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Galapagosschildpad, Geochelone nigra 

Familie Testudinae, Landschildpadden. 
Galapagosei Ianden. 
Kan een lengte bereiken van 120 em en een gewicht van 250 kilo. Er zijn enkele 
ondersoorten beschreven. 
Ze pendelen tussen de warme, droge lavabodem van de lagere delen en de koelere 
vulkanische hooglanden met water en rijke vegetatie. 
De legsels zijn merkwaardig klein; zo'n tien eieren is al veel. 
Ze kunnen zeer langdurig in poelen met zoet water liggen. 
Onder andere de Opumia, Schijfcactus, maar feitelijk vrijwel aile soorten groen. 
Zeer ruim en daarom aileen in dierentuinen te realiseren. 
Tijdens zijn wereldreizen vanaf de zestiende eeuw ontdekte de mens ook de reu
zenschildpadden, en dan wei als (reserve)voedsel. Vervolgens vraten ingevoerde 
geiten en varkens de vegetatie in het oorspronkelijk leefgebied van de reuzen
schildpadden ook nog eens op. AI sinds de jaren dertig (in o.a. San Diego Zoo) 
bestaat er een reddingsfokprogramma waardoor inmiddels de aantallen schildpad
den weer stijgen. Ze kunnen een leeftijd van meer dan 150 jaar bereiken. 

PRITCHARD, P.C.H •• 1996. The Galapagos tortoises, nomenclatural and survival status. Chelonian 
Research Monographs I. Chelonian Research Foundation, Lunenburg, MA. 

Tekening: Gerard Looten 
©Diergaarde Blijdorp 

Tekst: H.A.J. in den Bosch 
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RASSMANN, K., 1997. Evolutionary age of the Galapagos iguanas predates the age 
of the present Galapagos islands. Mol. Phylogen. Evol. 7: 158-172. 

De Galapagos-eilanden liggen zoals bekend bijna duizend kilometer ten westen 
van het vasteland van Zuid-Amerika, vrijwel op de evenaar. De archipel is ontstaan 
door vulkanische activiteit van een zogenaamde hot spot die onder de aardkorst ligt 
en niet van plaats verandert. De platen waaruit de aardkorst is opgebouwd zijn 
voortdurend in beweging. De Nazcaplaat waarop de eilanden liggen, beweegt zich 
langzaam naar het oosten, dus naar de kust van Zuid-Amerika toe. Als door vulka
nische activiteit zich een eiland heeft gevormd zal dat met de plaat mee Iangzaam 
naar het oosten verschuiven. Aan de westkant zullen op gezette tijden nieuwe eilan
den ontstaan. De eilanden die het verst van de kust af liggen zijn dus de jongste. Oat 
kan je met het blote oog al zien: de meest oostelijke zijn verder afgesleten en gee
rodeerd en zijn dus duidelijk ouder. De schatting is dat geen van de huidige eilan
den ouder is dan vijf miljoen jaar, mogelijk zelfs minder. Aan de zuidoostkant Iig
gen onder water nog toppen die duidelijk ouder zijn, verdwenen oude eilanden dus. 
Vroeger onderzoek naar de evolutie van verschillende dieren op de eilanden heeft 
aannemelijk gemaakt dat de beroemde Darwinvinken zich in ongeveer vijf miljoen 
jaar hebben ontwikkeld tot de dertien soorten die er nu zijn, dus ongeveer in de 
tijdsduur dat de huidige eilanden bestaan. De zeven endemische soorten 
Lavahagedis (Tmpidurus), evenals de zes soorten gekko (Phyllodactylus), zijn ech
ter al negen miljoenjaar geleden uit elkaar gegaan. De landleguanen (Conolophus) 
en de zeeleguanen (Amblyrhynchus) zijn zelfs al 15 tot 20 miljoen jaar oud. Als die 
getallen juist zijn, is het opmerkelijk dater van de landleguanen maar twee soorten 
bestaan (c. subcristatus en c. pal/idus) en dat de zeeleguanen maar als een enkele 
soort (A. cristatus) voorkomen, terwijl ze toch ruimschoots de tijd hebben gehad 
om zich verder op te splitsen ( denk aan de dertien soorten vinken in vee I minder 
tijd). 
Als we ervan uitgaan dat de eilanden nooit met het vasteland verbonden zijn 
geweest, en dat lijkt wei zeker, blijven de volgende twee mogelijke verklaringen 
over. Een gemeenschappelijke voorouder van beide leguanengeslachten heeft de 
archipel bereikt via een van de nu verdwenen eilanden op een moment dat de hui
dige eilanden nog niet bestonden. De dieren hebben zich daarna verspreid, ook over 
de nieuwe eilanden, waarbij er twee nieuwe geslachten ontstonden met door een of 
andere oorzaak slechts een beperkt aantal soorten. Een tweede mogelijkheid is dat 
twee afzonderlijke voorouders- die elders uit elkaar zijn gegaan- zich betrekkelijk 
recent op de eilanden hebben gevestigd, waarbij er niet voldoende tijd overbleef om 
in veel verschillende soorten te evolueren. 
Het hier beschreven onderzoek heeft aangetoond dat de evolutionaire leeftijd van 
de Galapagosleguanen inderdaad meer dan 15 miljoen jaar is en dat de twee 
geslachten van een gemeenschappelijke voorouder afstammen. Een keus tussen 
beide mogelijke manieren van koloniseren blijft echter moeilijk. De meest simpele 
hypothese is dat een gemeenschappelijke voorouder een nu verdwenen deel van de 
archipel heeft bereikt en zich daarna over de eilanden verspreidde. Voor het model 
van twee onafhankelijke, maar wei verwante, voorouders is een dubbele kolonisa
tie nodig en het uitsterven van de voorouders. Oat maakt de kans op deze tweede 
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hypothese dus wei kleiner. De eenvoudigste verklaring krijgt extra steun omdat de 
leguaanachti gen zich in tamelijk korte tijd (alles is betrekkelijk) uit hun voorouders 
blijken te hebben ontwikkeld: er was dus tijd genoeg voor evolutie op de 
Galapagos. Zo zijn Iguana en Cyclura in 2,8 miljoen jaar uit elkaar gegaan en 
Conolophus en Amblyrhynchus in I ,6 miljoen jaar. Mogelijk wordt deze snelheid 
bevorderd door het betreden van nieuw land, de West-lndi sche eilanden in het geval 
Cyclura-lguana, en de Galapagosarchipel tn het geval Conolophus
A mblyrhynclllls. 

Samenvatting: John Boonman 

Die nieuwe namen van Anolis 

INLEIDI NG 
In de bespreking die MuDDE ( 1997) 
heeft gewijd aan het boek 'Anolis', dat 
Axel Flaschendrager en ik hebben 
geschreven, noemt hij het een gem is dat 
dam·in niet de nieuwe genusnamen voor 
deze hagedissen worden gebruikt, en 
dat is het ook. In een groot dee! van de 
nieuwere literatuur worden deze andere 
genusnamen wei gebruikt, zij het dan 
vrijwel aileen die van Norops en 
Dactyloa , naast Ano/is. 
Het is niet uit gemakzucht of behou
dendheid. dat wij het voor vrijwel ai le 
soorten op Anolis houden. Wij kennen 
de nieuwe genusnamen. En ook het 
voorste l van GUYER & SAVAGE ( 1986) 
tot opsplitsing van het genus is ons be
kend, evenals het gebruik van genusna
men uit de oudere literatuur voor de 
nieuw te onderscheiden genera. En wij 
kennen eveneens de ongewoon om
vangrijke en diepgaande reacties, die 
dat voorstel teweegbracht. 
Een moeilijkheid is, dat wij, net als 
ieder ander - de penvoerende systemati
ci vormen daarop geen uitzondering -
van een aantal soorten wei degelijk 
weten in welke van de nieuw voorge
stelde genera ze thui shoren, maar van 
een vee! grater aantal soorten weten wij 
dat niet. En dat geldt niet aileen voor de 

inhoud van de genera Dacty /oa en 
Norops, maar in sterkere mate nog voor 
het genus Ctenonotus , en al helemaal 
voor het genus Anolis, in de nieuwe 
opvatting daarvan dan. Oat zeggen de 
aanstichters GUYER & SAVAGE ( 1992) 
overigens zelf ook. 

DE DISCUSSIE 
De uitgebreicle en cliepgravcndc discus
sie die over de opsplitsing van Anolis is 
ontstaan, heeft een aantal achtergron
den. Oat hee ft te maken met de ver
schi llende benaderingen van de ware 
Ano/is-biologen: de kijk op de groep 
vanuit het evolutionaire. of het biogeo
grafi sche, dan wei vanuit het ecologi
sche of het ethologische standpunt. 
Vanuit elk van die gezichtspunten 
komen overeenkomsten en verschillen 
voort , met als gevolg een opsplitsing 
die per discipline sterk verschillend kan 
zijn. waaruit indeli ngen resulteren die 
elkaar zeker niet altijd overlappen, 
behoudens de 'ecomorfen' in de zin van 
WtLLIAMS ( 1972); niemand heeft zich 
ooit aan een volledige herindeling 
gewaagd. Hicr komt nog bij dat (dier-) 
systematici en de niet-systernatici ver
schi llend woordgebruik en een andere 
gedachtenwereld kennen en er misver
standen kunnen ontstaan. 
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Maar ook onder elkaar verschillen de 
systematici van mening, zeker bij de 
huidige toevloed van eerder niet toe
gankelijke gegevens, zoals die over de 
skeletstructuur, biochemische en mole
culaire eigenschappen, genetische ken
merken, etc. In het bijzonder over de 
waarden die aan al deze (' nieuwe') ken
merken in evolutionair opzicht zouden 
moeten worden toegekend, evenals over 
de rekensystemen, de algoritmen, waar
mee men de samenhang der dingen het 
beste in beeld kan brengen, verschillen 
de meningen. Dat alles Ievert verschil
lende, op evolutionaire ontwikkeling 
gebaseerde, stambomen op, die welis
waar zeer interessant vergelijkingsma
teriaal vormen, maar die staan te zwie
pen in stormen van kritiek wat interpre
tatie en relevantie betreft. 
Samenvallend met de drang om dat 
grote genus Anolis in overzichtelijke 
eenheden op te delen, is er anderzijds 
de tendens om steeds apart gebleven 
Ano/is-achtigen toch maar in het ge
slacht Anolis onder te brengen, zij het 
dat de 'splitters' (de taxonomen die tot 
opsplitsen neigen) en de 'Jumpers' (zij 
die van alles bij elkaar vegen) verschil
lende mensen zijn. Het opmerkelijke is 
dat beide acties voortkomen uit de 
beschikbaarheid van nieuwe gegevens, 
van verdere karakteristieke eigenheden 
van die dieren. Aileen, het biologisch 
belang ervan wordt door de een anders 
ingeschat dan door de ander. Deze mate 
van wegen brengt een subjectief ele
ment in het ogenschijnlijke objectieve 
indelingsproces. Een verhelderende sa
menvatting van de wordingsgeschiede
nis in dit den ken biedt HEDGES ( 1996). 

DE EVOLUTIONAIRE MAATSTAF 
Alles heeft te maken met het uitgangs
punt dat men in de biologie de organis
men wil onderbrengen in een 'natuur
lijk systeem'. Sinds Darwins Origin of 
Species uit 1859 willen we dat een 

natuurlijk systeem de evolutionaire lij
nen weerspiegelt, gebaseerd op afstam
ming gepaard met verandering: de ware 
classificatie is genealogisch. Dat houdt 
in dat verwantschap van de recente, nu 
levende organismen wordt bepaald door 
hun afstamming. Anders gezegd, door 
hun fylogenie: de evolutionaire 
geschiedenis van de groep waartoe die 
organismen behoren. Zoiets komt tot 
uitdrukking in eigenschappen die de 
leden van de groep gemeen hebben en 
I eden buiten die groep niet, of in minde
re mate, of niet in dezelfde samenhang 
vertonen (CRONQUIST, 1978). 
Het is een filosofie, natuurlijk, de meest 
verklarende tot nu toe, en een waarde
volle. Want deze visie houdt in dat in 
een groep van verwante organismen een 
aantal typerende eigenschappen bij de 
leden van die groep aanwezig is; dat die 
bepalende eigenschappen de diagnose 
(='het eigene') van die groep uitmaken 
door hun onderlinge samenhang en, 
tenslotte, dat een zodanige combinatie 
van eigenschappen een voorspellende 
waarde heeft ten aanzien van verwant
schap (zie bv. CRONQUIST, 1978). 
Hierbij moet worden aangetekend, dat 
een of meer van die eigenschappen kun
nen ontbreken, waardoor het moeilijk 
kan zijn een soort als behorend tot die 
groep te onderkennen. Het zijn dan de 
overige kenmerken die duidelijkheid 
moeten verschaffen. 

HETGENUS 
Een resultaat van dit denken is het 
genus, de eenheid van verwante soar
ten: in het Nederlands ook wei het 
geslacht genoemd (en geslacht heeft in 
deze context dus niets te maken met 
sekse ). In deze taxonomische eenheid 
gaat het daarbij over een groep, klein of 
groot, van soorten die nauw verwant 
zijn en de eigenschappen van die ver
wantschap dragen. Dat kan in de 
gedachtengang over een natuurlijk sys-
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teem aileen een groep zijn van vormen 
die zic h hebben ontwikkeld uit een 
gemeenschappelijke afstammingslijn: 
ze zijn ' monofyletisch' . Is dat niet zo, 
en bestaat een groep uit vormen van 
meer dan een afstammingslijn, dan is 
dat ' polyfy letisch' , en vormt bijgevolg 
niet een genus. 
Een vraag is dan: waar of wanneer 
begint monofyletie? En: hoe onder
scheid je die dan van polyfyletie? Hoe 
kan zoiets beoordeeld worden, als men 
geen voorvormen, geen ' Protoanolis' of 
' Archianolis', met de e igenschappen 
die deze kenmerkten, bij de hand heeft? 

INDELING 
De systematische c ladisten, de syste
matici die met rekenmodellen werken 
voor de gegevensverwerking, menen 
dat de afweging van aile bekende 
karakteristieken duidelijk maakt of er 
sprake is van monofyletie of niet. Naar 
mijn indruk ziet het er naar uit dat zij 
gelijk krijgen. Nu is het werk van cla
disten niet vrij van subjectieve invloe
den. Als opdracht zien deze systematici 
het samenstellen van een classificatie, 
uitgaande van gemeenschappelijke 
afkomst, aan de hand van (veel) ken
merken die op een gewogen wijze wor
den gebruikt. Over de keuze van de 
kenmerken en over de afweging daar
van kan gemakkelijk worden getwist. 
Het is dan ook met name op deze pun
ten, dat CANNATELLA & DE QUEIROZ 
( 1989) kritiek hebben op de gepresen-

teerde cladogrammen van GUYER & 
SAVAGE ( 1986). Zij zijn van mening, dat 
bewijs ontbreekt voor monofyletie in 
enke le van de door Guyer & Savage 
voorgestelde genera; hiermee is erken
ning van deze groepen uitgesloten. 
Daarnaast concluderen ze dat de fylo
genetische analyses geen aanleiding 
vormen voor een nieuwe indeling e n dat 
het nie uwe voorstel hiermee evenmin in 
overeenstemming is. Een tweede kritiek 
kwam van WILLIAMS ( 1989), die grove 
fouten en verwaning signaleerde en 
aanbeval noch de gegevens, noch de 
taxonomische conclusies over te nemen 
zonder heranalyse van de kenmerken. 
Hij vond zelfs dat bij de op dat moment 
beschikbare kennis een herclassificatie 
van Anolis onmogelijk zou zijn en zelfs 
onbezonnen. Als je dat zo leest, dan 
denk j e dat het misschien toch niet zo 
onverstandig is om, in afwachting van 
verdere analyses, het maar gewoon op 
Anolis te houden. 
Een probleem wordt erkend: van maar 
al te vee! soorten zijn de gegevens die 
noodzakelijk zijn, of die noodzakelijk 
gevonden worden, voor het samenstel
len van de cladogrammen (=de fy loge
netische stambomen op cladistische 
wijze geschetst) niet bekend. En dat 
maakt de vergelijking, en dus de moge
lijke inde ling in groepen (genera zo men 
wil) beperkt. Te beperkt misschien wei. 

TAXONOMIE: VERSCHILLEN EN 
OVEREENKOMSTEN 
Taxonomie is het zorgvuldig bekijken 
en vergelijken van organismen ten 
behoeve van hun classificatie in een 
natuurlijk systeem. Die studie moet lei
den tot de vaststelling van de ' taxa'. 
Een taxon is een groep, een systemati
sche eenheid van hoog tot laag, zonder 
een nadere definiering. Een nauwkeuri
ge analyse kan resulteren in systema
tisch omschreven eenheden. Afgezien 
van het feit , dat het in de praktijk vaak 
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anders toegaat, is een soort onderwor
pen aan twee diagnoses: allereerst be
paalt men de grotere groep zijnde het 
genus, daarna determjneert men de 
tweede en kleinste relevante eenheid in 
deze context, de soort. Handig, en een 
gevolg daarvan is, dat iedere soort twee 
namen heeft: die van het genus (bv. 
Anolis) en die van de soort (carolinen
sis) binnen die grotere groep: Anolis 
caro/inensis. 
Tot ongeveer het midden van deze eeuw 
was de taxonoom vooral aangewezen 
op uiterlijke kenmerken, de ' morfolo
gie ' , althans wat dieren als reptielen 
betreft. Bij reptielen biedt de beschub
bing met name veel houvast en de zorg
vuldige beschrijving ervan maakte deel 
uit van de diagnoses van genus en soort, 
en dat is nog steeds zo. Beschrij vingen 
werden eerder meestal gedaan aan de 
hand van geconserveerd museummate
riaal. De beschrijvers concentreerden 
zich vooraJ op het schubbenkleed: 
vorm, schikking, aantal, structuur en 
dergelijke en het is frappant hoe de 
nauwkeurige vergelijking door die mor
fologische taxonomen geleid heeft tot 
veel nog immer gehuldigde conclusies 
ten aanzien van evolutionaire verwant
schappen. 

DE INFORMELE RANGSCHIKKING 
Betrekkelijk losstaand van de formele 
classificatie en nomenclatuur, kwam 
vanaf de zestiger jaren van deze eeuw 
een informele rangschikking van Anolis 
tot stand. Oat was het werk van 
Williams en vele van zijn studenten (zie 
o.a. WILLIAMS, 1959, 1972). Een door
braak bracht een osteologische studie, 
onderzoek aan de botten, van Ano/is 
door ETHERIDGE ( 1960). Oat vormde de 
aanleiding om het geslacht in twee 
grote secties op te de len. ETHERJDGE 
( 1960) noemde ze weinjgzeggend 
'alpha' en ' beta' en maakte onderscheid 
naar werveluitsteeksels; hier ligt de 

oorsprong van de overgang van het 
begrip Norops voor een anolis zonder 
hechtschijfjes, naar een groep van ano
lissen die heerlij k onduidel ijk wei of 
niet bepaalde werveluitsteeksels heb
ben. 
Deze uitgebreide studies en vele ande
re, door een reeks van onderzoekers -
een van de eerstvolgende was GORMAN 
( 1965) met een studie naar de chromo
somenstructuur bij anolissen, leidden 
tot het ondersche iden bij deze hagedis
sen van die twee hoofdsecties met daar
in grote lijnen van verwante complexen 
met aanwijsbare groepen, die ieder 
weer bestaan uit series van soorten. Dit 
bood een meer getrapt onderscheid dan 
het formele systeem zou kunnen aange
ven. Hierbij moet worden bedacht, dat 
binnen het ' formele' systeem namelijk 
s lechts aangegeven kan worden of een 
dier- in dit geval een iguanide hagedis, 
een soort van de familie van de legu
anen - wei of niet een soort, en hier dan 
een soort van de groep Anolis is, maar 
niets meer. Er was behoefte om op dit 
punt veel duidelijker te zijn: het kunnen 
aangeven van tusseneenheden op ver
schillend niveau ten aanzien van ver
wantschap; dit alles bij een stand van 
wetenschap, waarin het introduceren 
van ' superspecies' en ' subgenera' of iets 
dergelijks weliswaar nuttig zou zijn, 
maar waarvan verdere consequenties 
nog niet konden worden overzien. Een 
informele inde ling noemde Williams 
dat, bedachtzaam, in de loop der jaren. 
Daarnaast kwam in een samenwerking 
van Williams en Rand een ecologisch
morfologische benadering tot stand 
(RAND & WILLIAMS, 1969), resulterend 
in een groepering van parallel ontwik
kelde, gelijkvormige typen onder 
invloed van milieu en levenswijze (zie 
bv. WILLIAMS, 1983). Dit zijn de 'eco
morfen' in het geslacht Anolis. Het 
betreft een fijnzinnig onderkennen van 
de samenhang tussen deze typen en de 
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externe factoren. waaru it bijvoorbeeld 
een begrip als · grasanolis · voon komt. 
Men zag in de grote verschcidenhcid 
van anolissen, met name op de Grote 
Antillen. steeds weer gelij kenisscn tus
sen levenswij zen en lichaarnsvormen 
optreden bij overigens fy logcnctisch 
(dus de biologische afswmmingsge
schiedenis betreffend) in het gchccl nict 
verwante vormen: een indrukwckkend 
biologisch verschij nsel. 

NIEUWE KENMERKEN 

1\no/is (Norops) /Jicaorum Kiihler. 1996: wij l]e. eigendom van de 
staat Honduras. in 'bruiklcen· bcschikbaar gcsteld voor vcrdcre stu
die. Afkomstig van Roat;\n en Utila. Islas de Ia Bahfa. Honduras. De 
soon is ccn dirccte verwanl van llno/is /e11Wrilws van hct nabijc vas
leland en mogelijk in gcncti schc eigcnschappen conspccilick. 

In de tweede helft van dc7.C ceuw kon
den andere benaderi ngen dan de oude. 
zuiver morf'o logische worden gebruikt 
in de systematiek. Toenemendc weten
schappelijke kennis en de cnorme groei 
van technische mogelijkheden maakten 
het mogelijk tal van andere aspectcn te 
bekij ken en te vergelijken. 

Lacerta 56(5) • 1998 

Foto: L.C.M. WijiTe ls 

A no/is ( /Jactyloa ) /J/anquillantts Wagcnaar-Hummelinck. 19-10: mannctjc in biotoop bij El 
Yaquc. La Blanqui ll a. Venezuela. Op grond van goed ondcrbouwdc hypothesen worth aangeno
men dat de oorspronkelijk van zuidelijk Cclllraai-Amerika afkomstigc lijn van Anolis /)()llairen
sis- /Jianquillawt.\' - luciae. hetuitgangsmateriaa l vormt voor de zich later ontwikkelcndc mquel
grocp van de tuide lijke Klei ne Anti lien. Twee. in de tijd vcr gcscheiden. aL-:omlcrlijkc kolonisa
ties bczorgdcn de ci landen Saint Vincent en Grenada twcc in grootte ~tcrk vcrschillendc soonen. 

Foto: L.C.M. \VijiTcls 
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Deels kwam dat voort uit bestudering 
van levende dieren in plaats van in 
musea bewaarde dode exemplaren, met 
aspecten als kleur en kleurverandering, 
levenswijze, natuurlijk voorkomen en 
gedrag. Voor een ander dee I ontstond de 
mogelijkheid om dingen te onderzoe
ken als botten, chromosomen, bloed
plasma's, immuunsystemen en vele 
andere biochemische en moleculaire 
eigenschappen. 
Een moeilijkheid is dat deze laatste 
materie zowel naar kennis als naar 
techniek slechts door weinige, zeer 
gespecialiseerde onderzoekers kan wor
den gehanteerd en tot nu toe slechts 
wordt toegepast op een beperkt aantal 
vormen. Dat maakt vooralsnog een 
overzichtelijke classificatie met behulp 
van deze nieuwe kenmerken niet moge
lijk. 

lETS IS BETER DAN NIETS 
Wat betreft het bijna tot axioma uitge
roepen criterium van monofyletie voor 
de bepaling van het genus, erkenden 
GUYER & SAVAGE (1992) dat er enige 
zwakheden zijn in hun opsplitsing van 
het oude en grote genus Anolis in vijf 
nieuwe genera, maar 'iets is altijd beter 
dan niets' vonden zij. 
Oat is maar de vraag. Afgezien van de 
kritieken op de benaderingsmethoden, 
Ievert een beperkte hoeveelheid 'iets', 
naast een grotere hoeveelheid 'niets' 
een incomplete classificatie op: een 
onduidelijke schijnclassificatie. 
Maar ook het 'iets' klopt niet helemaal. 
Het genus Dactyloa loopt spaak op de 
onverenigbaarheid qua afstammingslijn 
van de soortengroepen punctatus en 
roquet. Norops, een lang en tobberig 
verhaal op zich, lijkt onhoudbaar als 
daarin zowel Centraal-Amerikaanse als 
Groot-Antilliaanse vormen moeten 
worden opgenomen, met daarnaast nog 
een paar Zuid-Amerikaanse vormen: 
een mijns inziens polyfyletische groep. 

De voorgestelde genera Ctenonotus en 
Semiurus zijn minder problematisch, al 
wijkt de soortengroep cybotes teveel af 
voor onderbrenging in Ctenonotus. 
Belangrijker nog lijkt het dat de betrek
kelijk cruciale analyse van de soort acu
tus ontbreekt. Dit lijkt een geval van 
parafyletie; een incompleet geheel. 
Wezenlijk voor een taxonomie en de 
daaruit voortkomende classificatie is 
dat daarover een consensus moet 
bestaan; ze moet algemeen aanvaard 
kunnen worden. En dat is wat de her
classificatie van Anolis betreft, als voor
gesteld door GUYER & SAVAGE ( 1986), 
niet het geval. 

OUDE NAMEN VAN ANOLIS 
De vroege werkers met Anolis, zowat 
vanaf het begin van de vorige eeuw, 
droegen vaak niet veel kennis van 
elkanders publicaties, en kenden nau
welijks het daaraan ten grondslag lig
gende materiaal, zodat zij dus maar 
moeilijk tot een concept konden komen 
van wat Anolis nu was. Door die be trek
kelijke onherkenbaarheid werden deze 
taxonomen min of meer gedwongen tot 
het beschrijven van soorten in nieuwe 
genera. De namen die op basis van gel
dende prioriteitsregels in de nomencla
tuur (de naamgeving) door GUYER & 
SAVAGE ( 1986) voor de door hen onder
scheiden groepen werden gekozen, 
komen daar vandaan; het zijn oude 
namen, ontstaan in een periode met 
weinig overzicht. Maar oude namen 
zijn er veel meer. Dracontura Cope, 
Acantholis Cope, Gastrotrophis Cope, 
Eupristis Cope, Audantia Cochran, 
Ctenocercus Cope, Xiphosurus Cope, 
zijn aileen al voor de Antillen te noe
men voorbeelden. Het zijn oude bena
mingen die later vervielen en vervangen 
werden door Anolis. Dit ter illustratie 
van de mij nogal arbitrair voorkomende 
keuze voor het 'iets, dat beter is dan 
niets'. 
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NIEUWE NAMEN VAN ANOLIS 
De veronderstelling van MUDDE ( 1997) 
dat de genusnamen zoals voorgesteld 
door GUYER & SAVAGE ( 1986) 'tenslotte 
binnenkort algemeen worden gebruikt', 
heeft, ondanks het gebruik in een aantal 
recente publicaties, iets prematuurs, iets 
speculatiefs zelfs. Andere wetenschap
pers (bv. KREUTZ, B6HME & KOHLER, 

1997; MURPHY, 1996), niet minder 
recent, doen dat niet en leggen dat uit: 
er is geen consensus. 
Zolang men met de rest van het genus, 
met de 'residu-anolissen', geen raad 
weet, en ook niet precies weet welke 
groepen nu de nieuwe genera uitmaken, 
is het niet verstandig die 'nieuwe' 
namen te gebruiken. Het is trendy en 
lijkt bij de tijd, maar bij de huidige 
stand van wetenschap is het gewoon 
voorbarig. 
Voorlopig kan daarom in het gesigna
leerde gemis aileen worden voorzien 
met de notitie dat waar Anolis in de zin 
van GUYER & SAVAGE ( 1986 ). Norops, 
Dactyloa, Ctenonotus en Semiurus 
(straks Xiplwsurus) staat, gewoon 
A1wlis bedoeld is. 

THOSE NEW NAMES FOR ANOLIS 
Writing of this article was prompted by a 
reviewer's remark that no new generic names 
for anoles were used or referred to in a recelll
ly published book that I co-authored. FU11her 
discussion on anole systematks is found in 
this article. There is insufficient consensus 
about anole classification as proposed by 
GUYER & SAVAGE ( 1986) and defended in 
GUYER & SAVAGE ( 1992) to consider this the 
authoritative classification scheme. I find the 
proposed classification to he incomplete. 
Furthermore, the use of old "new" names to 
split the large genus Anolis into several - not 
clearly defined - genera is premature at best. 
and undefendable without further clarity as to 
the relationships within the group as a whole. 
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Ecn koppeltje Clwmae/eo clwmaeleon saharica vastgcbonden aan cen vogelkooitjc . Hct mannetjc z it onder de bcct
sporen van het hoogdrachtige vrouwtje. Foto: S. Bogacns 
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(Do de) Herpetofauna in Tunesie 

INL EIDING 
In begin september 1995 bezocht ik 
Tunesie samen met mijn vriencl in 
Chanral Ruijgrok. Een goeclkope char
tervlucht , inclusief hotel, bracht ons 
voor een week naar Noorci-A frika. Het 
was de eerste kennismaking met dit 
cleel van de wereld en ik had me goed 
voorbereid. In oucle j aargangen van 
Lacerta vond ik een aantal aardige ver
slagen (FOEKEMA, 1976; L AURENS, 
1975; M ARINKELLE, 1959; M ARIN
KELLE, 1962; M EERMAN, 1979). Recent 
is er in ons tijdschri ft niets meer ver
schenen, ondanks het f"eit dat toch veel 
Neclerlandse toeristen die bestemming 
kiezen. Tezamen met wat rips van Jaco 

Bruekers, die in 1989 in dezelfde omge
ving was geweest, was ik klaar om de, 
voor mij grotendeels onbekende, herpe
rofauna tegemoet te treden. Voor de 
naamgev ing heb ik me zoveel mogelijk 
aan SCHLEICH, K ASTLE & KABISCH 
( 1996) gehouden, voor zover het moge
lijk was achteraf dieren re determine
ren. l k had echter niet vermoed dat ik 
zoveel van de daar voorkomende soar
ten zou zien aangezien het nog steeds 
erg warm was. Her was echter wei in 
een toestand waarin ik ze liever niet had 
gezien. De Tunesiers hebben een com
pleet nieuwe manier gevonden om toe
risten kennis te Iaten maken met de 
inheemse herpetofauna. 
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HET LAN D 
Tunesie is grofweg op te delen in d rie 
zones. De zuide lijke zone bestaat uit 
zand- en rotswoestij nen, met enkele 
zout meren . Het middelste gedeelte 
bestaat voornamelij k uit een landschap 
met o lij tbomen. Tunesie is immers het 
derde land in de wereld (na Grieken
land en Spanje) wat de export van ol ij
ven betre ft. Soms staat er ook werkelij k 
niks anders dan o lijtbomen. vaker zijn 
er nog wat hagen van cactussen en aga
ven. soms met wat kle ine akkertjes er 
tussen. Het noordelij ke deel is bergach
tig, met veel agrarisch gebrui kte stuk
ken. met soms wat bos. 
Het gedeelte waar wij verbleven valt 
onder de middelste zone . Wij zij n een 
dag naar de woestijn geweest (zie 
Woestijn) e n een dag met een auto de 
bergen in (zie Bergen). De rest van de 
tijd hebben we in de omgeving en in 
stadjes doorgebracht , waarbij relatie f 
weinig tijd is besteed aan het gericht 
zoeken naar reptielen en amfi bieen. 
Het zoeken naar reptielen en amfibieen 
is niet gemakkelijk. Dat komt vooral 
omdat je vaak sne l gezelschap krijgt 
van Tunesiers, meestal kinderen. Ze 
zijn ongelofelijk nieuwsgierig en verja-

Strand nabij Soussc: biotoop van de Parclskink (Ciwlcides ocellaflls 
l iligugu). Foto: S. Bogaert s 
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gen meestal de d ieren voordat je ze 
goed e n wei gezien hebt. MARINKELLE 
( 1959) verme ldt a l dat je zelden a ileen 
rustig kunt rondstruinen en dat is dus 
bijna veertig jaar later nog steeds zo. 
Een aantal kinde ren konden we rede lijk 
van ons arschudden door lli ppo's 
(speelgoed) uit te delen, iets wat ze 
natuurlijk niet kende n. maar wei mate
laos inte ressant vonden. 

RONDOM SOUSSE 
Het ho te l waar wij zaten, lag aan de 
zuidrand van Hammam-Sousse, op een 
steenworp afstand van de zee. De 
omgeving was saai. veel gebouwen. 
enkele ve ldjes met o lijlbomen en wat 
rommelhoekjes. 
Ten w iden van het ho te l lag een bijna 
droge beekbedd ing d ie, aan de afzetting 
van afvalte zien. in de winter flink wat 
water naar de zee voert. De zee kan ech
ter ook de beek en omgeving binnen
treden wat te z ien was aan zoutto leran te 
vegetati e en aan de neerslag van zouten 
in d rooggevalle n delc n. 
De beekbedding had mijn eerste inte
resse. Daar stond immers nog wat zoet 
water. Bovendien was de beek omgeven 
door kleine akkertjes met voornamelijk 
o l ij fbomen. De akkertjes waren afge
grensd met cactussen ( Opuntia .ficus
indica) en agaven (Agave americana 
americana). 
De beek en omgeving heb ik vervolgens 
een aantal malen bezocht. maar echt 
veel bijzondere d ieren kwam ik niet 
tegen. Onder wat houten platen zaten 
enkele Muurgekko's (Ta renwla mauri
tanica) e n een Adderringslang (Natrix 
maura). In de kleine plasjes in de beck
bedding zate n Noord-Afrikaanse 
Groene Kikkers (Rana saharica ). Op 
een zandweggetje paralle l aan de beck
bedding vond ik een dode Berberpad 
(Bt({o mauretanicus). lk vond echter 
ook doodgereden Groene Padden (Bufo 
viridis), op de hoofdweg van Sousse 
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naar het noorden, daar waar de beek de 
weg kruist (in feite stroomt de beek 
gewoon over de weg heen, ze zijn te 
gemakzuchtig geweest om er tunnels 
voor aan te Ieggen). Het water is hier 
brak en de invloed van de zee tekent 
zich af in de begroeiing, zoals Zeekraal 
(Salicornia sp.). Het is wei eigenaardig 
dat beide soorten padden naast elkaar 
voorkomen. De dieren Iagen hemels
breed nog geen honderd meter van 
elkaar af. Omdat ik echt graag levende 
padden wilde zien ben ik ook 's avonds 
gaan zoeken op ditzelfde stukje. Ik 
vond om ongeveer 23.00 uur 's nachts 
twee halfwas Adderringslangen die in 
de wegberm actief op zoek waren naar 
voedsel. LAURENS ( 1975) meldt dat de 
Adderringslangen in Nabeul (noordelij
ker van Sou sse) anders getekend zijn 
dan de Europese dieren. Hij vermeldt 
echter niet wat precies de verschillen 
zijn. Ik vond de dieren die ik heb gezien 
niet echt afwijken van dieren die ik in 
Spanje heb gezien, aileen de buikzijden 
waren meer zwart dan wit. 
In de verdere omgeving van het hotel 
kon je overal Muurgekko's (T. maw·ita
nica) aantreffen. Zelfs in het hotel en op 
het dak van het ongeveer twintig meter 
hoge hotel kon je ze aantreffen. In deze 
stedelijke omgeving zijn ze zeker de 
algemeenste reptielensoort. Ook MEER
MAN ( 1979) vermeldt dat de Muurgekko 
hier verreweg de algemeenste soort is. 
MEERMAN (1979) vond in deze omge
ving ook Schijftongkikkers (Discoglos
sus pictus). Ik heb ze niet gevonden. 
Meer naar de kust leeft de Parelskink 
(Chalcides ocellatus tiligugu). De bio
toop begint vanaf het strand tot in de 
daaraan grenzende duinen en zandvlak
ten. Ik vond ze vooral tussen de vet
planten (Carpobrotus sp.) die over de 
duinen heen groeien. Deze zeer fraai 
getekende ondersoort van de Parelskink 
kan tot dertig centimeter groot worden. 
Ik verzorg inmiddels al zeven jaar een 

koppel van deze ondersoort in gevan
genschap (zie BoGAERTS, 1995) en om 
ze nu eens in het wild te zien was toch 
wei erg Ieuk. De dieren waren te vinden 
in Iaagblijvende planten die de kleine 
zandduintjes begroeiden. Jaco Bruekers 
vond ze zelfs op het strand aan de voet 
van palmbomen (Phoenix dactylifera). 
Tussen een hoop tegels achter een hotel 
aan het strand vond ik een vervellings
huid van een Hagedisslang (Ma/po/on 
monspessu/anus ). 

HERPETOFAUNA IN DE STEDEN 
Naast reptielen in het wild heb ik voor
al heel veel reptielen in winkels en op 
markten gezien. In de vele winkels wer
den reptielen als souvenirs verkocht, 
zowel gedroogd (en soms opgezet) als 
op alcohol. Op de markten werden ook 
levende dieren verkocht. Ik schrok van 
de omvang van deze handel die naast 
reptielen ook vooral schorpioenen als 
slachtoffers had. 
Ik zal nu een overzicht geven van de 
verschillende vormen en soorten die ik 
in de verschillende plaatsen heb aange
troffen. 
Gewoon opgezet zag je af en toe een 
Woestijnvaraan (Varanus griseus) op de 
markt in Nabeul of een Doornstaart
agame (Uromastyx acanthinura), zoals 
in Port El Kantaoui. In Sousse werd ik 
echter geconfronteerd met erg lelijke, 
maar vooral ongelofelijk pijnlijke toe
ristische hebbedingetjes: ingelijste, 
gedroogde en/of opgezette kleine hage
dissen of slangen. Later vond ik ze ook 
in Port el Kantaoui, Nabeul, EI Djem en 
Gabes. De dieren waren verwerkt in een 
soort smal, glazen bakje, al dan niet met 
een Iijstje er om heen. Tussen de 
gedroogde en ingelijste dieren kon ik de 
volgende hagedissen ontdekken: Ge
streepte Skink (Mabuya vittata), de 
Parelskink (C. ocellatus tiligugu), de 
Apothekerskink (Scincus scincus), en 
de Gewone Kamel eon ( Chamaeleo 
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chamaeleon). Bij de s langen ging het 
vaak om Adderringslangen (N. maura), 
Algerijnse Toornslangen ( Co/uber algi
rus ), Diadeemslangen (Spalerosophis 
sp.), Hagedisslangen (M. monspessula
nus) en soms Malpolon moilensis, 
Zandre ns langen (Psammophis scho
kari), Noord-Afrikaanse Adders (Ma
crovipera mauritanicct en/of Macro
vipera deserti), Hoornadders (Cerastes 
cerastes) en soms de Dwerghoornadder 
(Cerastes vipera) en zelfs een Zandboa 
(EIJIX sp.). In Gabes zag ik meer woes
tijndieren dan in Sousse (bijvoorbeeld 
Scincus scincus en Malpolon moilen
sis) . In Nabeul zag ik in plaats van 
Algerijnse Toornslangen (C. algirus), 
Hoefij zerslangen ( Co/uber hippocre
pis). Di t alles lijkt aan te geven dat dit 
soort producte n vaak lokaal wordt 
gemaakt, en de dieren in de omgeving 
worden gevangen. In Sousse was het 
totale aanbod echter vee! groter dan in 
bijvoorbeeld Nabeul. 
Ook werden e r slangen op sterk water 
aangeboden. In Sousse vond ik vooral 
C. algirus e n zelfs een Cobra, Naja haje 
haje. In Nabeul zag ik een C. hippocre
pis op alcoho l. 
De markten vormen een klasse apart. 
Naast vele normale marktartike len als 
kleding, keukenspullen, groenten en 
fruit , worden er bij de specerijen al 
s inds oudsher gedroogde kameleons (C. 
chamaeleon saharica) aangeboden. Op 
elke markt heb ik ze gezien. Daarnaast 
werden echter ook veelvuldig levende 
kameleons aangeboden. Om zelf te 
drogen zou je de n ken, maar het meren
deel bleek duidelijk voor de toeristen 
bedoeld. Deze dieren zagen er bijna 
altijd slecht uit, mager en in zeer slech
te conditie. Ze zaten vaak met tientallen 
in klei ne vogelkooitjes of vastgebonden 
aan poot of bekken aan de buitenkant 
van een kooitje. Yele vrouwtjes waren 
drachtig en zaten in volle stresskleuren 
(pikzwart met fe lgele vlekken) te kijk 

Doosje broekzakformaat-landschi ldpadden in 
Sousse. Foto: S. Bogaerts 

omdat er meestal ook mannetjes in 
dezelfde kooi zaten. De verkopers wis
ten precies wat manne n en vrouwen 
waren. 
Behalve voor de verkoop, werden de 
dieren ook gebruikt om op toeristen te 
zetten en vervo lgens geld te vragen 
voor het fotograferen. Dit zag ik in 
Gabes en in Nabeul. Er werd dan 
gewoon een kameleon op je gezet voor 
jeer erg in had. Vaak vroegen ze vooraf 
geld, maar het gebeurde ook dat ze je 
achteraf vroegen te betalen voor elke 
foto die je gemaakt had. Het waren 
meestal kinderen d ie zo met de komst 
van elke bus voltoeristen weer wat geld 
probeerden te verdienen. 
Duide lijk aileen bedoe ld voor toeristen 
is de verkoop van landschildpadden. In 
elke stad en op e lke markt zijn wei 
plekken te vinden waar een plastic krat
je of houten kistje staat, volgepropt met 
schildpadden. Het betreft hier Moorse 
Landschildpadde n, Testudo graeca ssp. 
In sommige literatuur wordt aan deze 
vorm uit Tunesie zelfs een soortstatus 
toegekend onde r de naam Furculache
lys nabeu/ensis (HIGHFIELD & MARTIN, 
1989; HIGHFIELD, 1990) . Deze toeken
ning wordt in wetenschappel ijke krin
gen echter sceptisch bejegend (FRITZ et 
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a l., 1997; SCHLEICH et al. , 1996). Deze 
terughoudendheid is voomamelijk het 
gevolg van het feit dat de bevindingen 
van deze auteurs in bladen zijn gepubli
ceerd die in e igen beheer worden uitge
geven en dus niet door wetenschappers 
beoordeeld worden alvorens publicatie 
plaats heeft. Jk volg daarom de op dit 
moment internationaal erkende onder
soortaanduiding voor de Moorse Land
schildpadden die in Marokko, Algerije 
en Tunesie voorkomen, namelijk 
Teswdo graeca graeca. Yermeldens
waard in dit verband is dat in Nederland 
aan de hand van bloedonderzoek wordt 
geprobeerd een beter inzicht te krijgen 
in de verwantschap tussen de verschi l
lende typen van Testudo graeca. 
Hieraan wordt medewerking verleend 
door gcregistreerde houders van de 
soort in Nederland. 
lk zag zowel genoemde landschildpad-

Gedroogde en ingel ijste dieren in Gabes. 
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den als kameleons in Sousse (op twee 
plaatsen), in Gabes en in Nabeul. Bij El 
Djem werden aileen landschildpadden 
verkocht. Waarschijnlijk vindje dit aan
bod ook in andere toeristi sche trekpleis
ters. Meestal worden jonge schildpad
den, van hooguit enkele jaren oud, ver
kocht. Die zijn natuurlijk ook beter mee 
te smokke len in je broekzak of vestzak. 
En dat wet en de verkopers je meteen te 
vertellen. lk heb een aan tal keren de 
verkopers verte ld dat het beschermde 
dieren waren, die je he lemaal niet in 
Europa mag invoeren. Maar ze gaven 
aan dat je kle intjes moest nemen en die 
in je zak moest stoppen. 

WOESTIJN 
Op donderdag 7 september zijn we een 
dag meegegaan op een georganiseerde 
busre is die ons van Sousse naar El 
Djem, via Sfax naar Gabes voerde e n 

Foto: S. Bogaerts 
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vervolgens via Matmata weer terug via 
Kairouan naar Sousse. Zo' n busreis is 
cen gemakkel ijke manier 0111 veel cul
tuur Le zien op een dag. maar denk niet 
dat je af en toe nog tijd hebt om Le strui
nen, want door het ontzellend strakke 
schema komt er niets van terecht. 
In El Djem is een amfi theater waar jc 
welgeteld een half uurtje mag ronddolen 
alvorens je weer verder gaat. Bij de 
ingang werden naasL allerle i souveni rs 
ook levende jonge landschildpadjes vcr
kocht. Ook in 1989 werden bier land
schi ldpadjes verkocht (Bruekers, pers. 
med.). lk hoopte dat het gewoon toeval 
was, maar in Gabes, waar we een paar 
uur later waren, werden er nog vcel 
meer verkocht. Hier werden ook vol
groeide landschildpadden aangeboden, 
iets wat ik verder nieL meer gezien heb. 
Gabes is een oase, zo' n beetje de eerstc 
die je tegenkomt als je naar het zu ide n 

gaat. Praktisch aile toeristische tochten 
leidden hier langs en in cen rijtu ig kon 
je je door de oase Iaten rijden. Wij 
zagen hie rvan af en konden dam·door 
even rondstruinen. Bij een klein markt
je vondcn we landschildpadden in 
sinaasappelkistjes. Daarnaast werden er 
andere gedroogde reptie len en schor
pioenen verkocht. 
In deze oase werden we ook voor het 
eerst geconfronteerd met de exploitatie 
van kame leons. Ze werden gebruikt 
voor de verkoop e n voor fotogral·ische 
doeleinden zoals eerder venneld . In 
deze oase was een uitgebreid irrigatie
systeem aanwezig voor de plantages 
van citrusbome n en palmen. In deze 
s lootjes zaten vele Noord-Afrikaanse 
Groene Kikkers (R. saharica) en af en 
toe zag j e ook Spaanse Beekschildpad
den (Mauremys leprosa). Bruekers had 
hier ook Gestreepte Skinken (M. villa-

Yrouwtje Franjcteenhaged is. Acanthodactylus cf. boskianus nabij Kesra. Foto: S. Bogacrts 
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ta) gezien. Ook MEERMAN (1979) nam 
naast deze soort, ook de Parelskink (C. 
o. tiligugu) in Gabes waar. Ik heb ze, in 
het half uurtje dat ik kon rondstruinen, 
geen van beide waargenomen. De rest 
van de dag heb ik geen reptielen meer 
gezien. 

BERGEN 
Ik heb slechts een dag een auto 
gehuurd, want de prijzen waren erg 
hoog (f 140,- per dag!). Die dag zijn we 
het binnenland in gereden via Kairouan 
naar Kesra (richting Makthar) en weer 
terug. Hier kom je een ander Tunesie 
tegen. Een vriendelijker en gastvrijer 
Tunesie, waar de prijs voor een flesje 
frisdrank veel lager is dan aan de kust. 
Bovendien zijn de mensen er minder 
opdringerig, wat een ware verademing 
was. Gedurende deze tocht heb ik een 
aantal reptielen waargenomen. Zo zijn 
we tussen Kairouan en Kesra gestopt bij 
een paar akkertjes, alwaar een klein 
beekje enkele R. saharica bevatte. In 
een grote waterput zat bovendien een 
Spaanse Beekschildpad (M. leprosa). 
Langs de weg vlak voor Kesra vond ik 
wat Franjeteenhagedissen (Acantha
dactylus cf. boskianus) en Algerijnse 
Zandlopers (Psammodromus algirus). 
In Kesra zagen we een levende Gewone 
Kameleon, echter wei in de handen van 
een plaatselijke 'dokter'. Het dier was 
naar zijn zeggen in de directe omgeving 
gevangen. In de directe omgeving heb
ben we nog gezocht naar andere reptie
len en vonden Slangooghagedissen 
(Ophisops occidentalis), Algerijnse 
Zandlopers (P. algirus) en Franjeteen
hagedissen (A. cf. boskianus). 

TOT SLOT 
Het is spijtig te moeten zien dat 
gedroogde dieren en levende kamele
ons en landschildpadden op zo' n grote 
schaal worden misbruikt ten behoeve 
van de toeristenindustrie. Zowel FoE-

KEMA (1976) als LAURENS (1975) als 
MEERMAN ( 1979) vermelden hier niets 
over. Het lijkt er dus op dat pas in de 
jaren tachtig met deze handel is begon
nen. Ik wil niet weten hoe de dieren aan 
hun einde zijn of gaan komen, maar het 
zijn er vast vele honderden per jaar. 
Onze strenge Europese regelgeving ten 
spijt vermoed ik dat er relatief weinig 
van deze 'kleine smokkel' zal worden 
onderschept door de douane. Het is ech
ter al jaren aan de gang, aangezien 
Bruekers het in 1989 al zag en het in 
1995 nog steeds aanwezig was. Het 
doet den ken aan de taferelen van zo' n 
dertig jaar geleden toen in voormalig 
Joegoslavie en Griekenland landschild
padden langs de weg werden verkocht. 
Dit is echter iets wat in aile mediterrane 
Ianden gezien werd en wordt. Ik heb 
kleine kinderen eind jaren tachtig in 
voormalig Joegoslavie nog landschild
padden langs de weg zien verkopen. En 
ook in Turkije (Alanya) worden sinds 
kort landschildpadden aan toeristen 
verkocht (Kmvu, I 997). Daarbij bleek 
dat deze verkoop daadwerkelijk aan het 
hoogseizoen gebonden was. Vooral 
voor de landschildpadden is deze aan
tasting van de populaties waarschijnlijk 
hoog en lokaal zullen er zeker popula
ties in hun voortbestaan worden 
bedreigd. 
Het grote aanbod aan Gewone Ka
meleons kan een aanwijzing zijn dat ze 
relatief algemeen zijn. Het feit dat wij 
ze slechts zelden in de natuur waarne
men, houdt vooral verband met de cryp
tische levenswijze en de relatief geringe 
zoektijd die we er aan besteden ( eigen 
ervaring). Desalniettemin moeten de 
aantallen die weggevangen worden wei 
hun weerslag hebben op de lokale po
pulaties, vooral omdat met het wegvan
gen van drachtige vrouwtjes het voort
bestaan ernstig wordt bedreigd. 
Het is des te schrijnender nu in Europa 
de wettelijke maatregelen zo streng 
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geworden zijn voor terrariumhouders, 
dat er in Ianden van herkomst geen of 
onvoldoende beschermende maatrege
len worden getroffen. Uiteindelijk zal 
toch daar de bescherming tot stand 
moeten komen, anders hebben de stren
ge Europese wetten natuurlijk geen zin. 

DANKWOORD 
Met dank aan Jaco Bruekers voor tips en kriti
sche opmerkingen op een eerste concept van 
dit artikel. 

(DEAD) HERPETOFAUNA IN TUNISIA 
I had the opportunity to gather information on 
the Tunisian herpetofauna during a one week 
visit to Tunisia in September 1995. Tarelllola 
mauritanica, Natrix maura. Malpolon mons
pessultmus. Chalcides ocellatus tiligugu. 
Rana salwrica , Bufo mauretanicus and Bl{{o 
l'iridis were all encountered in the surroun
dings of my hotel in Hammam-Sousse. I pri
marily saw reptiles in shops and at markets 
where they were offered as souvenirs either 
dried (and sometimes mounted) or preserved 
in alcohol. The dried animals were displayed 
in small glass cases or placed in a picture 
frame. Live animals were sold at the markets 
as well. Dried and framed lizards seen inclu
ded Mabu.va ••ittata, C. ocellatus tiligugu. 
Scincus scincus and Clwmaeleo chamaeleon 
salwrica. Dried snakes encountered were N. 
maura. Co/uber algims. Spalerosophis sp .. 
Malpolon monspes.mlcmus. Malpolon moilen
sis. P.mmmophis sclwkari. Macrol'ipera mcw
ritanica (and/or Macmvipera deserti), 
Cerastes cerastes. Cerastes ••ipera, Naja haje 
lwje and Eryx spec. There were more desert 
species offered in Gabes than in Sousse (for 
example S. scincus and M. moilensis). I saw 
Coluber hippocrepis in place of C. algims in 
Nabeul. The correlation between the species 
offered and the habitats present where the ani
mals were offered suggested that they were 
caught and processed locally. I occasionally 
saw a mounted li1ranus griseus or Uromastyx 
accmthinura in the Nabeul markets. The most 
commonly encountered reptile on the market 
was Clwmaeleo chamaeleon .mlwrica. offered 
both live and dried. Various reptiles were set 
on tourists. and then the tourists charged for 
the usc of the animals as a photo prop. Young 
Testudo graeca, seen in every market in every 

city visited, were clearly meant for tourists 
(according to the dealers these were the easiest 
to smuggle back to Europe). Relatively few 
animals were seen in their natural habitats. 
Rana salwrica and Mauremys leprosa were 
seen in Gabes. Rcma salwrica, M. /epro.m, 
Ophisops occidentalis. Psammodromus algi
l'liS en Acalltlwdactylus cf. boskianus were 
observed between Kairouan and Kesra (direc
tion Makthar). 
It is ironic that the legislation regarding kee
ping of reptiles has become so strict for terra
rium enthusiasts in Europe while no or inade
quate measures are taken to protect the ani
mals in their countries of origin. Our legisla
tive measures are then senseless. 
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Kalkpreparaten 

INLEIDING 
Een van de elementen die een grote rol 
spelen in het Ieven van amfibieen en 
reptielen is het in kalk voorkomende 
calcium. Er is een aantal preparaten op 
de Nederlandse markt waarmee de lief
hebber in de kalkbehoefte van zijn die
reo zou kunnen voorzien. Met dit arti
kel proberen we een overzicht te geven 
en tegelijk te helpen bij het maken van 
een beredeneerde keuze uit het aanbod. 
Wat we hier niet behandelen zijn vita
minepreparaten, hoewel de scheidslijn 
tussen deze en middelen die de kalk
voorziening op het oog hebben, dik
wijls een vage is. Naast kalk bevatten 
namelijk vri jwel aile preparaten toevoe
gingen, veelvuldig andere mineralen, 
maar ook vitaminen. Op het nut van 
deze additieven zal kort worden inge
gaan. 

SLEUTELMINERAAL KALK 
In het normale spraakgebruik betekent 
kalk feitelijk het koolzure zout van het 
aardalkalimetaal calcium: krijt (cal
ciumcarbonaat). Het schoolkrijtje be
staat daamaast uit het vastere en minder 
stuivende gips, en dat is weer waterhou
dend calciumsulfaat. Om deze en ande
re verwarring te voorkomen, spreken 
wij hiema van calcium. 
Het element calcium is onmisbaar voor 
een goede opbouw van het skelet. De 
harde component van de botten van 
gewervelde dieren bestaat uit hydroxy
apatiet, een fraaie naam voor een ver
binding die hoofdzakelijk uit calcium 
(Ca2+) en fosfaat (P043-) bestaat, 
namelijk Ca10(P04)6(0Hh. Naast veel 
calcium is hiervoor duidelijk ook een 
behoorlijke hoeveelheid fosfaat nodig. 
Voor amfibieen geldt dat de calciumbe
hoefte pas groot is bij de metamorfose: 

als larve bezitten ze een kraakbenig 
skelet waarin nog weinig calcium aan
wezig is; tijdens de metamorfose vindt 
grootschalige verbening van het skelet 
plaats (bijv. STIFFLER, I 993 ). 
Calcium is voor vrouwelijke reptielen 
uiteraard ook van groot belang voor de 
productie van de dooier en eischaal, 
waarin calciumverbindingen zijn opge
nomen ten behoeve van het embryo. 
Het hiervoor benodigde calcium wordt 
in eerste instantie onttrokken aan het 
skelet (DEEMING & FERGUSON, 199 I). 
Daamaast speelt calcium een duidelijke 
rol in het kunnen samentrekken van 
spieren (bij een tekort treedt onder 
andere legnood op ), bij de impulsover
dracht binnen het centrale zenuwstelsel 
en de impulsgeleiding binnen het hart, 
en bij de bloedstolling (bijv. FRYE, 
1997). 
Reptielen zijn voor hun calciumvoor
ziening aangewezen op voeding en 
drinken; ook amfibieen nemen calcium 
op uit hun voedsel, maar bij de larven 
van kikkers en padden vindt calciumop
name tevens plaats via de huid en de 
kieuwen, waarna het calcium tot de 
metamorfose wordt opgeslagen in de 
lymfezakjes (STIFFLER, 1993). 
De calciumhuishouding staat onder 
invloed van een groot aantal factoren, 
die zowel de opname van calcium via 
de darmen als de lozing via de nieren 
betreffen. Bovendien bepalen twee hor
monen, te weten parathormoon en cal
citonine (samen met vitamine D3) hoe
vee} calcium in het skelet wordt inge
bouwd dan wei eraan onttrokken ( o.a. 
EELMAN & VAN LUNTEREN, 1993; VAN 
DER KAMP, 1993; KLAASSE, 1994; 
MANTEL, 1994 ). Een juiste dosering van 
vitamine 0 3 en calcium voorkomt bij 
opgroeiende dieren Engelse ziekte 
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(rachiti s) en bij o udere dieren osteoma
lacie, een gebre kkige verbening van het 
skele t. Een veilige dosering van vitami
ne D3 via de voeding wordt besproken 
bij ' Eerder o nde rzoek ' . Vee! van deze 
ke nnis is overigens zelfs bij de mens 
eerst de laatste tw intig, dertigjaar opge
daan, e n oak nu is de he le cyclus nag 
nie t in de ta il o ntrafe ld. Zo is in het 
Acade misch Ziekenhuis van Leiden 
o nlangs een o nderzoek gestatt naar de 
pas o ntde kte vermoedelijke dubbelrol 
van parathormoon in de botstofwi sse
ling in he t kader van botontkalking bij 
vro uwen vanaf de overgang. 
De nu volgende gegevens zijn groten
deel s o ntleend aan de Nederlandse 
Yoedingsmidde lentabel (BREEDVELD e t 
al.. 1990), een bra n die voor eenieder te 
raadplegen valt . De opname van cal-

c ium uit de voeding wordt gestimuleerd 
door v itamine D1 e n door melksuiker 
(lac tose), maar - tegengewerkt door 
teveel fosfaat, door voedingsvezel, 
fy taat (een plant aard ige, fosfaatrijke 
verbinding) en oxalaat. De laatste d rie 
factoren spele n vooral bij de vegetariers 
o nde r o nze diere n een rol. 
Een teveel aan calcium verlaat - bij nor
male hoeveelheden v itami ne D3 in de 
darmwand - via de o ntlasting he t 
lichaam. 
Om calc ium uit he t darmkanaal te kun
nen opnemen, is e nerzijds vitamine D1 
nod ig (al dan ni e t zel fgemaakt in de 
huid o nder invloed van UY-straling) en 
moet anderzijds he t calc ium in oplosba
re vorm aanwezig zijn. In wate r oplos
baar calcium is te vi nde n in calciumlac
taat (me lkzure ka lk) en calciu mgluco-
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naat. Calciumcarbonaat (krijt, calciet) 
uit eierdoppen, sepiaschelp of zee
schuim, schelpen e.d. is slechts oplos
baar na passage van een maag vol zout
zuur. Bij zoogdieren is bekend dat de 
hoeveelheid zoutzuur in de maag nogal 
verschilt bij de diverse typen kostgan
gers: aaseters maken veel zoutzuur, 
vleeseters doen daar nauwelijks voor 
onder, bij alleseters varieert de zuur
graad, atbankelijk van het eiwitgehalte 
van het geconsumeerde voedsel, en bij 
planteneters is slechts een klein deel 
van het maagoppervlak in staat om 
zoutzuur te produceren (bijv. ROMER, 

1970). Gedetailleerde kennis over de 

schildklier 

verschillen in maagtype en zoutzuur
productie bij reptielen is niet voorhan
den (E. van der Kamp, in litt. 05-02-
1998). Overigens geldt bij de gewervel
de dieren in het algemeen wei dat eiwit
vertering in de maag gepaard gaat met 
zoutzuurproductie. Bij vleesetende 
(carnivore) en insectenetende (insecti
vore) herpetofauna mag men er wellicht 
op vertrouwen dat het calciumcarbo
naat uit onder andere eischaal, sepia
schelp en vogelgrit voldoende in het 
zoutzuur oplost. Voor Lacertidae blijkt 
dit althans het geval. Bij planteneters 
lijkt het om diverse redenen verstandig 
om veel gemakkelijk opneembaar cal-

Om het calciumgehalte van het bloed op peil te houden spelen beurtelings parathormoon en cal
citonine een rol. Bij een groot aanbod van calcium in het bloed nemen de botten calcium op onder 
invloed van calcitonine. Het calcium wordt door het bot weer afgestaan bij schaarste, vooral 
gestimuleerd door parathormoon. (Dit schema geeft de situatie in zoogdieren weer; bij reptielen 
en amtibieen zijn de (bij-)schildklieren zeker anatomisch iets anders gevormd (bijv. ROMER, 

1970), zijn zelfs verschillend bij de diverse groepen (bijv. ANDERSON & CAPEN, 1976), en de 
fysiologie is uiteraard minder in detail uitgezocht.) Opmaak: A. de Graaff 
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acticf D, mtbsm&mm-~/ 
+ PTI-I. 

----. ... ~ afgifte 

''''''''''''''''''''''''''''''*'}'''''···· bevorderend 
naar 
blaas 

Invloed van actief vitamine D3 en parathormoon (PTH) op het Ca-gehaltc en Pi (=fosfaat)-gehal
te van het bloed. Opmaak: A. de Graaff 

cium aan te bieden: door het lage eiwit
gehalte van hun dieet is voldoende 
zoutzuurproductie geen vanzelfspre
kendheid en het hoge gehalte aan voe
dingsvezel, fytaat en soms oxalaat 
werkt de calciumopname toch al tegen. 
Kies dan voor deze herbivoren calcium
lactaat om het calciumaanbod op te vij
zelen. 
De uitscheiding van calcium via de nie
ren wordt onderdrukt door fosfaat maar 
gestimuleerd door een groot eiwitaan
bod en door natrium. Zodra het cal
ciumverlies het aanbod overtreft, treedt 
botontkalking op. 
Bij amfibieen speelt niet aileen het ske
let een rol als depot van calcium, maar 
ook de lymfezakjes, waar calciumcar
bonaat ligt opgeslagen. 

HOE BELANGRIJK IS FOSFAAT? 
Fosfor in de vorm van fosfaat speelt een 
rol als niet te verwaarlozen bestanddeel 
van het skelet, en bij de vorming van 
energierijke verbindingen. De fosforbe-

hoefte wordt voor zoogdieren berekend 
aan de hand van die voor calcium: deze 
is lager dan often hoogste gelijk aan die 
van calcium. De ideale gewichtsver
houding van calcium en fosfor in de 
voeding van de meeste van onze dieren 
ligt tussen Ca:P=1,2:1 tot Ca:P=l,5:1 
bij een gehalte van I% Ca (=I g per 
I OOg droge stof in het voer). Dierlijk 
voedsel zonder batten zoals spiervlees 
Ievert gewoonlijk door het hoge fosfaat
gehalte veel meer fosfor dan calcium 
(Ca:P= I :20 tot I :200), zodat aanvulling 
met calcium in dit geval noodzaak is. 
Hetzelfde geldt voor insecten die 
immers ook veel fosfaat en weinig cal
cium bevatten (bijv. VAN DER KAMP, 

1993). 
Zeer recent is beschreven hoe jonge 
Roodwangschildpadjes zich ontwikkel
den bij verschillende Ca:P-verhoudin
gen in het aangeboden voedsel, waarbij 
het gewichtspercentage calcium in de 
voeding uiteenliep van ruim I% tot 3%. 
Duidelijk werd dat er grote groeiach-
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Aangezie n insecten nau wclijks calcium en veel fosfor bevallen, zijn insecteneters (hier Anolis 
mquet) zeer gebaatmet extra calcium. Foto: H.A.J . in den Bosch 
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terstand optrad bij een Ca:P=2,4: I en in 
mindere mate bij een Ca:P= I :2,2. 
Zolang de Ca:P-verhouding ligt rond 
bovengenoemde waarden (=1,2: I tot 
I ,5: I) treedt zelfs bij een aanbod van 
3% Ca in het voedsel geen abnormale 
groei op (STANCEL et al., 1998). Waaruit 
maar weer mag blijken hoe belangrijk 
de verhouding is tussen calcium en fos
for in het dieet van vleeseters en dat het 
niet altijd draait om de absolute hoe
veelheid calcium die wordt aangebo
den. 
Scheer echter niet aile schildpadden 
over een kam. Voor herbivore land
schildpadden wordt een andere 
gewichtsverhouding van calcium en 
fosfor aanbevolen, namelijk Ca:P=5: I 
(HIGHFIELD, 1995). Naarmate de voe
ding rijker aan vezel en armer aan eiwit 
is, stijgt de behoefte aan calcium. Bij 
deze dieren ontstaan gebreksziekten als 
men zich zou houden aan Ca:P= I ,2: I in 
het voedselaanbod: er ontstaat dan 
botontkalking en een zacht of mis
vormd, bobbelig carapax. Aanvulling 
met calciumlactaat is de boodschap, 
vooral als peulvruchten en spruitgroen
ten (tauge, alfalfa) worden gevoerd die 
van nature een hoog fosfaatgehalte heb
ben. 
Vitamine 0 3 bevordert naast de cal
ciumopname, ook de opname van fos
faat via de darmen, waar fosfaat en 
calcium om de voorrang strijden: 
vandaar dat teveel fosfaat in de voe
ding slecht uitpakt voor de calciumop
name. 
Bijgaande schema's zijn overigens 
vooral bedoeld om de effecten op de 
calciurnlfosforhuishouding te verduide
lijken, zodat niet iedere (terug)koppe
ling is vermeld. 

OVERIGE MINERALEN 
Zoals gezegd, bevatten kalkpreparaten 
dikwijls meer dan aileen calcium en 
fosfor. Hier volgen heel bondige 

opmerkingen over de functie(s) van ele
menten die men kan aantreffen. Het 
blijven beknopte notities, want de pro
cessen waarin de elementen een rol spe
len zijn dikwijls zeer complex waarbij 
in buitengewone omstandigheden ern
stige afwijkingen kunnen optreden. 
Onder- zowel als overdosering zijn 
mogelijk. Voor de achterliggende pro
cessen en pathologische aspecten zij 
verwezen naar bijv. BUDDECKE ( 1978). 
IJzer is nodig om zuurstof te kunnen 
binden en vervoeren; bovendien bevat
ten veel belangrijke enzymen ijzer. Een 
tekort geeft 'bloedarmoede', een teveel 
kan in extreme gevallen dodelijke lever
problemen geven. 
Jodium is een belangrijk bestanddeel 
van het schildklierhormoon: een tekort 
veroorzaakt daarom stofwisselingspro
blemen. Herbivoren kunnen ook te wei
nig schildklierhormoon gaan aanmaken 
als ze te veel (boeren)kool in hun dieet 
hebben: deze groenten bevatten stoffen 
die jodium tegenwerken. Extra jodium 
is dan aan te bevelen: 6-10 mg jodium 
per kg mineralenpreparaat (HIGHFIELD, 
1995). Af en toe een kelptabletje (zee
wierconcentraat, verkrijgbaar bij dro
gist, macrobiotische winkels e.d.) wordt 
door FRYE ( 1997) in dit verband aanbe
volen. Bij een overdosis jodium slaat de 
schildklier eerst een grote hoeveelheid 
op; de rest wordt uitgescheiden. 
Kalium en natrium spelen beide een 
belangrijke rol in de impulsgeleiding 
via de zenuwen en in de (hart)spier; 
natrium is daarnaast als NaHC03 nuttig 
om de zuurgraad van het bloed te stabi
liseren. De natriumbehoefte van dieren 
uit zeemilieu is gewoonlijk groot. Een 
teveel aan natrium wordt uitgescheiden; 
de nieren controleren ook het kaliumge
halte van het bloed. 
Magnesium is van belang voor het goed 
functioneren van zenuwvezels en het 
kunnen samentrekken van spieren 
omdat het onmisbaar is voor de ener-
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gievoorziening. Het is nodig voor de 
enzymen die betrokken zijn bij deze 
processen. Oaarnaast speelt het een rol 
in de opbouw van botten. Bovendien 
kan het parathormoon zonder magne
sium niet aan het werk: het moet het 
calciumgehalte van het bloed op peil 
houden door o.a. stimulering van de 
vitamine 0 3-vorming en het tegengaan 
van calciumverlies via de nieren. 
Vitamine 0 3 is nodig om calcium en 
fosfaat uit de darm op te nemen. Een 
overschot aan magnesium wordt via 
de nieren uitgescheiden. Planteneters 
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Opmaak: A. de Graaff 
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krijgen via groene groenten al een 
behoorlijk aanbod van magnesium 
omdat bladgroen dit metaal bevat; aan
vulling lijkt daarom niet altijd noodza
kelijk. 
Mangaan, molybdeen en kobalt zijn in 
kleine hoeveelheden nodig voor bepaal
de enzymen. 
Selenium biedt samen met vitamine E 
een belangrijke bescherming tegen 
weefselbeschadiging door agressieve 
stoffen en vroegtijdige verouderingsef
fecten: beide horen tot de z.g. anti-oxi
dantia (bijv. MARSHALL, 1995; MULLER 
& KLAVER, 1997). Selenium kan over
gedoseerd worden: 3-4 mg Se/kg voer 
is toxisch (KOHLER, 1996). 
Zink is onmisbaar bij het mobiliseren 
van vitamine A en is als bestanddeel 
van enzymen betrokken bij de vorming 
van huid, nagels, skelet en eischaal. 
Echter, teveel zink remt de opname via 
de darm van koper, dat nodig is voor 
bepaalde enzymen. Onder normale 
omstandigheden is een tekort aan koper 
niet erg voor de hand liggend (bijv. 
BREEDVELD et al., 1990; MARSHALL, 
1995; SEVERS, 1996). 

EEROER ONOERZOEK 
In 1992 hebben twee dietisten-in-oplei
ding zich in Diergaarde Blijdorp gebo
gen over een mogelijk verband tussen 
botproblemen bij enkele soorten omni
vore (allesetende) en herbivore hagedis
sen en hun dieet. Het onderzoek 
spitste zich toe op het aanbod calcium, 
fosfor en vitamine 0 3 via de voeding en 
wat daarvan gegeten werd. Hoeveel 
hiervan ook werkelijk via de darmen 
werd opgenomen, is niet uitgezocht -
dit vergt fecesonderzoek. 
Ervan uitgaande dat deze reptielen een 
skeletopbouw hebben die vergelijkbaar 
is met mensen, zijn de aanbevolen hoe
veelheden voor de mens doorberekend 
naar (stofwisselingsactieve) kilo's rep
tiel. Hun conclusie was dat met combi-
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naties van (calciumrijk) Carmix en 
(vitamine Drrijk) Mervit Sporavit 325 
al snel een tekort ontstaat aan fosfor en 
dat gemakkelijk een overdosering van 
calcium en vitamine D3 ten opzichte 
van de aanbevolen waarden optreedt 
(EELMAN & VAN LUNTEREN, 1993). Om 
beter aan de fosforbehoefte tegemoet te 
komen, geven de auteurs de aanbeve
ling om een kalkpreparaat te gebruiken 
waarin Ca:P=2: I, waarvoor bijvoor
beeld Gistocal kan worden gekozen. 
Een tekort aan fosfaat in het bloed ver
oorzaakt immers botontkalking omdat 
het skelet door het Iichaam niet aileen 
gebruikt wordt als voorraad calcium 
maar ook als reserve voor fosfaat - de 
fosfaatvoorziening behoeft dus even
zeer aandacht als de calciumverstrek
king. 
Overdosering met vitamine D3 heeft, in 
combinatie met een hoog caiciumaan
bod, een botverdichting en verkalking 
van zachte weefsels en grote slagaders 
tot gevolg (bijv. FRYE, 1997). Door dit 
laatste verliezen de slagaders hun elas
ticiteit zodat o.a. bloeddrukschomme
lingen slechter worden opgevangen. 
Als een veilige dosis vitamine D3 wordt 
maximaal 50 IE/kg/dag aangehouden
ofwel I ,25 Jlg cholecalciferol/kg/dag 
(EELMAN & VAN LUNTEREN, 1993; VAN 
DER KAMP, 1993). 
Dit onderzoek geeft dus aile aanleiding 
tot een kritische blik op kalkpreparaten 
voor carnivoren en insectivoren ener
zijds (vlees, vis en insecten bevatten al 
veel fosfaat) en omnivoren en herbivo
ren anderzijds (plantaardige kost is niet 
altijd fosfaatrijk). 

MATERIAAL EN METHODEN 
Om na te gaan of de fabrikanten 
betrouwbare informatie op de verpak
king van hun kalkpreparaten vermel
den, zouden diepgaande chemische 
analyses van de preparaten noodzake
lijk zijn. Vooral voor wat betreft de vita-

minen en de soms minimale doses spo
renelementen (die de dieren in kleine 
hoeveelheden nodig hebben) is dit niet 
eenvoudig. Daarom hebben we een 
betrekkelijk eenvoudige en vooral prak
tischer benadering gekozen om tot een 
vergelijking te komen. We zijn ervan 
uitgegaan dat hetgeen de fabrikant op 
het etiket zet, er in ieder geval wei in zal 
zitten. Toevoegingen die hij van belang 
acht - en die dus een verkoopargument 
vormen - zal de producent vermelden. 
Waar onze methode mank gaat, is als er 
zich zaken in het preparaat bevinden die 
er niet in horen en die dus met opzet 
verzwegen kunnen worden. We achten 
deze kans evenwel gering bij dit type 
preparaat. 
Omdat we uiteindelijk calcium willen 
toevoegen aan het dieet, hebben we aile 
preparaten die minder dan I 0% calcium 
bevatten, buiten beschouwing gelaten. 

BIJ DE TABELLEN 
Sommige etiketten zijn extreem gespe
cificeerd, andere melden ternauwer
nood dat er calcium in het preparaat zit. 
De tabel is daarom noodgedwongen 
wat onevenwichtig. Naast calcium en 
fosfor hebben wij aile genoemde spo
renelementen en vitaminen opgeno
men. 
Een enkel etiket vermeldde nog 'ruw 
eiwit', 'ruw vet' en 'ruwe celstof' in 
minimale hoeveelheden of 'as' en 
'vocht' als belangrijker gewichtsonder
deel. Deze zaken zijn hier niet van 
belang of niet nader interpreteerbaar en 
daarom weggelaten. Vier preparaten, 
Korvimin, Krecavit, Nekton MSA en 
Reptivite geven in zeer wisselende mate 
van gedetailleerdheid toegevoegde ami
nozuren op. Ongetwijfeld zitten er ook 
aminozuren in de overige commerciele 
middelen, maar dan verborgen onder 
ruw eiwit, sojameel, etc. Bepaalde ami
nozuren zijn essentiele voedingscom
ponenten, de benodigde porties zijn 
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echter sterk atbankelijk van de levens
fase en de overige voedingsomstandig
heden. Aangezien ze ook niet direct 
betrokken zijn bij de calciumhuishou
ding, blijven ze hier buiten beschou
wing. 
Wei van betekenis is de drager van het 
calcium dat uiteindelijk in een voor het 
dier oplosbare vorm aanwezig moet 
zijn. 
Carmix, Krecavit, Nekton MSA en 
Reptical vinden deze belangrijke infor
matie niet vermeldenswaard. T-Rex 
Ca:P=2:0 bestaat volgens opgave aileen 
uit het slecht in water oplosbare calci
umcarbonaat. Gistocal noemt 'gemak
kelijk opneembare calciumfosforver
bindingen' en bestaat wellicht uit de 
slecht tot redelijk wateroplosbare ver
bindingen van calcium met fosfaat. Aile 
anderen (Blattin, Korvimin, Mervit 
Sporavit, Reptivite, T-Rex Ca:P=2: 1 en 
Vitakalk) vermelden een combinatie 
van calciumcarbonaat, mono- en dical
ciumfosfaat, waarvan aileen monocal
ciumfosfaat redelijk in water wil oplos
sen. Korvimin heeft er ook nog 'Mol
kenpulver' in gestopt, terwijl T-Rex 
Ca:P=2: 1 sojameel, 'bone ash' en ge
stoomd beendermeel onontbeerlijk acht. 
Blattin vermeldt uitdrukkelijk kopervrij 
te zijn, maar ook Reptical en de T-Rex 
producten bevatten dit element klaar
blijkelijk niet. 
Het omrekenen van de etiketten om tot 
een zinnige tabel te komen, was nog een 
klus want fabrikanten geven de hoe
veelheden stoffen zeer verschillend op: 
in gewichtsprocenten, grammen, milli
grammen, microgrammen en intema
tionale eenheden (IE) en dan nog eens 
wisselend per diverse gewichts- of 
volume-eenheden. Een directe vergelij
king in de winkel is dan ook nauwelijks 
te doen. 
We geven de prijs per gekochte verpak
king en prijs per gram in gebruikelijke 
hobby-hoeveelheid zonder te zoeken 

Tabel: Hoeveelheden in milligram per gram preparaa 
(Bij het omrekenen van IE in mg bij vit. E is uitgega: 

Ca (calcium) 
P (fosfor) 
Co (kobalt) 
Cu (koper) 
Fe (ijzer) 
I (jodium) 
K (kalium) 
Mg (magnesium) 
Mn (mangaan) 
Mo (molybdecn) 
Na (natrium) 
NaCI (keukcnzout) 
Se (selenium) 
Zn (zink) 
vit.A 
=retinol 
vit. B 1 

=thiamine 
vit. B2 
=riboflavine 
vit. B3 
=nicotinezuuramide 
=niacine 
=PP factor 
vit. B5 
=pantotheenzuur 
vil. B6 
=pyridoxine 
vit. B 11 
=folacine 
=foliumzuur 
vit. B 12 
=cobalamine 
vit.C 
=L-ascorbinezuur 
vit. D3 
=cholecalciferol 
vit. E 
=tocoferol 
vit.H 
=biotine 
vit. K3 

=fyll~uinon 
choline 
gist 
UVD 

prijs verpakking 

prijs per gram 

Blattin Carmix 
(8200. 

Gistoc 

voor carnivoren, 
code 2820/2) 

220mg 
60mg 
0,02 mg 
0.00 mg 
5 mg 

20mg 
3.4 mg 

50mg 

0,02 mg 
6mg 

500IE 

0.1 mg 

0,15 mg 

0,78 mg 

0,34 mg 

0,125 mg 

0,20mg 

115mg 
3.5 mg 
0.0085 mg 
0,15 mg 
0.375 mg 
0,045 mg 
8mg 
5.5 mg 
0,98 mg 

1,6mg 

0,78 mg 

275 IE 

0,2 mg 

0,2mg 

0,725 mg 

0,65 mg 

0,11 mg 

0,03 mg 

0,00125 mg 0.0004 mg 

I mg I mg 

60IE 45 IE 

2mg 0,5 mg 

0.004 mg 0.0055 mg 

0,1 mg 
5 mg 5.5 mg 
X 

'! ja (6 mnd 
na prod.) 

? f90.-
(15 kg) 

? f0.006 

Lacerta 56(5) • 1998 

200 Ill 
100m. 
0,03 rr 
0,0751 
I mg 
0,05 rr 

2mg 
0,051T 

30mg 

0,11 m 

300IE 

0,02 m 

0,09 m 

0.4 mg 

0,05m 

201E 

4,5 mg 

200ml 
ja 

f6.95 
(250 g 
[(},028 



1 van de alfa vonn (a.-tocoferol). x: genoemd als aanwezig, maar geen concentratie opgegeven.) 

Korvi- Krecavit Mervit Nekton Reptical Reptivite T-Rex T-Rex Vitakalk 
min ZVT Sporavit MSA (Zoo Ca:P Ca:P 

325 Med) =2:0 =2:1 

150mg 350mg 120mg 270mg 290mg 211 mg 345-385 mg 270-324 mg 210mg Ca 
IOOmg 50mg 203 mg 95 mg 106mg 165 mg 80mg p 

0,000058 mg 0,065 mg 0,04 mg 0,04 mg X Co 
g 0,0005 mg 0,25 mg I mg 0,25 mg 0.45 mg 0,7 mg Cu 

0,003 mg 3.25 mg 12mg 3mg 0.45 mg X Fe 
0,0001 mg 0,1 mg 0,04 mg 0,1 mg 0.0021 mg X I 

17,6mg K 
20mg 2,6mg IOmg Mg 
0,003 mg 1,26mg IOmg 0,001255 mg 0,077 mg X Mn 
0,000047 mg Mo 
70mg 2mg 60mg Na 
X 16,3 mg X NaCI 
0,0000036 mg X Se 
0,00463 mg 1,28mg 9,5 mg 0,001255 mg 0,45 mg X Zn 

1500 IE 650IE 1000 IE 257 IE 220 IE 360 IE 360 IE 5001E vit.A 

0,16mg 0,68 mg 0,4mg 0,17mg X vit. 8 1 

0,5mg 1,73 mg 0,8mg 0,27 mg X vit. 8 2 

3 mg 6.5 mg 4mg 0,66 mg X vit. 8 3 

I mg 3mg 2mg 1,87 mg X vit. 8 5 

0,3 mg 0,7mg 0,4mg 0.07 mg X vit. 8 6 

0,08 mg 0,2mg 0,11 mg X vit. 8 11 

0,0018 mg 0,0033 mg 0,003 mg 0.007 mg X vit. 8 12 

4mg 16,75 mg IOmg 3.08 mg 2,35 mg 2,35 mg X vit. C 

2001E 20 IE 200 IE IOIE 381E 231E 361E 361E 401E vit. 0 3 

1,5mg 6,6mg 2,7mg 0.11 mg 0.2mg I mg vit. E 

0,01 mg 0,07 mg 0,01 mg 0.03 mg X vit. H 

0,3mg 1.35 mg 0,2 mg X vit. K3 
40mg X choline 

X gist 
ja (9 mnd ja, maar ja (3 mnd ja ja ja '? '? ja ( 12 UVD 
na prod.), niet na prod.) mnd na 
maar niet ingevuld prod.) 
ingevuld 
f24,50 t7,50 f80.- fl7,50 fl4,95 f54,50 fl9,95 fl4,25 ? prijs ver-
(250g) (20 g) (30 kg) (180 g) (70 g) (625 g) (100 g) (60 g) pakking 
fO, 10-0,20 f0,375 f0,0026 f0.0323 f0.214 f0,0872 f0,1995 f0,238 '! prijs per 

- f0,156 gram 
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Tabel: Berekende gehaltes aan Ca en Pen prijzen per gram van los verkrijgbare en aJs voedingssuppJement te gebrui
ken calciumverbindingen. (Met eventueel aanwezig kristalwater is bij de becijfering geen rekening gehouden.) 

Ca (calcium) 
P (fosfor) 
wateropl osbaar? 

prijs per gram 

172 

Ca-carbonaat Ca-gluconaat Ca-lactaat 

400mg 93 mg 183 mg 

slecht, ja ja 
wei in zuur 
f0,03 f0,05 f0,04 

(was fO,Ol) 

naar aanbiedingen. Zijn er meerdere 
verpakkingen dan geven we een indica
tie van de prijs van de kleinste en de 
grootste hoeveelheid. Korvimin is een 
geval apart. Het is een Duits product dat 
door de Vogelkliniek Meppel gei"mpor
teerd wordt. Zij leveren iedere hoeveel
heid, maar omdat zij alleen onder rem
hours verzenden en er bovendien btw 
berekend wordt, treedt al snel een prijs
verdubbeling op bij een onsje. 
Aan bet eind van bet artikel vindt u een 
lijst van fabrikanten en adressen. Deze 
opsomming kan u verder helpen indien 
de detaillist bet middel niet heeft. Voor 
calciumcarbonaat, calciumlactaat, cal
ciumgluconaat en (soms) calciumfos
faat kunt u bij de ouderwetse drogist 
terecht. Er zijn berichten dat calcium
lactaat inmiddels een 'humaan' product 
is geworden, d. w.z. toepasbaar als voe
dingssupplement voor de mens, waar
door er bijzondere zuiverheidseisen aan 
worden gesteld, hetgeen zich vertaalt in 
een forse prijsverhoging. We hebben 
daarmee in de tweede tabel al rekening 
gehouden. 

DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 
Sommige preparaten bevatten van alles 
en nog wat en bet is niet altijd duidelijk 
of amfibieen en reptielen daar nu wei 
behoefte aan hebben. Vooral de vitami
nen baren ons enige zorg. Zeker hebben 
onze dieren een aantal daarvan hard 
nodig. Wij hebben twijfels over het nut 
van de soms hele lage doseringen, maar 

monoCa-fosfaat diCa-fosfaat 

171 mg 294mg 
260mg 228 mg 
vrij goed slecht, 

wei in zuur 
f0,04 f0,04 

meer nog over de houdbaarheid. Als de 
geopende verpakking droog, koel en 
donker bewaard wordt, zal bet wei goed 
gaan. Maar hoe vaak wordt er niet even 
iets in een ander potje geschud dat ver
volgens wekenlang in de volle zon op 
de vensterbank staat? Geen vitaminen 
is beter dan bedorven vitaminen. Aparte 
toediening van vitaminen in gecontro
leerde hoeveelheden lijkt ons raadzaam, 
maar dat zal niet ieders opvatting zijn. 
De behoefte aan toevoeging van calci
urn aan bet dieet is voor onze dieren 
heel verschillend. Slangen die gewer
velden (knaagdieren, vogels, vissen, 
enz.) in hun geheel verorberen krijgen 
met de botten al genoeg calcium bin
nen. Bij een dieet van nestmuizen (met 
nog weinig verbeend skelet) of een 
menu van diepvriesvisfilet is aanvulling 
van calcium wei nodig, met daamaast 
bij gebruik van sommige vissoorten 
nog extra vitamine B I· 
Voor planteneters is aanvulling met cal
cium noodzakelijk bij fytaat- offosfaat
rijke groenten, dan wei vezelrijke voe
ding met weinig eiwit. 
Insecteneters hebben zeker calciumaan
vulling nodig omdat insecten geen cal
ciumrijke organen hebben. 
Bij vleeseters en alleseters is toevoe
ging van calcium nodig als orgaanv lees, 
spiervlees en fruit een belangrijk deel 
van bet menu uitmaakt. 
De beslissing om calcium aan te bieden 
hangt uiteraard ook samen met de 
levensfase van onze dieren: vrouwelijke 
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reptielen hebben in de voortplantings
periode grate behoefte aan calcium. 
Slechts enkele preparaten (bijv. 
Reptical) worden speciaal aangeprezen 
voor onze dieren; de meeste zijn oor
spronkelijk bedoeld voor honden en/of 
katten (bijv. Gistocal), of voor gebruik 
in de veehouderij. Vooral de veelge
noemde calcium-fosforverhouding van 
2: I (voor herbivoren) of 2:0 (! - voor 
carnivoren) wordt in de reptielenmixen 
benadrukt. Enige relativering lijkt op 
zijn plaats. Zeker de houders van vlees
en/of insectenetende hagedissen en 
schildpadden geven bijna altijd ook 
'losse' kalk in de vorm van kippenei
schaal, brokjes sepiaschelp, mergel, 
vogelgrit, enz. Oit Ievert al een behoor
lijke kalkbijdrage, mits het maagzuur 
krachtig genoeg is om dit kalk op te los
sen. (Let op de uitwerpselen: zijn de 
stukjes nog steeds herkenbaar bij oven
gens gezonde dieren, dan zal er maar 
weinig van opgenomen worden.) 
Afgaande op de prijs en de diversiteit 
aan elementen lijkt Mervit Sporavit 325 
en/of Gistocal met een Ca:P=2: 1 een 
aanrader voor de meeste herbivoren. 
Wellicht ook voor carnivoren en in
sectivoren; dit hangt af van het gemak 
waarmee aan deze dieren extra kalk kan 
worden aangeboden. Landschildpadden 
zijn het meest gebaat bij een mix van 
genoemde preparaten met calciumlac
taat, waarmee de verhouding Ca:P=2: 1 
kan worden opgekrikt naar 5: 1. 
Let er wei op dat Mervit Sporavit 325 
aanmerkelijk meer vitamine 0 3 bevat 
dan Gistocal, dat scheelt een factor 10. 
Omdat deze vitamine gevoelig is voor 
hitte, Iicht, zuurstof, metalen en zuur, 
mag duidelijk zijn dat het bewaren zijn 
eisen stelt. Indien ook nog andere toe
dieningsvormen van vitamine A en/of 
0 3 worden gebruikt, moet men met 
mogelijke overdosering rekening hou
den. Om de gedachten te bepalen: l/4 

afgestreken theelepel Sporavit (0,25 g) 

per dag biedt genoeg vitamine 0 3 voor 
1 kg reptiel. Oeze portie geeft boven
dien aan ijzer en zink ruwweg het dub
bele van wat voor een zuigeling per kg 
wordt aanbevolen. Wat betreft calcium 
bevat l/4 theelepel Sporavit genoeg 
voor 0,4 kg zuigeling (BREEDVELD et 
al., 1990). Het mag duidelijk zijn dat 
Sporavit nogal veel sporenelementen 
bevat, dat wil zeggen elementen die niet 
in zo grote hoeveelheid nodig zijn, maar 
ook niet gemist kunnen worden. 
Sporavit heeft beduidend meer koper, 
ijzer, mangaan en zink in vergelijking 
met Gistocal. Oaarentegen bevat 
Gistocal dubbel zoveel calcium en fos
for als Sporavit. Hoewel de aanbevolen 
hoeveelheden voor zoogdieren niet 
altijd opgaan voor andere diergroepen, 
kan bovenstaand voorbeeld aanleiding 
zijn tot enige voorzichtigheid, zoals ten 
aanzien van overdosering van ijzer. Een 
mix van Gistocal en Sporavit kan dan 
soelaas bieden. 
Bij beide preparaten past enig voorbe
houd wat betreft de opneembaarheid 
van het calcium door planteneters: erg 
wateroplosbaar is de gekozen formule
ring niet. Het zal atbangen van de zout
zuurproductie in de maag of er in de 
darmen een redelijk aanbod calcium 
gerealiseerd wordt. 
Carmix voor carnivoren is duurder dan 
de hiervoor genoemde preparaten, maar 
bevat verreweg het minst aan fosfor, 
een eigenschap die voor vlees- en insec
teneters buitengewoon prettig is. Wat 
betreft de overige toevoegingen is het 
nog het best te vergelijken met Gistocal. 
Door de aard van de korrelachtige sub
stantie zijn insecten lastig te bepoede
ren met Carmix, de voedseldieren moe
ten het zelf al gegeten hebben voor ze 
worden aangeboden. Helaas blijken 
onder andere meelwormen er niet altijd 
dol op en lijkt hun houdbaarheid erdoor 
niet toe te nemen. 
Tenslotte kan men nog overwegen om 
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calcium aan te bieden in drinkwater, al 
dan niet in combinatie met vitamine 0 3. 
Hiervoor komen calciumlactaat en (het 
wellicht lastiger verkrijgbare) calcium
gluconaat in aanmerking. Omdat beide 
verbindingen aantrekkelijk zijn voor 
micro-organismen is dagelijks verver
sen van dit drinkwater een absolute ver
plichting. 
Overigens bestaat er naast de in sommi
ge preparaten verwerkte stoffen mono
en dicalciumfosfaat (zie kleine tabel), 
ook nog tricalciumfosfaat. Dit laatste 
heet in de wandeling wei 'beendermeel' 
maar wordt commercieel vervaardigd 
uit gebluste kalk (calciumhydroxide) 
met fosforzuur (bijv. GARD, 1992). Dit 
geeft een ietwat rommelige reactie met 
een neerslag van eindproducten in een 
variabele Ca/P-verhouding die onder 
andere gewaardeerd worden vanwege 
hun schurende eigenschappen. Het is 
niet aan te raden als diervoedselsupple
ment, ook al vanwege de slechte oplos
baarheid. Bij het echte beendermeel 
kunnen wij ons afvragen of het de ver-

oorzakers van de gekke koeienziekte 
(BSE) bevat. 
Objectief bezien zijn sommige prepara
ten gewoonweg onbeschoft duur. Het 
prijzigste product is honderdmaal duur
der dan het goedkoopste... Krecavit 
spant de kroon met ruim 37 cent per 
gram, T-Rex Ca:P=2: I is een goede 
tweede met bijna 24 cent. Heel wat 
beschaafder zijn in dit opzicht Gistocal 
met nog geen 3 cent per gram en 
Carmix en Mervit Sporavit met minder 
dan I cent per gram (in grootverpak
king slechts 0,3 cent). Het lastige van 
de laatste producten is dat ze in echt 
forse zakken verkocht worden ( 15-30 
kg), maar als lid van een werk- of doel
groep kan men gemakkelijk kleine por
ties betrekken. 
Bij T-Rex Ca:P=2:0 kan men zich in 
gemoede afvragen of een zakje cal
ciumcarbonaat van de drogist, samen 
met een flesje vitamine AD3 aquosum 
niet een goedkopere oplossing biedt 
voor de aanvulling van tekorten. 
Blijft nog de subjectieve factor. Wie 

Tabel: Lijst van fabrikanten en voor zover beschikbaar, adressen - alfabetisch op productnaam. 
(Blattin en Nekton-MSA worden in de grensstreek met Duitsland gebruikt; we hebben geen adres 
kunnen achterhalen.) 

Carmix: Hope Farms bv, postbus 85,3440 AB Woerden 

Gistocal: Beaphar bv, Raalte, Holland 

Korvimin ZVT: Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierartze eG. SiemensstraBe 14, 
3008 Garbsen 4, Duitsland. In Nederland via: Vogelkliniek Meppel, Wilhelminapark 8, 
7941 GM Meppel 

Krecavit: Club Insektexpresse, postbus 1074, 3840 BA Harderwijk 

Mervit Sporavit 325: Cooperatie Pre Mervo U.A., postbus 40248, 3054 BA Utrecht 

Reptical: Tetra-Werke, Postfach 1580, D-49304 Melle, Duitsland 

T-Rex: Ocean Nutrition Corporation, Chula Vista, Calif., VS. 

Vitakalk: Marienfelde GmbH & Co., D-2000 Hamburg 50, Duitsland 

Reptivite (Zoo-Med): Zoo Med Europe, Winkelkaai 16, B-2800 Mechclen, Bclgie 
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Plantcncters zoals landsch ildpaddcn (hicr Geochelo11e cf. carbu11a ria) hebbcn vrijwel allijd een calciumaanvulling in 
hun diect nodig. 
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eenmaal goede ervaringen met een 
bepaald preparaat heeft, zal niet snel 
veranderen . Sommige terrariumhou
ders zweren bij voorbeeld bij Korvimin 
(PEEK, 1997: voor (Jemen-)kameleons), 
een van de preparaten waaraan amino
wren zijn roegevoegd. Op basis van 
vergelijkende waarnemingen met ver
schillende preparaten kan men tenslotte 
tot een gefundeerde keuze komen. Bij 
het ontbreken daarvan, kan men op 
grond van bovenstaande aanbevelingen 
een eerste goedkope stap zetten. 

NAWOORD 
Dit is de tweede bijdragc uit een reeks door de 
redactie van LACERTA geschreven anikelen. 
Binnen de r.::dactic zijn wij voor raacl en daacl 
vooral clank verschuldigd aan John Boonman. 
Ab de Graaff. Hans Houtman. Cathy King en 
Piet Mantel. daarbu itcn hcbben wij infonnatic 
ontvangcn van Andreas Helmdag. Wim van 
den Heuvel. Jockc Nijboer, Toos van der 
Weijden-Dekkers .::n Hcnk Zwartepoone. 

CALCIUM PR EPARATIONS 
Many amphibians and reptiles (with the 
exception of vertebrate eating snakes) often 
appear to receive badly balanced diets when 
held in captivity. Inappropriate calcium: 
phosphorus ratios particularly lead to serious 
health problems. 
Twelv.:: in T he Netherlands commercially 
ava ilable calcium-containing dietary supple
ment preparations as well as five products 
with comparable calcium values that can be 
purchased over the counter in a drug store arc 
discussed in this article. ll is of utmost impor
tance that a supplement contains calcium and 
phosphorus in correct proportions re lative to 
each other. 
The cfliciency of animals in their ability to usc 
different forms of calcium varies. Many of the 
supplements contain a form of calcium that is 
only released in an acidic envi ronment. 
Carn ivores and insectivores always have ade
quate hydrochloric acid in the stomach to 
achieve this. but the presence of hydrochloric 
ac id in the stomach of herbivores and omni
vores is dependent on the percentage of pro
tein present in the diet. The low percentage of 

175 



176 

protein in the diet of most herbivores does not 
stimulate formation of hydrochloric acid, and 
it is doubtful that any advantage is gained in 
offering these animals calcium in this form. It 
would seem advisable to supplement diets that 
are rich in fibre, phytate, and oxalates with 
water-soluble calcium lactate. 
Other major components found in the supple
ments in addition to calcium and phosphorus 
are also briefly discussed in this article. Trace 
elements are sometimes present in unexpec
tedly high concentrations in the supplements. 
The frequently added vitamins are necessary, 
but the proportions needed differ between ani
mal groups. Additionally the holding time for 
some of the vitamins is of concern. This is also 
true for amino acids contained in some of the 
products. Finally, the variation in price of sup
plements was huge, sometimes differing by 
more than I 00 times. 
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De Dobbelsteenslang (Natrix tessellata 
tessellata) in het terrarium en in de natuur 

IN LEIDING 
Dobbelsteenslangen (Natrix tessellata) 
zijn de afgelopen jaren regelmatig in 
Nederland ingevoerd. Daar is nu met de 
nieuwe wet BUDEP in principe een 
einde aan gekomen. Dit hoeft echter 
niet te betekenen dat men deze soort 
niet meer kan verzorgen in het terrari
um. Ik verwacht dat er nog heel wat 
exemplaren door I iefhebbers worden 
verzorgd. Er zal dan echter wei 
gekweekt moeten worden met (geregis
treerde) exemplaren van deze soort. 
Hoe men succesvol met de Dobbel
steenslang kan kweken staat eigenlijk 
nergens goed beschreven. In dit artikel 
wil ik mijn ervaringen met het verzor
gen en kweken van deze interessante 
slang beschrijven, aangevuld met ont
moetingen met deze soort tijdens 
vakanties in Italie. 

VERSPREIDING EN 
ONDERSOORTEN 
Van de Dobbelsteenslang zijn twee 
ondersoorten beschreven. 
De nominaatvorm Natrix tesse/lata tes
sellata heeft een gigantisch groat ver
spreidingsgebied welke loopt van 
Midden- en Zuid-Europa tot aan 
Noordwest-India en westelijk China. 
Zo is de soort o.a. bekend van enkele 
plekken uit Duitsland en Frankrijk. De 
westelijke grens van het aaneengesloten 
verspreidingsgebied wordt in Zwitser
land en Italie bereikt. 
Verder komt hij voor van Oostenrijk, 
Tsjechie, Slowakije tot ver in westelijk 
en centraal Azie (TRUTNAU, 1981 ). In 
Egypte bereikt hij ook het Afrikaanse 
continent. 
Natrix tesse/lata heimvthi komt uitslui
tend voor op het eiland Serpilor in de 

Zwarte Zee. Deze ondersoort is naar 
mijn weten nog nooit in Nederland 
ingevoerd. 

BESCHRIJVING 
De Dobbelsteenslang is een redelijk 
slank gebouwde soort met een enigs
zins langwerpige kop die meestal niet 
duidelijk van de hals is afgescheiden. 
Het oog is groat met een ronde pupil. 
De schubben op de bovenzijde van het 
lichaam zijn duidelijk gekield. De kie
len van de onderste schubbenrij ter 
hoogte van de cloaca zijn bij de manne
tjes knopvormig verdikt. Dit zou het 
mannetje helpen bij het omstrengelen 
van het vrouwtje (NIETZKE, 1984). 
Bij de nominaatvorm N. t. tessellata 
kan de grondkleur van rug en flanken 
varieren van grijs tot groen en soms tot 
bruin- of geelachtig. Over de rug en 
flanken lopen vier tot zes rijen donkere 
vlekken die groat, klein of vrijwel 
afwezig kunnen zijn. Deze vlekken 
kunnen zo gerangschikt zijn dat ze een 
dambordpatroon vormen, vandaar de 
Nederlandse naam Dambordslang of 
Dobbelsteenslang. De twee rijen vlek
ken op de rug kunnen versmolten zijn 
tot dwarsstrepen zoals bijv. ook bekend 
is van de Aspisadder (Vipera aspis). De 
bovenzijde van de kop is meestal niet zo 
sterk getekend als bij de nauwverwante 
Adderringslang (Natrix maura). In de 
nek bevindt zich meestal een 'omge
keerde V' -tekening. De buik kan wittig, 
gelig of rood van kleur zijn met donke
re (zwarte) vlekken. Bij sommige 
exemplaren is de zwarte vlektekening 
zo overheersend dat de buik richting 
staart vrijwel egaal zwart is. 
In de literatuur word melding gemaakt 
van melanistische (zwarte) exemplaren 
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Dobbelsteenslang, Narrix tessel/ara, in Lignano. Foto: S. Bol 

van N. t. tessel/ata. In Europa zijn 
zowel bij het Meer van Lugano in 
Zwitserl and als bij het Balatonmeer in 
Hongarije zulke melanistische exem
plaren waargenomen (STREET, 1979). 
STREET ( 1979) vermeldt helaas ook dat 
de popul atie bij het Meer van Lugano 
inmiddels waarschijnlijk uitgesrorven 
is door de aanleg van een snelweg. 
Heel zeldzaam schijnen volledig onge
vlekte exemplaren te zijn. De heer 
Jacques (pers. med.) had eenmaal een 
dergelijk diertje tussen zijn nakweek 
zitten. Her diertje was van boven hele
maal egaal zandkleurig zonder enige 
tekening. Over de bui k liep precies in 
het midden een dunne zwarte streep. 
De ondersoort N. 1. hei111vthi is blauw
zwart van kleur. De kleur van de onder
zijde van de kop en hals is geel- tot 
roodachtig en op het voorste deel van 
het li chaam bevinden zich kleine vlek
jes met dezelfde kleuren (TRUTNAU, 

198 1 ). Deze ondersoort wijkt ook qua 
beschubbing iets af van de nominaat
vorm. Halverwege het lichaam bevi n-

Dobbelstccnslang. Narrix ressellma. in Toscanc. Foto: S. Bol den zich 2 1 (i.p. v. 19) rijen dorsale 
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schubben en het aantal postoculair
schilden bedraagt vier tot zes in plaats 
van drie tot zes (ARNOLD et al., 1978). 

BIOTOOP 
De Dobbelsteenslang is van de drie 
Europese Natrix-soorten (naast de al 
eerder genoemde Natrix maura en de 
Ringslang Natrix natrix) de meest 
aquatische soort. De hoog op de kop 
geplaatste ogen en de 'omhooggerichte' 
neusgaten zijn een aanpassing aan een 
Ieven in en bij het water. Dit betekent 
echter niet dat N. tessellata zich aileen 
in het water ophoudt. Het water wordt 
voomamelijk opgezocht om te foerage
ren. De rest van de tijd wordt ofwel 
zonnend doorgebracht op en onder 
(door de zon verwarmde) stenen, in tak
ken van struiken en bomen ofwel sehui
lend op de oever onder stenen dan wei 
aangespoeld materiaal. 
Behalve in rivieren en kleinere beken, is 
deze soort ook te vinden in stilstaande 
wateren zoals meren en kanalen. 
Volgens STREET ( 1979) gaat de voor
keur uit naar helder, stromend water 
met een stenige bodem en wordt een 
modderige bodem vermeden. 
De Dobbelsteenslang wordt op sommi
ge p1aatsen zelfs in zout water aange
troffen, bijvoorbeeld in de Zwarte Zee 
in Oost-Bulgarije (VELENSKY, 1989). 

WAARNEMINGEN IN DE NATUUR 
Op vakantie in ltaW:! heb ik wat waame
mingen kunnen doen aan Dobbelsteen
s1angen in hun natuurlijke omgeving. 
In 1988 in Toseane (Midden-Italie) heb 
ik deze soort aangetroffen in Fiume 
d'Oreia, een rustig stromend riviertje 
met een rotsige bodem in een enigszins 
heuve1aehtig landschap. Het water was 
melkaehtig wit, waarsehijnlijk ten 
gevolge van afgravingen in de rivier 
stroomopwaarts. De rivier was twee tot 
zes meter breed en bestond uit ondiepe 
stroomversnellingen afgewisseld met 

wat diepere poelen met een diepte tot 
ongeveer anderhalve meter. De oevers 
waren begroeid met allerlei struiken, 
riet en bomen met daartussen veel open, 
stenige, zonnige plekken. 
Aanvankelijk kon ik geen exemplaren 
vinden na een paar uur zoeken Iangs de 
rivier. Ik had de hoop al enigszins opge
geven, te meer daar eerdere zoektoeh
ten Iangs het Lago di Chiusi en wat 
kleinere watertjes in de omgeving van 
Montepulciano ook al niets hadden 
opgeleverd. Gelukkig had mijn vrien
din, die bij een stroomversnelling had 
liggen zonnen, af en toe een kopje 
boven het water zien uitsteken. Nu ik 
wist waar ik op moest letten kon ik 
ongeveer I 0 exemplaren verrassen tij
dens twee zoekdagen. Het grootste 
vrouwtje mat 91 ,3 em, het grootste 
mannetje 70 em. 
De hoge temperaturen van rond 30°C 
(in augustus 1988) maakten dat de slan
gen niet open en bloot hoefden te zon
nen. Waarschijnlijk konden ze verseho
len onder een steen of iets dergelijks 
makkelijk hun voorkeurstemperatuur 
bereiken. De enige manier om onder 
dergelijke omstandigheden de slangen 
waar te nemen (naast het omkeren van 
stenen e.d. wat in dit geval onbegonnen 
werk was) is het speuren naar foerage
rende slangen, maar hier was het water 
te troebel voor. De slangen moesten 
eehter om de tijd naar boven om Iucht te 
halen of om even uit te rusten van de 
jaeht, zodat hier en daar hun kopjes 
boven het water uitstaken. 
lk had het idee dat de slangen vooral in 
de ondiepere stukken (de stroomver
snelling) op jaeht waren, waar de vissen 
waarsehijnlijk wat makkelijker zijn te 
vangen dan in de diepere stukken. Een 
groot vrouwtje verraste ik zwemmend 
aan de opperv1akte met een ongeveer 12 
em grote voornachtige vis in de bek. De 
prooi was te groot om onder water naar 
binnen te werken en de slang was waar-
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schijnlijk op weg naar de oever om daar 
de maaltijd te nuttigen. Toen ik de slang 
zwemmend uit het water opviste werd 
de vis alsnog (in mijn handen) naar bin
nen gewerkt! 
Deze populatie N. tessellata zal zich 
waarschijnlijk voornamelijk met vis 
voeden. Kikkers waren niet erg alge
meen, op een enke le Groene Kikker (cf. 
Rana esculellla) na. 
In 1993 en 1994 heb ik wat waamemin
gen kunnen doen in Lignano, een 
Italiaanse badplaats ten oosten van 
Venetie. Net achter de stad begon land
bouwgebied met veel kleine en grotere 
inigatiekanalen. In dit vlakke gebied 
was de bodem modderig en het water 
was eigenlijk erg smerig, stilstaand en 
vrij troebel. De schuine oevers waren 
bedekt met riet en kruidachtige planten. 
Plaatselijk waren de oevers met stenen 
versterkt. De breedte bedroeg maximaal 
drie meter en de diepte zal niet meer 
dan een tot anderhalve meter zijn 
geweest. In eerste instantie niet bepaald 
een typische biotoop voor N. tessellata. 

~ ~ . ~ 

Het wemelde er van de Groene Kikkers 
en in het water zwommen he le scholen 
Guppen (Lebistes reticula/us) en wat 
kikkervissen. 
In de periode van 18 tot 23 september 
1993 varieerde de temperatuur tussen 
20-25°C. In zes dagen tijd zag ik onge
veer 23 Dobbe lsteenslangen. De meeste 
N. tessellata trof ik zonnend op dood 
riet of op andere open plekken. Op koe
lere dagen met veel wind en bewolking 
lagen er op het midden van de dag nog 
s langen te zonnen. Wanneer de zon wat 
feller scheen was er meestal na I I uur 
geen zonnende s lang meer waar te 
nemen en zag ik aileen maar flitsen van 
vluchtende slangen. Het waarnemen in 
het water was niet zo makkelijk en de 
meeste foeragerende slangen zal ik over 
het hoofd gezien hebben. Op de oever 
bevonden zich volop schuilplaatsen tus
sen de stenen. 
Onder een grote hardboardplaat, welke 
op de oever lag, lagen in totaal vij f 
Dobbelsteenslangen, zowel adult als 
juveniel. 

Biotoop van de Dobbelsteenslang Natrix tesse/lma in Fiume d"Orcia. Italic. Foto: S. Bol 
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Op sommige plaatsen was het water vrij 
ondiep en helder. Op zulke plekken kon 
ik een paar maal een Dobbelsteenslang 
onder water zien zwemmen of rustig op 
de bodem zien liggen, waehtend op een 
voorbijzwemmende prooi . 
De Jengte van de (gevangen) mannetjes 
varieerde van 35 tot 66 em (de juvenie
Jen even buiten besehouwing gelaten), 
die van de vrouwtjes van 60 tot 86 em. 
De sekseverdeling was gelijk. Onge
veer zes exemplaren waren tussen de 
2 1,8 en de 25,7 em lang, dit waren 
waarsehijnlijk pasgeboren dieren. 
Ofsehoon het a l vrij Jaat in het seizoen 

was werd er nog gegeten. Een vrouwtje 
van ongeveer 60 em braakte een zojuist 
verorberde groene kikker uit. Een juve
niel vrouwtje van 25,7 em had zieh ook 
propvol gegeten. 
Het voedsel van de grotere 
Dobbelsteenslangen zal waarsehijn lijk 
hier, in ieder geval gedeeltelijk, bestaan 
uit kikkers, de kleinere exemplaren zul
Jen waarsehijnlijk Guppen eten. Het is 
de vraag of er ook nog grotere vissoor
ten in de irrigatiekanaaltjes voorkomen. 
Ik heb er in ieder geval geen kunnen 
waarnemen. 
Het zou interessant zijn om te aehterha
len of de Ringslang en de Dobbel-
steenslang hier niet directe voedsel- en 
biotoopeoneurrenten van elkaar zijn. 
Ringslangen (Natrix natrix persa) zag 
ik in dezelfde biotoop, ongeveer 19 
exemplaren. Langs de diepere gedeel
ten van het kanaal kwamen beide soor
ten voor, de Dobbelsteenslang was iets 
algemener. In een ondiep zijs lootje dat 
vrijwel helemaal met riet was diehtge
groeid nam ik voornamelijk Ringslan
gen waar. In dit ondiepe slootje zaten 
wei vee ) kikkers maar nauwelijks 
Guppen. Beide soorten voeden zieh hier 
met kikkers en vissen (Guppen). De 
vraag is eehter in welke mate beide 
prooitypen door beide soorten geeonsu
meerd worden. 
Meerdere exemplaren vertoonden teke
nen van een naderende vervelling. 
Enkele exemplaren hie lden zieh bij de 
vangst dood, een gedrag dat vooral 
bekend is van N. natrix en in mindere 
mate van de Dobbelsteenslang (STREET, 

1979; Y ELENS KY, 1989). 
lk zag ook zes Geelgroene Toornslan
gen (Coluber viridiflavus) en een 
Aspisadder (Vipera aspis) op de oevers 
van het kanaaltje. Na de waarneming 
van de Aspisadder was ik toeh wat 
voorziehtiger met het vangen· van 

Biotoop van de Dobbelsteenslang Narrix re.uel/ara in Lignano. vluehtende s langen. 
Italic. Foto: S. Bol Een driedaags bezoek aan hetzelfde 
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gebied in juli 1994 leverde ondanks 
intensief speuren aileen twee flitsen op 
van wegschietende slangen. De tempe
ratuur bedroeg toen ruim 33°C zodat er 
voor de slangen nauwelijks meer een 
noodzaak bestond om een zonnebad te 
nemen. De kans om toen slangen waar 
te nemen was vrij gering. 
In de periode juni-juli 1994 was ik in 
Gargano. In deze gortdroge landtong in 
Zuid-Italie bevinden zich wat water
loopjes waarvan de meeste in de vroege 
zomer reeds opdrogen. In juli kon ik in 
wat resterende waterpartijtjes aileen 
foeragerende Natrix natrix sicula waar
nemen die jacht maakten op diverse 
amfibieenlarven (in ieder geval larven 
van de Groene Pad, Bufo viridis). 
Vissen kwamen in deze waterpartijtjes 
niet voor. De Dobbelsteenslang kon ik 
hier niet vinden. STRIJBOSCH (1984) 
nam deze soort echter wei waar in een 
enigszins soortgelijk biotoop op Kreta. 
Tijdens een bezoek aan het nabijgele
gen riviertje Fiume Fortore (op het 
vaste land van Italie) werd wei een 
Dobbelsteenslang waargenomen, een 
vrouwtje van ongeveer 50 em. Het slan
getje werd waargenomen op een tak
kenbos in het midden van het stroom
pje. De zon scheen net tussen de bomen 
door op deze plek. Dit riviertje werd 
vrijwel geheel overschaduwd door 
bomen, bramen en ander ondoordring
baar struweel en de bodem was vrij 
modderig. Er zaten veel Groene 
Kikkers en in het water zwommen vis
sen. Dit riviertje had flink te lijden van 
de hitte en de droogte, maar zal waar
schijnlijk 's zomers niet geheel droog
vallen. 
De Dobbelsteenslangen welke ik in 
Italie heb gezien, vertonen allemaal 
slechts vier rijen vlekken (dit in tegen
stelling tot de zes rijen uit de literatuur). 
Vooral in Toscane waren de twee rijen 
vlekken op de rug vaak versmolten tot 
een soort dwarsbanden. 

TERRARIUM 
Als minimummaat van een terrarium 
voor een of twee paartjes N. tessellata 
geldt 60x60x60 em (lxbxh). Het suc
cesvol houden van de meeste Natrix
achtigen is niet zo zeer aan een groat 
terrarium gebonden, het kan zelfs een 
nadeel zijn wanneer het terrarium in een 
koude ruimte staat. Het zou dan kunnen 
voorkomen dat het in de koele hoeken 
zo koel blijft dat de slangen niet vol
doende willen eten. Wei is het zo dat je 
in een grater terrarium beter de gedra
gingen kan bestuderen en dat de slan
gen zich ook wat natuurlijker en actie
ver kunnen gedragen. 
De belangrijkste voorwaarden waaraan 
het terrarium moet voldoen zijn: 
Een warme plek waar het ongeveer 30-
350C wordt en een plek waar het wat 
koeler blijft (ca. 18-25°C). Op deze 
manier kunnen de slangen zelf hun 
eigen voorkeurstemperatuur opzoeken. 
Daarnaast voldoende schuilgelegen
heid, een waterbak, klimtakken (zeker 
wanneer de warmtebron een gloeilamp 
is) en een plek om eieren af te kunnen 
zetten. Bovendien moet het bodemsub
straat droog zijn. Uiteraard dienen kie
ren of andere ontsnappingsmogelijkhe
den afwezig te zijn. 
Om het bovenstaande te realiseren richt 
ik het volglazen of gedeeltelijk uit hout 
bestaande terrarium meestal als volgt 
in: maximaal eenderde van het grond
oppervlak wordt waterbak, momenteel 
gebruik ik hiervoor een aardewerken 
bak. Het water vervang ik ongeveer 
eens in de week afhankelijk van de ver
vuiling. Een grate waterbak kan ook 
door een aquariumfilter gereinigd wor
den. 
De rest van de bodem bedek ik meestal 
met grof grind of met houtsnippers. 
Ander materiaal kan ook mits het maar 
kurkdroog gehouden kan worden en het 
niet met de (natte) vis mee naar binnen 
wordt gewerkt ( dus liever geen scherp 
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zand). Het substraat verschoon ik 
meestal een paar keer per jaar, hetzij 
door het te wassen hetzij door het te 
vervangen. 
Een of twee g loeilampen zorgen voor 
de verwarming. Het wattage kies ik zo 
dat de temperatuur plaatse lijk in de bak 
oploopl tot ongeveer 30-35°C. De lam
pen hangen meestal los in de bak. Ee n 
tijdklok schakelt de lampen om onge
veer 8.30 uur aan en om ongeveer 22.30 
uur uit, behalve in de winter wanneer de 
d ie ren in winterrust zijn . 's Nachts koelt 
de bak ar to t kamertemperatuur. 
lk heb de s langen tot voor ko rt altijd in 
een vrij we l onverwarmde kamer gehou
de n zodat in het vroege voo tjaar en in 
mindere mate in het najaar temperatu
ren van 4- 1 ooc 's nac hts in het terrari 
um niet ongewoon waren. In de huid ige 
s langenkamer wordt het zelden kouder 
dan 10°C. Wanncer het ·s zomers erg 
heet is e n de temperatuur in de kamer 
oploopt tot boven 28°C schakel ik de 
lampen meesta luit. 
Enkele kl imtakken bieden enerzijds 
kl i mgelegenhe id , anderzijds stellen ze 
de d ieren in staat om vlak onde r de 

Dobbelsteenslang. Nalri.r Jesse/law. in Lignano. 

g loeilamp de warmste plek op te zoeke n 
om te zonne n. Met behulp van stenen, 
stronkjes e.d. zorg ik voor sc huilge le
gen heid. lk probeer de bak we i zo in te 
richten dat de d ieren tevoorschijn moe
ten komen om te zonnen. S te l je ze in 
staat om in de schuilplaats hun voor
keurstemperatuur te bere iken dan loop 
je de kans ze weinig te zien. 
Door midde l van ventila tieopeningen in 
he t dekse l en soms in de zijwand zorg ik 
dat de bak makkelijk opdroogt en goed 
geventileerd is. 
O fschoon Natrix-achtigen vaak a ls 
waterslangen of a ls watenninnende 
s langen worden aangeduid betekent d it 
nie t dat de bak constant vochtig moe! 
zij n. Integendeel. te vochti ge omstan
d igheden le ide n onvermijde lijk tot 
a lle rle i aandoeningen van zowe l de 
huid als de ademhalingsorganen. 
Bij vo ldoende venti lat ie zorg ik in com
binati e met de g loeil amp(en) automa
tisch voor een goedc verde li ng van de 
te mperatuur in het terrarium. een koe le 
hoek van± 18 tot 25°C e n vlak onder de 
lamp tot ongeveer 35°C (all1ankelij k 
van de kamerte mperatuur). 

Foto: S . Bol 
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YO EDSEL 
De Dobbeisteensiangen worden ge
voerd met levende of ingevroren (uiter
aard eerst ontdooide) inheemse zoetwa
tervissen (zoais Biankvoom, Rietvoom, 
Baars en jonge Brasem) en soms met 
diepgevroren Spiering. Vooral wild
vangdieren kunnen soms wat lastige 
eters zijn en willen dan aileen Ievende 
vis accepteren. Meestai start ik met 
levende vis (in de waterbak met vers en 
koei water!) en ga na een paar weken 
over op dode vis, die ik ook (drijvend) 
in een waterbakje aanbied. Dit accepte
ren ze makkeiijker dan wanneer je het 
meteen op een schoteltje aanbiedt. Op 
dergelijke wijze zijn ze ook wei op den 
duur te wennen aan bijv. Spiering of 
zeifs visfilet. Daar ik vrijwel altijd com
plete vis voer (met graten, ingewanden 
en ai) voeg ik nooit kalk toe. Dit is 
uiteraard wei noodzake1ijk wanneer er 
gevoerd wordt met visfilet. 
Wei voeg ik altijd een multivitaminen
preparaat (Nekton-Rep) toe dat ik over 
de vis of in de waterbak strooi. Daar
naast voeg ik ook altijd vitamine B 1 
(puur of B-complex) toe om eventuele 
thiaminaseverschijnseien te voorkomen 
(ZWART, 1982). Ik heb deze verschijnse
len overigens bij N. tessellata nog nooit 
waargenomen, ook niet in de jaren dat 
ik geen vitamine B 1 bijvoer-de. 
Kousenbandslangen (Thamnophis
soorten) bijvoorbeeld lijken hiervoor 
veel gevoeliger te zijn. 
Ik voer mijn siangen nu meestal twee
maai per week, de eerste jaren slechts 
een keer. Het tijdstip van eten geven is 
vrijwei altijd 's avonds na I8.00 uur. 
Daar vis vrij snel verteerd is, geef ik de 
voorkeur aan tweemaai per week voe
ren. Dit geldt met name voor jonge die
ren en (zwangere) vrouwtjes. De slan
gen mogen zich helemaal vol eten. Voor 
vetzucht hoef je bij Dobbelsteenslan
gen niet bang te zijn, vooral omdat vrij
wel aile wildvangexemplaren last heb-

ben van spoelwormen. 
Het voeren van Ievende vis Ievert altijd 
een leuk schouwspel op. Het is dan ook 
aan te bevelen om een ruime waterbak 
te creeren waarin de slangen echt actief 
op de vissen kunnen jagen. Dobbel
steenslangen kunnen heel goed onder
water zien en reageren vooral op bewe
gingen van de vis. Soms zie je de slan
gen tijdens het besluipen van de vis 
helemaai schokken met hun kop. De 
vissen Iijken bier niet van te schrikken. 
Ook kan je ze zien tongelen onder 
water. Op deze manier ruiken en/of 
proeven ze de vis. Is de vis binnen 
bereik dan stoten ze erg snel naar voren 
en grijpen deze. 

WINTERRUST 
In de natuur trekken de Dobbelsteen
slangen zich ergens in september of 
oktober terug in holen en spleten onder 
de grond om daar de winter door te 
brengen. Eind maart of in april komen 
de dieren weer te voorschijn (STREET, 
1979). Mogelijk dat populaties die erg 
zuide1ijk voorkomen (bijvoorbeeid in 
Iran of Egypte) een kortere of zelfs 
geen winterrust kennen. 
Voor de meeste Dobbelsteenslangen zal 
echter gelden dat voor het succesvol 
houden en kweken een winterrust 
onmisbaar is. 
In het najaar merk je aan het gedrag van 
de dieren dat ze zich voorbereiden op 
de winterrust. Ze stoppen met eten, zo 
niet dan stop ik uiterlijk september of 
oktober met voeren. 
Ze kunnen rusteloos door de bak krui
pen ( op zoek naar een geschikte plek 
om te overwinteren). Het kan ook zijn 
dat je de dieren helemaal niet meer ziet 
en dat ze ergens in een koele hoek ver
borgen Iiggen. Dit laatste kan vooral 
gebeuren wanneer je een grote bak hebt 
in een koude kamer. Plaatselijk is de 
temperatuur dan nog vrij hoog, maar in 
de hoeken wordt het bijv. niet warmer 
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dan 12-l6°C. 
In mijn onverwarmde kamer stopten de 
slangen meestal rond eind augustus of 
begin september met eten. In de huidige 
(verwarmde) slangenkamer eten ze 
door tot in oktober. Na de laatste maal
tijd wordt het terrarium nog minimaal 
twee weken verwarmd zodat de slangen 
het voedsel nog goed kunnen verteren 
en er geen onverteerde voedselresten in 
de darmen achterblijven - dit kan anders 
de dood van het beestje tot gevolg heb
ben. Na het uitschakelen van de gloei
lampen verblijven de dieren meestal 
een tot enkele weken in het onverwarm
de en onverlichte terrarium waarna ik ze 
in een winterverblijf zet. Dit is een plas
tic (of metalen) bakje met een doorsne
de van 15 tot 20 em. 
Dit bakje wordt weggezet, voorzien van 
(weinig) ventilatieopeningen, in een 
oude koelkast bij een temperatuur die 
schommelt tussen 4-8°C. Het bakje is 
gevuld met een mengsel van zaagsel en 
dood blad (of iets dergelijks) en moet 
matig tot redelijk vochtig zijn (be
sproeien met water). Als vuistregel han
teer ik dat deksel en wand constant nat 
moeten zijn van het condens bij contro
le van het rustbakje. Mijn ervaring is 
dat de slangen vooral gevoelig zijn voor 
uitdroging tijdens het verblijf in de 
koelkast, het is niet snel te nat in het 
bakje. Uiteraard wordt er tijdens de 
winterrust niet gevoerd, er staat ook 
geen waterbakje in het rustbakje. 
De volwassen en halfwas dieren verblij
ven zo drie tot vijf maanden in de koel
kast. Dit gaat al ongeveer acht jaar pro
bleemloos. Om de een tot vier weken 
controleer ik de slangen in de koelkast. 

HET ACTIEVE SEIZOEN 
Rond februari haal ik de dieren uit de 
koelkast. De mannetjes soms een week 
eerder dan de vrouwtjes. In de natuur 
verschijnen de mannetjes ook een of 
twee weken eerder dan de vrouwtjes in 

het voorjaar. 
Vroeger liet ik de dieren altijd rustig 
acclimatiseren. Eerst een week bij tem
peraturen tussen I O-l5°C, vervolgens 
een week bij 20°C en daarna in het ver
warmde terrarium. Nu zet ik de dieren 
meestal meteen in het terrarium en doe 
de Iampen aan. De overgang is volgens 
mij totaal geen probleem. Wanneer de 
slangen in de natuur in maart of april 
vanuit hun rustplaats onder de grond 
(temperaturen tussen 4-l2°C) tevoor
schijn komen en op bijvoorbeeld droog 
gras gaan liggen zonnen kunnen ze in 
korte tijd zichzelf opwarmen bij een 
temperatuur die schommelt tussen 25-
300C. 
De slangen zullen na uitgebreide ver
kenningen van bet terrarium al snel 
onder de lamp uitvoerig gaan zonneba
den. 
Het duurt meestal wei een tot vier 
weken voordat de dieren weer gaan 
eten. 
Paarpogingen kunnen worden waarge
nomen vanaf het moment dat de dieren 
warm worden gezet. Vooral na de eerste 
vervelling (ongeveer drie tot twaalf 
weken na de winterrust) van het vrouw
tje wordt zij fanatiek door de mannetjes 
omstrengeld. Ook in het najaar, in de 
periode van augustus tot oktober, wordt 
er vaak fanatiek gepaard. 
Tijdens het paargedrag ligt het manne
tje met schokkende bewegingen tegen 
het vrouwtje aan en probeert met zijn 
staart haar staart omhoog te duwen om 
zo een van de beide hemipenissen in te 
brengen. Zijn kin drukt hij stevig (met 
'hikkende' beweging) op de rug van het 
vrouwtje. Soms glijdt hij met zijn kop 
over de rug van het vrouwtje van haar 
kop richting de staartpunt, draait zich 
om en glijdt weer terug zodat hij hele
maal evenwijdig Iigt aan het vrouwtje, 
en gaat weer verder met zijn omwerpin
gen. Tijdens de paring kan het gebeuren 
dat het vrouwtje vlucht en bet mannetje 

185 



186 

(aan zijn hemipenis) meesleurt. Het 
mannetje heeft doornachtige uitsteek
sels aan zijn hemipenis zodat hij stevig 
verankerd zit. 
Het paargedrag kan soms dagen achter
een doorgaan, wat een leuk schouwspel 
oplevert. Wanneer het mannetje zo 
intensief aan het paren is kan het gebeu
ren dat hij een aantal weken niet eet. 
Yeel kwekers van Elaphe- en Lampro
peltis-soorten (LANGEVELD, 1995) hou
den man en vrouw gescheiden tijdens 
en na de winterrust totdat het vrouwtje 
voor het eerst vervel t en zetten ze daar
na pas samen. lk doe dit nooit omdat dit 
volgens mij voor ringslangachtigen niet 
noodzakelijk is, ze paren tach wei. lk 
heb zelfs de indruk dat de dieren 
meteen na de rust of liefst in de herfst al 
de mogelijkheid moeten hebben om te 
paren. Een paar keer heb ik de man pas 
na de eerste vervelli ng bij de vrouw 
gezet wat resulteerde in onbevruchte 
eieren, zowel bij N. tessellata als bij 
Nerodia .fasciata. 
Een enorme eetlust van het vrouwtje 
behoorl Lot de eerste tekenen dat het 
vrouwtje zwanger is. Na een aantal 
weken goed eten valt op dat het vrouw
tje dik blijft, ook als het vier dagen 
geleden is dat ze heeft gegeten en de vis 
al lang verteerd is. De huid tussen de 
schubben in het achterlijf blijft constant 
zichtbaar. Rond deze tijd creeer ik een 
eilegplaats in hel terrarium. Een plastic 
bakje (type krekelbakje) met een dia
meter van ongeveer 15 em gevuld met 
vochtig mos, aarde, bladeren of iets der
gel ijks voldoet prima. Uit de deksel 
knip ik een gat dat precies groat genoeg 
is om het zwangere vrouwtje toegang te 
verschaffen. 
Op een gegeven moment wordt het 
vrouwtje erg onrustig en begint ze her 
en der te graven in het bodemsubstraat. 
Meestal duurt het dan niet lang meer 
voordat de eieren worden afgezet. 
Doordal het terrarium (op de waterbak 

na) altijd kurkdroog wordt gehouden 
worden de eieren vrijwel al tijd netjes 
op de daarvoor bestemde plaats afgezet. 
Staan er planten in de bak met vochtige 
grand dan leggen de vrouwtjes dam·in 
ook wei hun eieren. 
In de natuur worden de eieren lUssen 
half juni en half juli gelegd (STEWARD. 
197 1; STREET, 1979). 
De Dobbelsteenslangen leggen bij mij 
altijd maar een legsel per jaar (dit in 
tegenstelling tot N. maura), ergens Ius
sen eind mei en half juli. Het tijdstip 
van eileggen is uiteraard alhankelijk 
van enerzijds het tijdstip van het beein
digen van de winterrust, anderzijds is 
het tijdstip duidelijk afhankelijk van 
hoe snel de slangen na de winterrust 
voor het eerst weer gaan eten. In som
mige jaren als de dieren iets te koud 

Legscl van de Dobbelsteenslang. Narrix res
.velfara. Foto: S. Bol 
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worden gehouden in het vroege voor
jaar (doordat het in de slangenkamer 
erg koud is) kan het wei zes tot acht 
weken duren voordat de vrouwtjes weer 
gaan eten. Het leggen van de eieren 
vindt dan veel later plaats dan wanneer 
de vrouwtjes al na twee weken weer 
gaan eten. De eetlust neemt in de laatste 
weken van de zwangerschap vaak 
behoorlijk af. 
Na hetleggen zien de vrouwtjes er vaak 
flink mager uit. De eetlust is dan vaak 
weer extra groot en het is belangrijk dat 
ze dan weer voldoende voedsel krijgen 
en voldoende vetreserves kunnen 
opbouwen voor de komende winterrust. 
Natrix tessellata vervelt meestal drie tot 
zes keer per jaar, juveniele exemplaren 
misschien wat meer. Het is overigens 
vrij normaal dat de slangen tijdens de 
vervellingsperiode, die zo'n tien dagen 
duurt, niet eten zoals bij meerdere soar
ten slangen het geval is. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Het meest in het oog springende ver
schil tussen de volwassen mannetjes en 
vrouwtjes is de lengte en de lichaams
bouw. Vrouwtjes worden duidelijk veel 
grater en zijn veel zwaarder gebouwd 
dan de mannetjes. Bij juveniele dieren 
is dit natuurlijk niet te zien. Soms is het 
geslachtsonderscheid al bij de juveniele 
exemplaren te zien aan de dikte van de 
staartwortel. De twee hemipenissen lig
gen bij de man opgeslagen in de staart, 
waardoor de staartwortel verdikt is. Als 
je de staartwortel van de buikzijde 
bekijkt zie je bij de man dat de staart na 
de cloaca eerst een stukje even dik blijft 
of zelfs iets dikker wordt waarna de 
dikte richting staartpunt geleidelijk aan 
afneemt. Bij het vrouwtje loopt de 
staart meteen na de cloaca spits toe. Bij 
volwassen dieren is dit onderscheid bij
zonder duidelijk te zien, maar bij dier
tjes onder de 40 em kan het nog wei 
eens moeilijk zijn. 

Bij de nauwverwante Adderringslang 
kan ik op deze wijze het geslacht 
meteen bij de geboorte met 95% zeker
heid bepalen, maar bij Dobbelsteen
slangen is dit net even iets moeilijker. 
Je kan natuurlijk ook uit het paargedrag 
atleiden of het om een man of een 
vrouw gaat. hoewel zelfs dit soms ver
rassingen op kan leveren. Soms probe
reo mannetjes elkaar te omstrengelen. 
Dit gedrag is ook bekend van Thamno
phis-soorten (MUTSCHMANN, 1995). 
Andere methodes om het geslacht te 
bepalen zoals sonderen en ploppen pas 
ik niet toe daar het risico dat de diertjes 
hierbij beschadigd worden mijns 
inziens te groat is. 

DE OUDERDIEREN EN DE 
KWEEKRESULTATEN 
V66r 1987 heb ik vijf Dobbelsteen
slangen verzorgd. verspreid over een 
periode van een paar jaar. Langer dan 6 
tot 18 maanden kon ik de dieren niet in 
Ieven houden, deels door ondeskundige 
verzorging en deels doordat de dieren 
vaak al doodziek in mijn bezit kwamen. 
In deze periode heb wei tweemaal 
eieren gehad, waarvan een legsel zelfs 
bevrucht was. Ik wist toen echter nog 
niet hoe de eieren uitgebroed moesten 
worden. Het in het terrarium Iaten lig
gen en dagelijks natsproeien bleek niet 
de juiste methode te zijn en na een paar 
weken waren aile eieren ingevallen en 
afgestorven. 
Het succesvol houden en kweken begon 
met een gezond mannetje van 63 em 
lang dat ik bij een handelaar in 1987 
had gekocht. In de zomer van 1988 
kwamen hier drie wildvangexemplaren 
uit Toscane bij, te weten een man van 
70 em lang en twee vrouwtjes van 91 ,3 
en 76, 1 em (resp. vrouw 1 en vrouw 2 
uit de tabel). In het najaar van 1988 zag 
ik reeds de eerste paarpogingen en na 
een winterrust van tweeeneenhalve 
maand werd op 2 maart 1989 kort na de 
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vrouw datum lengte aantal on be- uitge- gemid-
nr. eileg vrouw eieren vrueht komen del de 

Jengte 

I 23-6-89 93em 17 3 II 21,5 em 
I 22-6-90 95em 13 0 7 
I ±3-6-91 96em 15 0 15 24,8 em 
I 12-6-92 97em 16 0 16 22,9 em 
I 12-7-93 97em II 4 0 
2 23-7-89 80cm II 0 10 22,6em 
2 1990 87cm 0 
2 25-5-91 90em II 4 7 24,0em 
2 24-5-92 92em 7 7 0 
2 1993 92em {) 

3 27-5-92 79cm 9 3 6 24,6 em 
3 1993 81 em 0* 
4 5-6-94 66em 9 8 I** 
4 7-6-95 66em 7 7 0 
5 6-7-94 85 em 15 0 15 21,6cm 
5 26-6-95 86cm 9 9 0 
5 15-7-96 89cm 10 2 2 22,9 em 
6 31-5-96 93em 8 0 8 24,5 em 

totaal 168 47 98 

Tabel: Overzicht kweekresultaten in de periode van 1989 tot en met 
1996. * = dier gestorven aan legnood, ** = misvonnd jong. 
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vervelling van vrouw I een paring 
waargenomen met het mannetje uit 
I987. Op 23 juni Iegde vrouw I haar I7 
eieren waarvan er in de peri ode eind juli 
tot begin augustus I989 II uitkwamen. 
Half mei I989 werd vrouw 2 buiten 
terug gevonden, ze was nl. tijdens de 
winterrust ontsnapt (denk niet dat de 
dieren tijdens de winterrust niet kunnen 
ontsnappen). Ondanks dat ze vrij mager 
was bleek ze nog in goede conditie te 
zijn en op 3 juni paarde ze met de man 
uit I987. Op 25 juli legde ze II eieren 
waarvan er begin september I989 I 0 
uitkwamen. 
De kweekresultaten van vrouw I en 2 in 
de periode I989-I992 staan in de tabel. 
In I993 heb ik de twee vrouwtjes in hun 
natuurlijke biotoop teruggezet. De twee 
mannetjes waren in 1990 en eind 1992 
gestorven. In de tabel staat ook nog een 
vrouw vermeld (nr.3) die een dochter is 
van vrouw I of 2, geboren in I989. 
In de zomer van I993 kwam ik in het 

bezit van twee vrouwtjes (vrouw 4, 65,5 
em en vrouw 5, 85 em) en een mannetje 
van 41 ,5 em uit Lignano. 
Tenslotte ben ik in 1996 in het bezit 
gekomen van vier Dobbeisteenslangen, 
herkomst onbekend. Mogelijk waren 
deze vier slangen afkomstig uit voor
malig Joegoslavie. Ze behoren tot een 
in beslag genomen partij importdieren 
die via Reptielenzoo Iguana in 
Vlissingen weer bij liefuebbers zijn 
gepiaatst. Een van de vrouwtjes (nr. 6) 
heeft dit jaar meteen voor nakweek 
gezorgd. 
De tabel geeft een totaaloverzicht van 
de kweekresultaten met deze zes 
vrouwtjes. Elk legsel staat vermeid met 
datum van eileggen, grootte van het 
vrouwtje op dat moment, het totaal aan
tal eieren en het aantal dat daarvan 
onbevrucht was. Tenslotte staat nog 
vermeld het aantal jongen dat uitkwam 
en de gemiddeide lengte direct na uit
komen (indien ze gemeten zijn). 
In de tabel staan wat opvallende feiten. 
Vrouw I heeft vrijwel ieder jaar 
bevruchte eieren gelegd waarvan het 
merendeel uitkwam. V rouw 2 daarente
gen heeft twee van de vijf jaar helemaal 
geen eieren gelegd. In I992 was I 00% 
onbevrucht en 199I was 36% onbe
vrucht. Aileen het eerste jaar waren aile 
eieren bevrucht en kwam meer dan 90% 
uit. Dit vrouwtje was bij vangst al een 
'kneusje', vrij mager en vol met spoel
wormen, lintwormen en diverse micro
organismen. Waarschijnlijk had het 
diertje in de natuur geen jaar meer 
geleefd. Het diertje is hiertegen overi
gens al meerdere malen behandeld (zie 
ziekten). 
Vrouw 4 was ook een erg mager exem
plaar bij vangst en had een staartstomp
je van 2 em. Ze zal waarschijnlijk door 
een kat zijn gegrepen. De wond was al 
wei wat ouder maar niet helemaal dicht. 
Je kon een staartwervel zien liggen! Ze 
heeft in 1994 wei 9 eieren gelegd maar 
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deze zijn op I na allen afgestorven. Het 
j ong dat wei uitkwam was zwaar mi s
vonnd en heb ik af moeten maken. 
Oat beide legsels van vrouw 4 en 5 in 
1995 onbevrucht ware n heeft te maken 
met het fe it dat hel mannelje begin april 
is geslorven. Half april heb ik een 
nakweekmannelje uit 1989 bij de twee 
vrouwljes gezel maar ik heb geen parin
gen meer gezien. Vandam· dat ik al eer
de r heb verme ld dat voor een goed 
kweekresul taat de dieren zoveel moge
lijk bij elkaar gehouden moeten worden 
en een kweekmelhode zoals deze voor 
o.a. Elaphe-soorten wordt toegepast 
niet altijd succesvol is voor Natrix
soorte n. 
In de labe l is verder te z ien dat de g root
te van de pasgeboren juvenie len van 
legsel tot legsel varieerde, zelfs bij een 
en hetzelfde vrouwtje (zie vrouw I). 
Binnen een legsel was de variatie niet 
zo groot. Bij het vergelij ken van de 
grootte van de juvenielen en de bijbeho
rende moeders vall geen duidelijke re la
tie op. De jongen van bijv. vrouw 3 (hel 
jongste en kleinste vrou wtje) waren 
gem iddeld erg groot! Mogelijk dat de 
g rootte van de jongen bepaald wordt 

Uitkomend e i van Dobbe lsteenslang (Natrix 
tessellaw). Foto: S. Bol 

door de hoeveel heid voedingsstoffen 
die een vrouwtje per ei meegeeft. Deze 
hoeveelheid zal toenemen bij zowel een 
goede voedingstoestand van de vrouw
tjes als een kleiner aantal (grotere?) 
eieren per vrouwtje. 
He laas is de temperatuur tijdens de ver
schillende jaren niet nauwkeurig 
genoeg bijgehouden. Over de invloed 
van de broedtemperaluur op de grootte 
van de juvenie len kan dan ook niets 
geconcludeerd worden. Er zijn vanuit 
de literatuur echter duidelijke aanwij
zingen dat de broedtemperatuur een 
effect heeft op o.a. de grootte van de 
jon gen. 

EIEREN 
Zodra de eie ren zijn gelegd worden ze 
naar de broedstoof overgebracht. Deze 
bestaat uit een volglazen bak van 
50x30x40 em (lxbxh) met een schuin 
aflopende deksel. Deze bak is gevuld 
met een laag water van ongeveer I 0 em, 
met hierin een aquariumthermostaat. In 
het water word een baksteen (of iets 
dergelijks) gelegd zodat de bovenkant 
van de baksteen net boven het water uit
steekt. Op deze baksteen word dan een 
plastic bakj e (type krekelbakje) 
geplaatst (zonder deksel) welke is 
gevuld met vochtig sphagnum. De 
eieren worden bovenop of half in het 
sphagnum gelegd, voorzien van een 
nummer op de bovenkant. Dit nummer 
zorgt ervoor dal ik de e ieren uil elkaar 
kan houden en dat ik na controle het ei 
weer in precies dezelfde positie terug 
kan leggen. Het draaien van het ei tij
dens de broedperiode zou funesl kun
nen zijn . 
De schuin aflopende deksel van de 
broedstoof zorgt ervoor dat condens
druppe ls niet rechtstreeks op de eieren 
kunnen vallen. 
De aquariumthermostaat stel ik zo in 
dat de temperatuur tussen de eiere n tus
sen 26-28°C schommelt. De relat ieve 
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luchtvochtigheid boven het water is vrij 
hoog, waarschijnlijk meer dan 90%. 
De eieren zijn zacht, een beetje perka
mentachtig. Wanneer de eieren 
bevrucht zij n kan j e (meteen na het leg
gen al) bij doorvallend Iicht een rode 
vlek zien van waaruit allemaal adertjes 
uitwaaicren. De eieren zijn in het begin 
vrij helder wit. Onbevruchte eieren zijn 
vaak geel en een beetje verkaasd. Soms 
hebben bevruchte eieren toch een ver
kaasde punt. Deze sterven vaak vroeg
tijdig af en gaan na een tot twee weken 

Nakwcckd icr van de Dobbclstccnslang. Natrix re.uel/aw. van ncgcn 
maandcn oud. Foto: S. Bol 
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beschimmclen. Deze eieren ven vijder 
ik soms. hoewel de ervaring heert 
gelcerd dat deze schimmel niet snel 
overslaat naar goede eieren. 
Yeel liell1ebbers zorgen dat het sub
straat waar de eieren in l iggen bijna sre
riel is, bij v. door het te koken. Naar 
mij n ervaring is dit bij Natrix-soorten 
absoluut nict noodzakelijk. 
Na verloop van tijd ontstaan er vaak 
bruinige v lckken of doorzichtige v lek
ken op het ei. Je kunt dan zo door de 
eischaal heen kijken en her j onge slan
getje opgerold zien liggen. 
De eieren controleer ik regelmatig en 
als ik zie dat het sphagnum tcveel is 
opgedroogd, maak ik het weer nat. 
Bij de hierboven genoemde temperatu
ren komen de eieren na ongeveer 4 1 tot 
46 dagen uit. M et hun eitand maken de 
slangetjes cen aantal sneetjes in her ei 
en steken het kopje naar bui ten. In deze 
posi tie bl ij ven ze meestal een tot ander
halve dag zitten waarna ze het ei verla
ten. Bega niet de fout om ongeduld ig te 
worden en het slangetje er ui t tc j agen. 
want ze hebben tij d nodig om het res
tan! van de eidooier op te nemcn. Om te 
voorkomen dat ik de hele broedstoof 
moet doorzoeken om de j ongcn te vin
den plaats ik tegen de tijd dat ik ver
wacht dat de slangetj es ui t zullen 
komen meestal een deksel op het plastic 
bakj e waar de eieren in li ggen. Denk 
wei aan venti latiegaatjes. 

OPKWEEK VAN DE JONGEN 
De j onge slangetjes worden na het ver
laten van het ei overgebracht naar een 
klein terrarium met als afmetingen 
30x30x30 em. Een klein terrarium heeft 
als voordelen dat het overzichtelijk is -
dus makkel ij ke controle van de juvenie
len - en dat een hoge temperatuur in het 
hele bakje makkelijk te rea liscren is. 
Een grote bak met koele hoekcn kan de 
juvenielen in winterruststemming bren
gen zodat ze niet gaan eten. De tempe-
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ratuur zal echter wei zo hoog zijn dat ze 
toch nog vrij veel energie verbruiken en 
kans lopen teveel af te vallen. 
Een ander voordeel van een kleine bak 
is het feit dat de diertjes altijd dicht bij 
het voer zitten. 
Ongeveer na 7 tot I 0 dagen na de 
geboorte vervellen de jongen. Tot deze 
tijd teren ze op de opgenomen dooier
resten. Het heeft geen zin om voor de 
vervelling voer aan te bieden, de dier
tjes eten dan toch nog niet. 
Het is belangrijk om de dieren meteen 
na het vervellen aan het eten te krijgen. 
Dit gaat perfect met levende visjes (ter 
grootte van een Guppy of iets grater) 
die in een klein waterbakje worden aan
geboden. De jongen zijn meteen al 
goede jagers en het is een mooi gezicht 
om het jonge spul achter de visjes te 
zien aangaan. Als de diertjes goed eten 
kan men ze eventueel geleidelijk wen
nen aan dood voer. Blijf dit voer in eer
ste instantie wei drijvend in het water
bakje aanbieden. Om slangen meteen 
aan dood voer te wennen valt niet mee. 
In principe dwangvoer ik niet. 
De uitval onder de jongen was over het 
algemeen niet zo groat. Van de in totaal 
98 jongen die ik in de afgelopen zeven 
jaar heb gekweekt, heb ik 75% op kun
nen kweken totdat ze naar andere lief
hebbers zijn gegaan. Wanneer ik de 
beschikking heb over voldoende )even
de visjes is de uitval meestal nihil. 
Ook de juvenielen ontkomen bij mij 
niet aan een verblijf in de koelkast. De 
drie tot vier maanden oude juvenielen 
(de leeftijd die ze in november of 
december hebben bereikt) ondergaan 
een winterrust van minimaal zes tot 
maximaal tien weken onder dezelfde 
omstandigheden als de volwassen die
ren. Veel liefhebbers zijn huiverig om 
zulke jonge slangen al een winterrust te 
Iaten ondergaan. Dit is volgens mij ten 
onrechte. 
In de natuur gebeurt dit ook; de jongen 

hebben daar vaak veel minder lang de 
tijd om zich voor te bereiden en vol
doende vetreserves op te bouwen. 
Gezonde jongen overleven dit pro
bleemloos. Sterker nog, de juvenielen 
stoppen vaak zelf met eten en ze dan 
warm houden kan betekenen dat de 
slangen langzaam in zullen teren met 
alle gevolgen van dien. Na een winter
rust gaan ze meestal weer als vanouds 
eten. 
Slecht etende dieren zullen het mis
schien niet overleven. Zo houdt men 
aileen de sterkere jongen over om ver
der mee te kweken. Aan de andere kant 
leert de ervaring ook dat juist voor 
slecht etende jongen een winterrust 
positief is. Wanneer ze het overleven 
eten ze juist erg goed daama. 
Het is overigens wei zo dat de eerste 
winter een cruciaal punt is voor de over
levingskans van een juveniele N. tessel
lata in gevangenschap en waarschijnlijk 
ook in de natuur. Gaan ze na de winter
rust weer goed eten dan zullen ze niet 
snel meer doodgaan. 

GROOTTE EN GROEISNELHEID 
De jonge diertjes kunnen vrij snel 
groeien, sneller dan bijvoorbeeld de 
nauwverwante N. maura. 
Bij de geboorte meten de jonge slange
tjes meestal tussen de 21 en de 25 em 
(zie tabel). 
Van de jongen uit 1989 is de groeisnel
heid enige tijd bijgehouden. Bij de 
geboorte bedroeg de gemiddelde lengte 
22 em. Na I maand waren ze gemiddeld 
25,9 em lang. Na vier maanden was het 
gemiddelde 35,2 em. Na twintig maan
den (inclusief tweemaal winterrust) 
waren ze gemiddeld 48,9 em lang. 
Een koppeltje nakweek uit 1989 dat 
ikzelf heb aangehouden vertoonde na 
twee jaar in augustus 1991 het eerste 
paargedrag. Het vrouwtje was toen 69 
em lang, het mannetje 53 em. Dit 
vrouwtje legde (het jaar daarop) op een 
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leeftijd van twee jaar en negen maanden 
haar eerste eieren (zie vrouw 3 uit 
tabel). 
De groeisnelheid neemt na ongeveer 2 
jaar af, maar de dieren blijven geleide
lijk aan doorgroeien. 
De twee wildvangvrouwtjes uit Tos
cane waar ik in 1988 mee ben begonnen 
hadden in 1993 een lengte van 92,5 en 
97,5 em bereikt (zie ook tabel: vrouwtje 
I en 2). Rood deze lengte stagneert de 
groei duidelijk. De mannetjes blijven 
beduidend kleiner. Voor Italiaanse man
netjes is 75 em al een hele lengte. 
Een bevriend slangenliefhebber, de 
heer Frans Jacques heeft twee diertjes 
uit de eerste kweek van 1989 gekregen. 
Hij heeft zijn dieren zo gehouden dat 
ze, behoudens de winterrust, constant 
1evende voomtjes uit de waterbak kon
den vangen. Onder zulke omstandighe
den groeien de slangen nog sneller. Het 
nakweekvrouwtje had bij hem eind 
1994 al een lengte van 99,5 em bereikt, 
na vijf jaar! Een dochter van dit dier die 
geboren was in 1992 had eind 1994 ( op 
tweejarige leeftijd) een lengte bereikt 
van 93 em. 
BRUNO & MAUGERI ( 1990) geven aan 
dat in Rusland de vrouwtjes de grootste 
lengte bereiken, nl. maximaal 130 em. 
Er is zelfs een melding van een 
Russisch mannetje van I 07 em. Zowel 
STEWARD ( 1971) als STREET ( 1979) noe
men 150 em a1s maximumlengte voor 
vrouwtjes uit het zuidelijk deel van het 
verspreidingsgebied en I 00 em in het 
noordelijke deel. 

ZIEKTES 
Vanwege hun aquatische levenswijze 
zijn Dobbe1steenslangen vaak besmet 
met parasieten. Pas aangeschafte slan
gen (zeker wildvang) moeten bijna 
standaard ontwormd worden. Meestal 
bekijk ik de feces onder een micro
scoop en na constatering van lintwor
men ( eieren), nematoden ( eieren en lar-

ven) en flagellaten onderneem ik actie. 
Deze 3 groepen parasieten zijn vrijwel 
altijd aanwezig. 
Lintwormen zijn goed te bestrijden en 
na een tweemalige behandeling met 
Droncit (5 mglkg lichaamsgewicht, 
orale toediening, interval ongeveer 10-
14 dagen) zijn ze hier meestal voorgoed 
vanaf. 
Lastiger zijn de nematoden of spoel
wormen. Deze parasieten hebben geen 
tussengastheer nodig. Wanneer een 
besmette slang in de waterbak poept en 
een andere slang drinkt hiervan word 
deze ook besmet. Ik probeer deze 
meestal te behande1en met Levamiso1 
(20 mglkg lichaamsgewicht, in de buik
ho1te ingespoten, na I 0-14 dagen her
halen). Let wei op de juiste dosering, 
overdosering kan leiden tot een soort 
coma of de dood. Panacur kan je hier 
ook voor gebruiken. Dit middel moet 
oraal worden toegediend in een dose
ring van 30-50 mg per kg lichaamsge
wicht. 
Mijn ervaring is datje vrijwel nooit vol
ledig van spoelwormen af komt en je 
zal je dieren rege1matig moeten nakij
ken, zeker als ze erg mager blijven 
ondanks goed eten of als het dier het op 
een of andere wijze niet goed doet 
(denk aan tegenvallende kweekresulta
ten vrouw 2 en vrouw 4 ). Mogelijk zit 
het probleem ook in het voeren van vis
sen. Zeker als je Ievende vis uit de sloot 
voert bestaat het risico dat je ze zo 
besmet met deze wormen. Of invriezen 
wormeieren doodt is mij niet bekend. 
Flagellaten zijn vrijwel altijd aanwezig 
en het is niet altijd duidelijk of de slan
gen er onder lijden. A1s ik vind dat de 
dieren het niet zo goed doen ( te mager, 
slecht eten, passief gedrag, kweekresul
taten vallen tegen) dan wil ik mijn 
Dobbelsteenslangen wei eens behande
len. Hiervoor gebruik ik of Flagyl (200 
mglkg lichaamsgewicht) of Acenitrasol 
(9 dagen lang 0,5-1 ml van een in water 
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verzadigde oplossing per slang oraal 
toedienen). 
Het te droog overwinteren kan dodelij
ke gevolgen hebben. In 1989 hadden 
veertien jonge dieren in een bakje over
winterd dat te goed geventileerd was 
waardoor het in verloop van de tijd vrij
wel uitgedroogd was. Dit had tot gevolg 
dat een jong reeds in de koelkast was 
overleden en na het opwarmen gingen 
er nog drie jongen dood. 
Het is heel belangrijk om het eetge
drag van de individuele slangen bij 
te houden. Dit is een goede indicatie 
voor de gezondheid van de slangen. 
Vooral net na de winterrust of na de 
eileg is dit heel belangrijk. Wanneer 
de slangen zich niet voldoende op 
kunnen warmen bestaat er de kans 
dat de slangen niet willen eten. Als 
deze situatie te lang aanhoudt kan 
dit dodelijke gevolgen hebben. 
Reageer dan op een dergelijke situatie 
door een lamp te gebruiken met een 
hoger wattage of door het terrarium te 
isoleren. 
Een soort dagboek waarin zaken ver
meld worden zoals data van vervelling, 
wanneer er is gegeten of voedsel gewei
gerd, paargedrag, eileg, temperatuur 
van de eieren etc. kan heel waardevol 
zijn. Je kan dan ook bepalen of bepaal
de gedragingen afwijkend zijn en zo 
bijtijds in de gaten krijgen of de slangen 
het goed doen. Ook het regelmatig 
meten en wegen kan interessante infor
matie opleveren. Het achterwege blij
ven van groei of het verliezen van 
gewicht kan een indicatie zijn voor de 
conditie van de slang. 

SLOTWOORD 
Natrix tessellata is een bijzonder mooie 
en interessante slang. Het is misschien 
niet de makkelijkste soort, maar wan
neer gezonde dieren de juiste verzor
ging krijgen is kweken heel goed moge-

lijk. Ik hoop dat degenen die nu 
Dobbelsteenslangen in hun bezit heb
ben nog beter hun best zullen doen ze 
tot voortplanting te brengen, zodat we 
voldoende dieren hebben om ook in de 
toekomst van deze slang in het terrari
um (en in de natuur) te kunnen genie
ten. 
lk hoop ook dat de nieuwe wetgeving 
de liefuebbers niet zal afschrikken om 
deze soort te gaan houden. Het aanvra
gen van de benodigde papieren gaat 
momenteel vrij vlot. Het zou zonde zijn 
als het straks zo blijkt te zijn dat eieren 
gewoon weggegooid moeten worden 
omdat er geen belangstelling meer is 
voor deze soort. Oat kan toch niet de 
bedoeling zijn van de nieuwe BUDEP
wet? 
lndien er voldoende animo is om samen 
te werken voor wat betreft het kweken 
(bijv. door het uitwisselen van kweek
dieren) ben ik bereid om de taak van 
stamboekhouder van deze en aanver
wante soort(en) op mij te nemen. 

NATRIX TESSELLATA IN NATURE AND IN 
CAPTIVITY 
Notes on the subspecies of Natrix tessellata 
and their geographic distribution are given. 
Special attention is paid to observations on 
behaviour, food and sympatric snakes made 
during holidays in Italy. 
A vivarium of 60x60x60 em suffices for one 
or two pairs, if furnished with some branches, 
a water container, and heated with incan
descent lights. A constantly high humidity 
may cause skin problems. The snakes are fed 
with dead fresh water fish. A vitamin prepara
tion is added. As a prerequisite for breeding a 
hibernation of three to five months is recom
mended at 4-8°C at a reasonable high humidi
ty in sawdust, dead leaves, etc. No hibernation 
is necessary for animals hailing from the 
extreme south of the distribution area. 
Immediately after hibernation, copulation was 
observed. During June and July 7-17 eggs 
were oviposited. At a high humidity and 26-
280C these hatch after 41-46 days. Between 
1989-1996 a total of 168 eggs were laid of 
which 98 hatched. 

193 



HIMSTEDT, W., 
1996. 
Die BlindwUhlen. 
Die Neue Brehm 
BUcherei Bd. 630. 
Westarp 
Wissenschaften, 
Magdeburg. 
Spektrum 
Akademischer 
Verlag, Heidelberg. 
ISBN 3-89432-
434-1 
160 pagina 's, 
9 kleurenfoto's, 
62 atbeeldingen 
waarvan de meeste 
tekeningen en 
grafieken, enkele 
zwartwitfoto' s. 
Prijs: DM 39,90 

194 

LITERATUUR 
ARNOLD, E.N., J.A. BURTON & D.W. 
OVENDEN, 1978. Elseviers reptielen- en amfi
bieengids. Agon Elseviers, Amsterdam. 
BRUNO, S. & S. MAUGERI, 1990. Serpenti 
d'ltalia e d'Europa. Giorgio Montadori & Ass. 
Edit., Milaan. 
LANGEVELD, C.M., 1995. Notities over de 
Esculaapslang (Elaphe /ongissima) in de lite
ratuur, de natuur en het terrarium. Lacerta 53: 
162-171. 
MUTSCHMANN, F., 1995. Die Strumptband
nattem. Westarp Wissenschaften, Magdeburg. 
NIETZKE, G., 1984. Fortpflanzung und Zucht 
der Terrarientiere. Landbuch Verlag, Han-

BOEKBESPREKING 

In Die Neue Brehm BUcherei is weer een bij
zonder leuk boekwerkje verschenen over een 
in de terrariumhouderij bijna vergeten groep 
amtibieen: de wormsalamanders oftewel de 
Gymnophiona. 
In het Duits zijn er verschillende benamingen 
voor deze bijzondere dieren, zoals 
Schleichlurche en BlindwUhlen, maar eigen
lijk is de Nederlandse naam wormsalamanders 
wei de meest toepasselijke. Evolutionair 
gezien staan ze het dichtst bij de salamanders 
en ze zien er uit als grote regenwormen. Blind 
zijn ze overigens zeker niet. 
Opvallend aan dit boekwerkje is dat het sinds 
het standaardwerkje van TAYLOR (1968), het 
eerste echte boek is dat deze diergroep zelf
standig behandelt. TAYLOR ( 1968) geeft vooral 
een goed overzicht van aile tot dan toe beken
de soorten. Het hier beschreven boek gaat 
vooral in op andere aspecten van de wormsala
manders. 
De auteur is al 23 jaar professor in de zoOlogie 
aan de Technische Hogeschool in Darmstadt. 
Daar houdt hij zich vooral bezig met onder
zoek aan gedrag en zintuigfysiologie van sala
manders, en in het bijzonder at vijftien jaar 
met de structuur en functie van de zintuigen 
bij wormsalamanders. Oat komt ook duidelijk 
terug in dit boek. 
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In maar liefst twaalf hoofdstukken wordt de 
huidige kennis random deze dieren zorgvuldig 
weergegeven. Rijkelijk ge·illustreerd met teke
ningen en schema's leest dit boekje prettig 
weg. De auteur heeft zelf veel onder.wek aan 
deze dieren gedaan en mag zich dan ook wei 
specialist op dit gebied noemen. 
Hoofdstuk I is een inleiding. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 2 de afstammingsgeschie
denis behandeld en wordt in hoofdstuk 3 een 
overzicht gegeven van de classificatie en ver
spreiding van de in groepen ingedeelde soar
ten. Hoofdstuk 4 behandelt de structuur en 
functies van de organen. De hoofdstukken 5 
tot en met I 0 behandelen achtereenvolgens de 
voortplanting en ontwikkeling, biotopen, 
voedsel, graafgedrag, activiteit en bescher
ming. Tot slot komt in hoofdstuk I I de terrari
aan aan bod. Hoofdstuk 12 is de literatuurlijst. 
De hoofdstukken zijn in omvang wisselend 
van twee tot elf pagina's, behalve hoofdstuk 4 
dat 67 pagina's omvat, en daarvan gaan veertig 
pagina's aileen over de hersenen en zintuigen. 
Dit hoofdstuk beslaat dus bijna de helft van 
het boek! De studie aan wormsalamanders 
heeft zich, lijkt wei, dus vooral beperkt tot 
opensnijden en analyseren. Dit komt echter 
niet aileen omdat dit het vakgebied van de 
auteur is, wetenschappelijk gezien is er 
gewoon erg veel belangstelling voor dit aspect 
van de wormsalamanders. 

Lacerta 56(5) • 1998 



~ 
I 
T 

5mm 
L.......J d 

Lacena 56(5) • 1998 

De auteur grijpt in deze hoofdstukken vaak 
terug op het werk van twee Franse broers 
SARASJN. uit het cinde van de vorigc eeuw. Hij 
toom hiermec pijnlijk aan hoe wcinig aan
dacht er cigenlijk sindsdicn aan deze dieren is 
besteed. En dit feit kom jc door het hele bock 
heen tegen. Regelmatig lees je dat er nog niets 
bekend is over dit of dat aspect. Zo zijn er een 
dikke honderd soorten bekend, maar slechts 
van een paar soorten is iets meer bekend dan 
dat ze bestaan. Hoewel de voonplantingswijze 
erg boeiend is, is de paring maar van een SOllfl 

goed bcschreven, namelijk van Typhlonectes 
compre.\·sicauda. Ongevcer 25% van aile soor
ten zijn eierleggend en vertonen broedzorg (de 
vrouwtjes beschermen en verzorgen de 
eieren). De overige 75% zijn levendbarcnd. 
Maar hicrin zijn verschillende varianten te 
beschrijven, afhankelijk van de duur van de 
dracht. 

e 
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En in feite is dat ook de boodschap die de 
auteur aan ons, de terrarianen, wil meegeven: 
besteed alsjeblicft wat meer aandacht aan deze 
loch wei erg t~tscinercnde dieren. Oke, ze zit
ten het grootste deel van de tijd in de grond en 
daardoor is er wat minder plezicr aan tc bele
ven en zijn ze lastigcr te bestuderen, maar er is 
nog zo weinig bekend dat elk bcetje kennis 
waardevol is. Bovendien zijn er wei meer rep
tielen- en amtibieensoorten die jc als ze een
maal in een terrarium gezet zijn. nauwclijks 
mcer ziet. 
De laatste jaren is het vooral ecn aquatische 
soort uit Zuid-Amerika, 7)1Jhlouectes com-

pressicauda, die regelmatig in de handel 
wordt aangeboden. Ze worden als bijvangsten 
van tropische vissen naar Europa geexporteerd 
en verkocht als 'tropische alen·. WALLAYS 
( 1997) berichtte over het houden van deze 
snort onlangs nog in Lacerta. Hij vermeldt ook 
dat deze wormsalamander in gevangenschap 
praktisch aile soonen dierlijk voedsel (dood of 
lcvcnd) eet, iets wat in hoofdstuk 7 nauwelijks 
aan bod komt. Dit was tot voor km1 ook de 
enige soort die zich in gevangenschap voon
plantte, inmiddels is er ook een geslaagde 
kweek met een terrcstrische soon. 
Schistometopum tlwmense. in gevangenschap 
bekend (HAFT & FRANZEN. 1996). De wens 
van de auteur begint dus invulling te krijgen. 
Dit bock is voor iedereen die een bcctje ge'in
teresseerd is in algemene herpetologie een 
cchte aanrader. Je hebt in een keer praktisch 
aile informatie in handen die er over wormsa
lamanders bekend is. Voor terrarianen ligt er 
vooral de opdracht om meer informatie te ver
zamelen over deze 'vergeten · groep amfibieen. 
De wetenschappers zijn immers nog niet veel 
verder gekomen dan de studie en werking van 
de organen. 
Aangezien er steeds meer toeristen naar de 
tropen gaan zouden er toch wat meer van deze 
dieren in terraria moeten belanden. Als dat zo 
is dan wordt er sncl meer kennis vcrzameld 
over deze dieren en hoeft hct niet weer dertig 
jaar te duren voor er weer een bock over 
wormsalamanders verschijnt. 
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Het was niet afgesproken aan het begin van de 
serie. en we zouden eerst de tweede slangenaf
levering krijgen, en we hebben vanaf 1993 
gewacht op een volgend echt herpeto logisch 
deel, en biogeograti sch gezien heeft deze afle
vering nauwelijks met Europa en veel meer 
met Afrika te maken, maar de blijdschap is er 
niet minder om: dit deel van het Handboek is 
een uitstekende compilatie van de kennis van 
de reptielen van de Canarische Eilanden. 
Er valle n enkele primeurs te melden. Voor het 
eerst zijn er kleurenfo to's opgenomen (waar
voor een goede geldschieter verantwoordelijk 
is), Wolfgang Bischoff in plaats van Wolfgang 
Bohme is de redacteur van dit deel, de teke
ningen zijn mooi ~<>niform dankzij het feit dat 
er maar twee teke naressen waren, en de fossie
len komen eindelijk wat uitgebreider aan bod. 

In deze context mag or1Ze goede vriend 
Andreas Helmdag wei eens genoemd worden 
die in recente j aren menige kuil ter plekke 
heeft gegraven, al dan niet bungelend aan een 
kli mtouw. Die activiteit heeft een opzienba
rende verrijking van de voorheen veeleer 
magere collectie fossiele Canari sche hagedis
sen opgeleverd. Aan levende fossielen ont
breekt het ook niet: Gaflotia simonyi komt aan 
bod, evenals de zelfs nog niet ofticieel 
beschreven en pas vorig jaar op Tenerife ont
dekte en hieraan zeer nauw verwante reuzen
hagedi s. 
Het boek begint met een voorwoord van 
Bohme en een zeer persoonlijk getinte inlei
ding van Bischoff. Het laatste zal eenieder d ie 
de man kent, niet verwonderen. 
Een aantal soorten zoekt men tevergeefs: de 

zeeschildpadden zu llen in een ander deel aan 
bod komen en hetzelfde geldt voor de amfi 
bieen Hyla meridiana/is en Rcma perezi. De 
twee evenals de kikkers door de mens naar de 
eilanden gebrachte gekko's Hemidactylus tur
cicus en Tarentola mauriumica werden al 
behandeld in deel I. Herbewerkt is Teira 
(voorheen Podarcis) dugesii omdat vooral de 
systematiek daarvan in de tussenliggende tijd 
grondig herzie n werd . Daamaast vinden we 
vijf soor1en gekko's van het geslacht 
Tarento/a, drie sk inken (Chalcides), vijf soar
ten Canarische hagedissen (Gal/otia) tezamen 
met korte opmerkingen over de nieuwe vorm 
van Tenerife. S langen Ieven er niet op de eilan
den; jammer voor ons, maar waarschij nlijk 
voordelig voor de toeristenindustrie (maar of 
dat nu goed is ... ) . Landschildpadden ontbre
ken eveneens op de Canarische Eilanden. zij 
het pas vanaf het e inde van het Tertiair. 

De grondige behandeling per soort volgt het 
inmiddels beproefde schema waarin vrijwel 
aile bekende gepubliceerde (en soms zelfs nog 
ongepubliceerde) gegevens worden verwerkt. 
Daarnaast komen in dit deel de geologie, het 
klimaat en de flo ra diepgaand aan bod evenals 
(kort) de niet-herpetologische fauna, gevolgd 
door een hoofdstuk dat de herkomst van de 
herpetofauna bespreekt. De kleurenfoto's 
geven aile soorte n weer, benevens karakteris
tieke landschappen. 
AI met al een voortreffel ijke prestatie van de 
twaalf auteurs, en van de redacteur die het 
geheel in slechts iets meer dan een jaar het 
Iicht deed zien. 

H.A.J. in den Bosch 
Zoologisch Laboratoriu m R.U. Le iden 
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Club lnsektExpresse is een club van en 
voor liefhebbers van vogels, 
reptielen, amfibieen 
en andere insekten
eters. ledereen kan 
er gratis lid van 
worden en er aile 
gewenste levende 
insekten en 
wormen kopen 
en profiteren 
van aile clt:Jbvoordelen! 

De voordelen 
van onze club: 
O altfjd verse produkten .. 

direkt van de kwekenJI 

0 gratis sparen vaor 
kontante kortingl 

0 gratis catalogus 
en prijslijsten 

Punten sparen: 
g~ld verdienen 1 
ledere best-~ - • eve gulden* /eve 
Haalt u binnen I rr u I 0 punren apt 
dan antvangt u 7S'"t,aand I.SOO punren, 
Haalt u 8 000 P onuspunten .. _ 
d. · unren binnen h 
an ontvangt u ISO ba een alf jaar 

- .en haalt u bi nuspunten ..... 
d nnen I jaar IS 00 
an leverr u dat I 000 . 0 Punten, 

· bonuspunten opl 
~aTW., · 

0 ~d!gJ:;:=~~r 'f u gaot grgt~. 
Q vastekortlngop ••• o tu•n' 

verzendkosten de dieren . 
0 geregeld unieke aonbiedingen n a a r Jcjeltn VOOf een dod< 

aileen vaor auL 'eden! l«>rtin& lwnt u ook . '"' 1 s.ooo .,.. In p~oou von f>jnntl1 2 J<IOr .,.. •. 
L------- - -1 noorded~win. Spoa~voor 2 toe&O~en 

Postorder-service do 
heel Nederland 

j>llnten. don kunt u die kwze in Nederland of~ n 
voor de dietent.ukl von_u r bjd 25.000 punten, don eeve 
En spoort u binnen 3 JOO !JeW1tenl 
we u doo,....... 4 10<20111' 

traal bestel
cen. ~ nurnrner: 
en ma0 

3 (0341) 43442 

Meer punten, 
meer korting! 
Per 1.000 punten krijgt u 2% korting, 
per 2.000 punten krijgt u 4% korting, 
bij 10.000 punten wordt dar 20% 
en zo kunt u doorsparen tot 30.000 
punten voor maximaol 60% korting 
op uw bestelling! 

U bepaa!r zelf bij welke bestelling u 
de punten inwisselt voor kontante korting. 
Er gelden aileen maximum kortings
bedragen bij inlevering vanaf 15.000 
punten: 
van 15.000-20.000 punten: Hfl 200,
van 20.000-25.000 punten: H{f 300,
van 25.000-30.000 punten: Hf/400,-

en gegarandeerd vers! 
Omdat 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 
gegarandeerd vers thuis bezorgd! 

HUISKREKELS ml 3 ml 4 mt 5 mt 6 mt 7 mt 8 prijs VELDKREKELS 

Dinsdag: verzenddag! 
U bestelt t elefonisch, 7 dagen per 
week 24 uur per dag. Aile 
bestellingen die v66r dinsdag 
I 1.00 uur binnen zijn worden 
w ekelijks verwerkt, zodat u ze QQ 
woensdag bezocgQ krijgt. 
(Uitzonderingen in overleg.) 

Betaling 
Als Club lnsektExpresse-lid 
machtigt u ons voor automa
tische afschrijving. dus daar heeft 
u verder geen omkijken naarl 

Club lnsektExpresse 
Postbus 1074 
3840 BA Harderwijk 
T elefoon (0341) 434423 

aantal per doosje 350 175 125 90 70 60 4,30 per doosje, mt 6,7,8 
per 3 doosjes x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 11 ,55 per doos je vo lwossen 
per 6 d oosjes x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 21 ,45 WASMOTIEN 
per 1 2 doosjes x 12 x 12 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 41 25 . 

prijs 

BUFFALOWORMEN 
per doosje 70 cc 
per 2 doosjes 
per 4 doosjes 
per 1000 cc 

SPRINKHANEN 

prijs MEELWORMEN 
4,50 per doosje 50 gr 
8,00 per doosje 100 gr 

15 00 per doosje 500 gr 
30:00 per doosje 1000 gr 

per doos je I 10 stuks I middelformoot 
per 5 doosjes I 50 stuks I middelformoot 
per doosje I 1 0 stuks I groat formoot 
per 5 doosjes I 50 stuks I groat formoot 

KRULVUEGEN' prijs FRUITVUEGEN• 
per doosje co . 1 00 st 4,30 klein o f groat 
per 5 doosjes 20,00 per kweekportie 
• (niet vliegende per 5 doosjes 

hUtsvhegen} • (niet vliegende} 

' voederdoos1e, ca. 70 5,75 

prijs REUZEMEELWORMEN prijs 
2,50 per doosje 25 a 30 st 3,90 
4,50 per doosje 100 gr 7,50 

15,00 per doosje 500 gr 30,00 
25,00 per doosje 1000 gr 55,00 

prijs REGENWORMEN' prijs 
7,50 per doosje 1 5 st 

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

.. *gewone of 
pn1s dendrobeano's 

KRECAVIT 

2~·~ minerool / vitomine-
' preparoat, 20 g r 

3,00 
8,00 

14,00 
65,00 

prijs 
7 

PRUSWST PER 1-6-97. VOORGAANDE PRUSWSTEN KOMEN HIERMEE TE VERVAUEN. 
WUZIGINGEN VOORBEHOUDEN. VERZENDKOSTEN f 7,50 / VOOR LEDEN f 6,-

voor: • repr·1e.1eJn 
•ZOOMED accessoires •terrariums •verlichting 
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