 
4,50 per d oosje 50 gr 
8,00 per doosje 1 00 gr 

15,00 per doosje 500 g r 
30,00 per doosje 1000 g r 

per doosje I 10 stuks I middel lormool 
per 5 doosjes I 50 sluks I middel forma at 
per doos je I 10 stuks I groa t lormoot 
per 5 doosjes I 50 stuks I gro ol formoot 

KRULVUEGEW prijs FRUITVUEGEN• 
per doosje co. 100 st 
per 5 doosjes 
• (niet vliegende 

huisvliegen) 

4,30 klein of groat 
20,00 per kweekportie 

per 5 doosjes 
• (niet vliegende) 

' voe er oos1e, co. 

prijs 
2,50 per doosje 25 6 30 sl 
4,50 per doosje 100 gr 

15 00 per doosje 500 gr 
25:00 per doos je 1000 g r 

prijs REGENWORMEN• 
7,50 pe r doos je 15 st 

30,00 per doos je 45 st 
10,00 per doosje 90 st 
37 50 per doosje 450 st 

:. * gewone of 
pnJS dendrobeono 's 

KRECAVIT 

2ci·~ minero ol I vilomine· 
' preporool, 20 g r 

voor: • 
• ZOOMED accessoires • terrariums • verlichting 

• •••• VRAAG DE CATALOGUS! 


