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Zeeleguaan, A1nblyrhynchus cristatus 

Familie lguanidae, Leguanen; onderfamilie lguaninae, Echte Leguanen. 
Galapagoseilanden. 
Kan een totale lengte bereiken van I, 75 m, een kop-romplengte van 50 em en een 
gewicht van 12 kilo. Er zijn acht ondersoorten beschreven. 
Kale rotskusten om te zonnen en relatief koel zeewater om te fourageren. 
Paartijd is december-januari. Ze leggen eieren in januari-februari en de jongen 
komen in mei uit. Er zijn doorgaans twee eieren per legsel, in uitzonderingsgeval
len zes. 
Grote dichtheid van wei 2000 dieren per km kustlijn met in de paartijd territoria 
van een enkele man met een groat aantal vrouwen. Heftig defensiegedrag van de 
mannen. Dieren slapen vaak in grate groepen. 
Uitsluitend algen van de rotsen, zowel boven als onder water. 
Door de speciale eisen niet van toepassing, bovendien strikt beschermd. 
De dieren kunnen geruime tijd in het koele zeewater blijven waarbij ze zich aan
passen door een sterk vertraagde hartslag en een verlaagde lichaamstemperatuur. 
De vertering van het plantaardige voedsel vindt op de gebruikelijke manier plaats: 
na opwarming in de felle zon. Het overtollige zout scheiden de leguanen door 
niezen uit. 

VRIES, T. DE. 1974. Opmerkingen over taxonomic en ecologic van de reptielen van de Galapa
gos-eilanden II. Leguanen en zeeleguanen. Lacerta 32: 95-106. 
WJKELSKI, M., C. CARBONE & F. TRILLMICH, 1996. Lekking in marine iguanas: female grou
ping and male reproductive strategies. Anim. Behav. 52: 581-596. 

Tekening: Gerard Looten 
© Diergaarde B I ijdorp 

Tekst: John Boonman 
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Andere bladen: Tijdens de verbouwing gaat (bijna) alles gewoon door 

BOATRIGHT-HOROWITZ, S.S. & A.M. SIMMONS, 1997. Transient 'deafness' accompa
nies auditory development during metamorphosis from tadpole to frog. Proc. natl. 
A cad. Sci. USA 94: 14877-14882. 
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De overgang van larve naar gewone kikker, de metamorfose, is een bijzonder ingrij
pende gebeurtenis waarbij het dier totaal omgebouwd wordt om een visachttg 
waterbestaan te verruilen voor een gedeeltelijk landleven. Het dieet verandert daar
bij veelal van plantaardig naar dierlijk, waarvoor ook allerlei aanpassingen nodig 
zijn. Die veranderingen zijn in de literatuur al uitgebreid beschreven. Veel minder 
aandacht is er besteed aan de ontwikkelingen van het gehoor van kikkers, terwijl 
juist dat een belangrijke rol speelt in de communicatie en het nogal wat uitmaakt of 
je geluiden onder water moet waarnemen of op het droge. 
Het totale traject van de metamorfose is onderverdeeld in een groot aantal stadia. 
Tot en met het stadium waarbij er al enigermate ontwikkelde achterpoten zichtbaar 
zijn en de voorpoten zich nog aileen in het lichaam vormen (stadium 41 voor de 
kenners), vertrouwt het dier nog volledig op zijn onderwatergehoor. Er bestaat nog 
niet zoiets als een uitwendig trommelvlies en de larve neemt geluiden waar door 
drukveranderingen in het binnenoor die opgevangen worden door een 'ovaal ven
ster', zoals dat bijvoorbeeld ook bij haaien gebeurt. 
Op een goed moment tijdens de verdere ontwikkeling nemen de longen en de lucht
pijp, die zich dan inmiddels gevormd hebben, een deel van de gehoorfunctie over, 
of in ieder geval van het transport van geluid of druk. Hoe dat functioneren precies 
in zijn werk gaat is nog niet helemaal duidelijk. 
Tijdens de diverse stadia van de metamorfose kan je de reacties me ten van een larve 
op (geluids)signalen via elektrodes die aangebracht zijn in de verschillende delen 
van zijn hersenen. Sluit dan ook nog in sommige proeven de gehooropeningen af 
(inderdaad: met miniatuur koptelefoons) enje kunt een idee krijgen over de weg die 
het geluid en het bijbehorende signaal atlegt, en over wat er tijdens de metamorfo
se gebeurt. 
A Is je dat bij de Brulkikker (Rana catesbeiana) netjes uitvoert dan blijken er aller
eerst tijdens de fases 38-41 veel minder reacties op geluid waargenomen te kunnen 
worden. Bij nadere beschouwing is het duidelijk dat in een vroege fase (bv. stadi
um 32) geluiden waargenomen worden als je het 'ovale venster' niet bedekt, doe je 
dat wei dan hoort het dier niets meer. Tijdens stadium 45 neemt het dier altijd 
geluid waar, of het nu een koptelefoon op heeft of niet. Het geluid gaat kennelijk 
dan ofwel via het trommelvlies, dat dan net gevormd is, of via andere kanalen, 
waarschijnlijk de luchtwegen. 
Tijdens stadium 39 neemt het dier op geen enkele manier welk geluid dan ook 
waar: het is dan stokdoof. Oat is de periode die juist v66r de metamorfoseclimax 
ligt. In die tijd wordt het geluidgeleidingssysteem aangelegd zoals dat bij volwas
senen functioneert. De morfologische fasen daarna, als het dier dus alweer kan 
horen, zijn voor de buitenstaander weer goed te herkennen, want dan komen de 
voorpoten tevoorschijn, wordt de staart geresorbeerd, verandert de kop van vorm, 
de mondschijf verdwijnt, de bek wordt breder en de positie van de ogen verandert. 
Bij de Brulkikker verschijnt pas daarna het trommelvlies en het kanaal dat de ver
binding vormt met het 'ovale venster'. Het gehoor werkt echter a liang weer. 
Het verlies van het gehoor tijdens een korte periode van de metamorfose is een op 
zichzelf staande gebeurtenis, aile andere veranderingen vinden op andere momen
ten plaats. Oat is een mooie bescherming voor het dier dat een stuk kwetsbaarder 
zou zijn als alles tegelijk zou plaatsgrijpen. 

Samenvatting: John Boonman 
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Slangen van Portugal (slot): verspreiding 

INLEIDING 
CRESPO ( 1972) was de eerste die met 
behulp van een puntenkartering het ver
spreidingspatroon van de Portugese 
slangen in kaart bracht. Zijn uitgangs
punt hierbij was de herpetologische ver
zameling van het Bocage Museum in 
Lissabon. Helaas ging deze collectie bij 
een brand in 1978 verloren. 
Tussen 1976 en 1981 trok ik zelf een 
aantal maal door Portugal om herpeto-
1ogische waarnemingen te doen. Als 
afsluiting werden de resultaten. waarbij 
rasters van I 0 bij 15.9 km werden aan
gehouden. gepubliceerd (MALKMUS, 
1982). 
In 1989 gebruikten CRESPO & OLIVEIRA 
als cerste de internationaal gangbare 
verde ling in 10 bij I 0 km hokken. Deze 
maatstaf gebruikte ik ook in de door mij 
(MALKMUS. 1995) gepubliceerde atlas. 
waarin vele nieuwe gegevens. ook die 
van ( overigens slangloze) Portugese 
eilanden zoals de Azoren. de Madeira 
en Selvagens archipel verwerkt zijn. 
Helaas worden in de on1angs verschc
nen verspreidingsatlas van het hele 
Iberische Schiereiland (PLEGUEZUELOS. 
1997) aileen gegevens uit Portugal tot 
de vroege negcntiger jaren verwerkt in 
20x20 km hokken. en bovendien is in 
die atlas vecl niet-Spaanse literatuur 
niet betrokken. 
Vijf uitgebreidc recentere reizen door 
het gebicd met als gevo1g extra vind
p1aatsen. tezamen met vcle waarnemin
gen die andere liefhebbers mij ter 
beschikking stelden, lijken mij deze 
nieuwe compilatie over het versprei
dingspatroon van de Portugese slangen 
ruimschoots te rechtvaardigen. 

SOORTEN 
Yoor slangen die in heel Portugal voor
komen (Coronel! a girondica, Malpo/on 
monspessulanus, Natrix natrix. Natrix 
maura en met enige beperking, Elaphe 
sca/aris en Vipera latasti) zorgen de 
nieuwe gegevens aileen tot een verdich
ting van het verspreidingspatroon, met 
hier en daar een lokale verrassing. Bij 
vier soorten ( Coluber hippocrepis, 
Coronel/a austriaca, Macroprotodon 
cucul/atus. Vipera se(){mei) die slechts 
in delen van Portugal voorkomen. moe
ten vooral de verspreidingsgrenzen van 
M. cucullatus en V. seoanei door de 
nieuwe gegevens herzien worden. 

YOORKOMEN 
Omdat de verspreidingsgegevens 
(geogratische en verticale verspreiding. 
habitatkeuze) van de diverse slangen
soorten a1 in de voorgaande atleverin
gen bcsproken zijn. wordt in de navol
gende tekst vooral de nadruk gclegd op 
gegevens die verkregen zijn na het ver
schijncn van mijn Portugcsc versprei
dingsatlas (MALKMUS. 1995). 
In de drie leefomgevingcn waarvan 
hierbij foto's zijn afgedrukt. komen 
overigens aile slangensoorten voor 
zoals die nu bekend zijn uit Portugal. 
Daarnaast passercn de tekeningen uit 
deze scrie Slangen van PortugaL begon
nen in april 1996. nog eens de revue. 
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Bij de verpreidingskaartjes betekent: 
o: v;ndplaats uit de literatuur van voor 1975 
e: vindplaats na 1975 

COLUBER HIPPOCREPIS 
In de Algarve, het oosten van Alentejo 
en in het district Castelo Branco is het 
aantal vindplaatsen van de Hoefijzer
slang sinds 1995 verdubbeld. Vooral in 
het midden en oostelijke deel van de 
zuidelijke Algarve komen ze vrijwel 
overal voor. 

CORONELLA AUSTR/ACA 
ACUTIROSTRIS 
Naast V. seoanei is de Westelijke 
Gladde Slang de zeldzaamste slangen
soort in Portugal. Slechts een nieuwe 
vindplaats (een rotsachtig terrein met 
heidebegroeiing op de noordelijke hel
lingen van de Serra do Alvao) werd ont
dekt. 
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Habitat van Comnella all.l'triaca. Nmrix 1111111m. Nmrix lllllrix. Vipem lawsti en Vieem seoa11ei in 
de Sc.:rra do Soajo. Foto: R. Malkmus 
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CORONELLA GIRONDICA 
Sinds 1995 is het aantal vindplaatscn 
van de Girondische Gladde Slang in de 
A lgarve. de Serra de Sao M amede en in 
de provincie Tras os M ontes. verdub
beld. In de oostel ij ke uitlopers van de 
Serra do Larouco bleek de populatie
cl ichtheicl bijzonder groot. Binnen twee 
uur werclen, meestal in de stapelmuur
tjes die de percelen scheiden, maar 
liefst achl Girondische Gladde Slangen 
gevonclen . 

ELAPH£ SCALA RIS 
De nieuwe gegevens voor de Trapslang 
duiden op grotere populati es. vooral in 
het noordoosten. in hel oosten en in het 
widen van Portugal. Er zijn nog steeds 
geen recente gegevens uit westelijk 
Minho en uit hel gebiccl tussen de bene
denlopen van de Mondego en Douro. 
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MACROPROTODON CUCULLATUS 
IBERICUS 
In het gebied ten zuiden van de Tejo is 
het aantal waarnemingen van de 
Mutss lang verdrievoud igd. Yooral in de 
westelijke A lgarve (SCHWARZER, 
1997a) en in het Transguadianagebied 
(M ALKMUS, 1997a) komen grotc popu
laties voor. De noordelijkste vondst. 
niet aileen voor Portugal maar geldend 

voor het hele verspreidingsgcbied. is 
die tussen Chacim en Morais op 490 m 
hoogte ten oosten van de Serra de 
Bornes (MALKMUS & SAUER, in druk). 
De max imumhoogte waarop de soort 
tot dat moment was gevonden was 500 
m (M ALKMUS, 1995). lntussen zij n ze 
ook waargenomen bij de Picota (Serra 
de M onchique) op 650 m en in de Serra 
de Sao M amede op 700 m (MALKMUS, 
1997b). 

MA LPOLON MONSPESSULANUS 
Van de Hagedisslang komen steeds 
meer meldingen (vooral uit het oosten 
en het zuiden) binnen. Dit duidt op het 
voorkomen van deze slang in heel 
Portugal. 
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Habitat van ColuiJer hipfHJcrepis. Comnella ):iimndica. £/aphe scalaris. Macmpmtodon r·llclllla-
111.1". Malpolrm ttwnsJws.wlanlls. Nwrix n/11111"0. Natri.r tla/ri.r en \lipem lawsri in de Serra de Siio 
Mamede. Foto: R. Malkmus 
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Trapslang. £/aphe scalaris. uit de omgev ing van Aveleda/Rio Mente in aanvalshoud ing. 
Foto : R. Malkmus 

Habi tat van Colu!Jer hippocrepis. Comnella girondica. £/aphe scalaris. Macmprotodon cuculla-
111.1', Malpolon monspes.wlanus en Narri.r ma111Y1 bij de Ri o Murtega (Barrancos). 

Fo to: R. Malkmus 
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NATRIX MAURA 
Meldingen van de Adderringslang uit 
gebieden zowel ten noordoosten van 
Portalegre als in het zuidoosten zijn met 
bijna vijftig procent toegenomen. 
Ondanks hun sterke binding aan water, 
is de Adderringslang zonder meer de 
algemeenste slang van Portugal, met 
vaak zeer hoge populatiedichtheden. 

NATRIX NATRIX ASTREPTOPHORA 
Een toename van vondsten van soms 
bijna vijftig procent van de Spaanse 
Ringslang komt uit het zuiden, het 
noordoosten, het Lissabonner Schier
eiland en vooral de Serra de Sao 
Mamede (PARGANA et al., 1996). 
Hoewel de soort minder algemeen 
voorkomt dan de Adderringslang, is het 
toch een veel voorkomende slang. 
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VIPERA L. LATASTI/GADITANA 
Het aantal vindplaatsen van de 
Wipneusadder is de laatste jaren in 
Portugal bijna verdrievoudigd. Vaak 
waren dit bevestigingen van vondsten 
uit de vorige eeuw. De nieuwe onder
zoeken die dit beschrijven zijn: BRITO 
& ALVAREZ (1996) voor het nationale 
park Peneda-Geres; Teixeira (in litt., 
1997) voor de Serra de Montezinho; en 
PARGANA et al. ( 1996) voor de Serra de 
Sao Mamede. 

Opmerkelijk is een vondst van 
SCHWARZER ( 1997b) in het uiterste 
zuidwesten (bij Carrapateira) vlak bij 
zee. De adder lag op een zuidhelling 
met leisteen, zand en lage heidestruik
jes. Deze melding versterkt het vermoe
den dat ook in Portugal, net als in Zuid
Spanje, duinbewonende populaties 
voorkomen. 

VIPERA SEOANEI 
De nieuwste veldwaarnemingen van 
BRITO & ALVAREZ ( 1996) tonen aan dat 
de Spaanse Adder gelukkig niet aileen 
in de gebieden leeft die MOLLER 
( 1894a, b, c) en NOBRE ( 1894) vermeld
den, maar dat ze voorkomt in het gehe
le Spaans-Portugese grensgebied tussen 
Rio Yez en Serra do Larouco op hoog
ten van 800-1200 m. Deze vindplaats 
vormt gelijk het zuidelijkste punt van 
haar verspreiding (PLEGUEZUELOS. 
1997). 
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Hoefijzerslang. Coluher hippocrepis, uit de omgeving van Idanha-a- Velha. 
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TOEKOMST 
De kennis over de verspreiding van 
slangen in Portugal is inmiddels rede
l ij k, zeker in vergelijki ng met die van 
andere Z uid-Europese Ianden. Toch zijn 
er nog veel wi tte plekken. Di t komt 
vooral door het ontbreken van gegevens 
verzameld door over het land versprei
de amateur-herpetologen die, zoals 
bekend uit bijvoorbeeld Midden
Europa, wezenlijke bijdragen kunnen 
leveren. Er bestaat helaas ook geen 
nationale databank die aile meldingcn 
opslaat. Een poging om de Portugcsc 
meldingen in Spanje te coordineren 
moet vooralsnog als mislukt worden 
beschouwd (PLEGUEZUELOS. 1997). 

Foto: R. Malkmus 
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SNAKES OF PORTUGAL <CONCLUSION): 
DISTRIBUTION 
The distribution of the ten snake species in 
Portugal according to current information is 
plotted on maps with the UTM grid ( I Ox I 0 
km ). These maps arc compured with those 
from the most recent distrihution atlas. pu
blished in 1995. The large number of new data 
collected between 1995 and 1997 indicate a 
greater density than was previously documen
ted within known ranges of many species (e.g. 
Comuella girmulica. Malpolou monspessula
uus. Natrix maura. Natrix uatrix astreptoplw
ra. to a smaller extent Elaplw scalaris and 
Vipera latasti hlla.\·tilgaditmw ). A remarkable 
new record of Macmprotodon cucculatus ihe
ricus in the northeast (the northernmost record 
in Portugal). and numerous new records of 
\lipera .H'Ollllei including one ncar Montalegrc 
that extends the known southern range of this 
species. are also reported. 
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Houden en kweken van de Italiaanse 
Kamsalamander (Triturus carnifex) 

INLEIDING 
AI enkele jaren houd en kweek ik 
Italiaanse Kamsalamanders, Triturus 
cam.ifex. Deze soort - ook wei Alpen
kamsalamanders genoemd - komt voor 
in heel westelijk ltalii:!, delen van Zuid
Zwitserland, Istrie, Slovenie en Oosten
rijk (NbLLERT & NbLLERT, 1992). Ook 
zijn er uitgezette populaties buiten het 
oorspronkelijke verspreidingsgebied 
die het opvallend goed doen. Zo bevindt 
er zich een gezonde populatie op Sao 
Miguel (Azoren) alwaar de dieren uit
gezet zijn in het begin van deze eeuw 
(MALKMUS, 1995). Ook in de omgeving 
van Geneve zijn dieren uitgezet en ver
dringen daar zelfs de Kamsalamander, 
Triturus crista/us tot in Frankrijk (K. 
Grossenbacher, pers. med. ). 

BESCHRIJVING 
De Italiaanse Kamsalamander lijkt veel 
op de inheemse Grote Salamander 
ofwel Kamsalamander, Triturus crista
Ius. Yroeger werd de ltaliaanse 
Kamsalamander oak als ondersoort 
beschouwd van T. crista/us. Er zijn ech
ter wei duidelijke uiterlijke verschillen. 
Hier volgen de belangrijkste: de 
Italiaanse Kamsalamander is vaak licht
bruin met een grijze zweem, heeft 
meestal geen wi tte puntjes op de flan
ken en de zwarte vlekken op het 
lichaam zijn grater en duidelij ker zicht
baar dan bij onze inheemse Kam
salamander. De kam van de mannetjes 
is in de voortplantingstijd niet zo hoog 
en vaak minder getand dan van T. cris
tatus. De buikkleur is geel-oranje tot 

Yoortplantingswater van de ltaliaanse Kamsa lamander (Tritums camifex) in de buitcnwijken van 
Rome. Foto: S. Bogaerts 
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rood van kleur met relatief grate zwarte 
vlekken die af en toe samensmelten. De 
jonge dieren en volwassen vrouwtjes 
hebben bijna altijd een gele streep over 
de rug. 

HUISVESTING 
De bak waarin ik mijn dieren houd is 
feitelijk een eenvoudig aquarium. Als 
landgedeelte is aileen een stukje kurk
sehors of een boven het water uitsteken
de steen aanwezig. Voor een kweek
groep van een mannetje en twee vrouw
tjes is een aquarium van 50x40x40 em 
(lxbxh) ruim voldoende. Dit aquarium 
is gevuld met ongeveer 25 em water. 
Onder water zijn rijkelijk verstopmoge
lijkheden gemaakt door middel van ste
nen en stukken wortelhout. Verder 
wordt het water belueht met een belueh
tingssteentje dat is aangesloten op een 
eentraal systeem in mijn terrariumka
mer. Verder zijn er waterplanten aanwe
zig, zoals Bronmos, Waterpest en der
gelijke. 

LEEFWIJZE 
In de natuur gaat deze salamander in het 
vroege voorjaar naar het water voor de 
voortplanting. Daar verblijft hij tot in 
de zomer, waarna hij de rest van het jaar 
op het land leeft onder stenen, rottend 
hout e.d. In de herfst gaan ze in winter
slaap, maar het zou best kunnen zijn dat 
T. carnifex in het zuiden van ltalit:! geen 
winterslaap houdt maar een zomerrust, 
zoals dat ook bekend is van zuidelijke 
populaties van de Marmersalamander 
Triturus marmoratus (zie BOGAERTS, 
1995). Voor het kweken met T. carnifex 
is een landperiode eehter niet noodza
kelijk. 

VOEDSEL 
Als voedsel geef ik mijn dieren voorna
melijk regenwormen, rode muggenlar
ven en watervlooien. Daarvan vormen 
de muggenlarven het grootste deel. Bij 

sehaarste geef ik ook wei tubifex, en af 
en toe vliegenmaden. De regenwormen 
versnijd ik eerst tot hapklare stukjes van 
ongeveer 2-3 em grootte. Als ik stukjes 
regenworm voer, dan doe ik dat met de 
pineet en zorg er zo voor dat elk dier 
voldoende te eten krijgt. Ze leren snel 
van een pineet te eten. Ik probeer zo 
gevarieerd mogelijk te voeren. Ik voer 
gemiddeld zo' n drie keer in de week. 

HETKWEKEN 
Als men met deze soort wil kweken dan 
is een koude overwintering belangrijk. 
Dit kan men op twee manieren doen. 
De eerste manier is de dieren in een 
aquarium of terrarium op een onver
warmde kamer in huis plaatsen, alwaar 
het vorstvrij blijft en de temperatuur 3 
tot hooguit 7°C bedraagt. Met de 
moderne isolatie in huizen is zo'n 
plaats vaak moeilijk te vinden en een 
andere manier is dan ook om de dieren 
in de koelkast te Iaten overwinteren. In 
de doelgroep Salamanders wordt dit 
vaak toegepast, ook voor andere soar
ten. De dieren worden in kleine bakjes 
gedaan die gevuld zijn met een klein 
beetje water (2 a 3 em) of met voehtig 
mos. Vervolgens worden deze na een 
afkoelingsperiode in de koelkast gezet. 
Deze koelkastperiode moet ongeveer 
10 tot 12 weken duren. Als ze dan weer 
uit de overwintering worden gehaald 
moet men ze eerst langzaam opwarmen. 
Dit gebeurt door de bakjes eerst onge
veer een week bij I 0°C te zetten en ver
volgens de dieren in de aquaria te plaat
sen (temperatuur van het water rond 
l5°C). Aan te raden is om de mannetjes 
en vrouwtjes geseheiden te Iaten over
winteren. 
Vervolgens kan per aquarium een man
netje met een of meer vrouwtjes wor
den geplaatst. Meerdere mannetjes bij 
elkaar in een aquarium geeft soms 
agressief gedrag waarbij de dieren 
elkaar bijten. Ze zijn overigens nauwe-
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Vrouwtjc 7i·itu m .l· cam ({e.r in landfasc met de karak tcristickc gclc rugstrccp. Foto: S. Bogac.:rts 
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lijks terri toriumvormend. aileen in de 
voon plantingstijd kan dit wei eens 
voorkomen. 

OPKWEEK 
Na de winterperiode wordt er al snel 
gebaltsl en kon daarna beginnen de 
vrouwtjes met het afzeuen van eitjes. 
Dit gebeun op de voor Tritums-soonen 

typische wij zc: cen voor ccn worden de 
citjes tussen de bladeren van waterplan
ten afgezet. De eitjes haal ik met water
plant en al uit de bak en brcng deze 
onder in klc ine aquaria van 15x 15x 15 
em met een waterstand van I 0 em en 
een kale bodcm. In dezc bakjes doe ik 
cen stukje turf. zodat het water iets aan
gezuurd wordt en er rn indcr eitjes ver-
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Mannctjc 7i·iwm.,· camif('x in voortplan tingsklccd. 
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schimmelen. Hct uitkomcn van de 
eicrcn duurt bij cen watcrtcmperatuur 
van I 5°C ongcvccr 25 dagen en bij 
hogcrc tcmpcraturen ongcvcer 15-20 
dagen. Direct na het uitkomcn van de 
citjcs haal ik de larven ui t dczc bakjcs 
en doc ze in opkweekbakjes van ongc
vccr hctzel fdc formaat met ccn water
stand van 8 em. In deze bakj cs doe ik op 
de bodem ccn klein bectjc aquarium
grind vermcngd met vij vcrgranulaat. 
Dit laatste wordt tocgevocgd omdat dit 
cen goede basis geeft voor ecn biolo
gisch evenwicht in het water. Per bakjc 
doc ik nooi t mccr dan ticn larven van 
dczel fdc groolle. I ndien cr dieren lang
zamer groeien. haal ik ze eruit en zet ze 
bij diercn van ge lijke groolle. 
lk vocr ongeveer cl rie tot vier kccr in de 
week. In het begin voer ik ze met sloot
waterinfuus. Later al s de larvcn wat 
grotcr zijn . vocr ik met watervlooien en 
kleingesnedcn tubifcx. Nog later 
komcn daar ook nog rode muggcnlar
vcn bij . De j ongcn metamorfosercn bij 
een Iengle van ongeveer vijf tt zcs em. 
Na de metamorfose houd ik de j ongcn 
cerst in dezelfdc bakj es met cen klein 

Foto: T. Wodtjc~ 

slllkje kurkschors waar zc op kunncn 
kruipen als zc uit het water willen. Di t 
doen zc meestal maar heel kort. zodat ik 
zc vcrder helemaal hetzcl fdc houd als 
de oudcrs: vollcdig aquatiel. A Is de dic
ren vrocg in hel vootjaar mctamor fosc
rcn kunnen ze zich bij goccle voeding al 
hct volgende vo01jaar voortplantcn. 
maar meestal duurt het twce j aar. 

TOT SLOT 
Trilltnts camif"e.r is een erg gcmakkcl ijk 
te houden salamandersoort. die als men 
clcze gocd verzorgt elk j aar voor j ongcn 
zal zorgen. Het bclangrijkstc dat ervoor 
nodig is. is goede voeding en cen win 
tcrrust. Van belang is dat sinds augustus 
1995 deze salamandcrsoort in 

cdcrland beschermcl is door de wet 
BUDEP. Dit bctckent dat ai leen nagc
kwcektc exemplaren mogen worden 
afgcstaan a an andere scri cuzc I ictllcb
bcrs. In de doc lgroep Salamanders 
word! met dct.c soort regelmatig 
gckweekt en zn is het dus mogel ij k om 
ook andcren de kans te gcvcn om dczc 
mooic en boeiende salamanders tc hou
den. 
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KEEPING AND BREEDING OF TR/TURUS 
CARNIFEX 
Triturus carnifex differs in appearance from 
the endemic Triturus cristatus in that the for
mer often has a light-brown colour with a 
greyish tinge, usually without white speckles 
on the flanks, and larger and clearer black 
spots on the body. The comb of males during 
the breeding season of this species is shorter 
and has fewer serrations than that of the latter 
species. The belly is yellow-orange to red with 
relatively large black spots that sometimes 
merge together. Young animals and adult 
females almost always have a yellow stripe 
along the back. 
I keep the salamanders in a simple aquarium 
furnished with, water plants, fossilized wood 
from peat bogs, and stone. A small land area 
made of cork bark or stone is also available. A 
breeding group of one male and two females is 
housed in a 50x40x40 em aquarium. 
Earthworms, red mosquito larvae and water 
tleas are given as food three times a week. It is 
not necessary to keep the salamanders on land 
for a period to stimulate breeding but it is 
necessary to lower the water temperature to 3-
70C for a period of I 0-12 weeks. The water 
temperature should than be gradually 
increased to I O-I5°C. The eggs, laid following 
courtship, are placed in small aquaria. A piece 
of peat is added to make the water slightly aci-

Ultraviolet Iicht 

die so that fewer eggs mould. The eggs hatch 
after around 25 days at a water temperature of 
I5°C, and after 15 to 20 days when the water 
temperature is higher. The larvae are reared in 
groups of I 0 similarly-sized animals. They are 
initially fed a ditch-water inoculate three to 
four times a week, and thereafter are fed water 
fleas, red mosquito larvae and finely sliced 
tubifex. The young metamorphose when they 
reach a length of around 5 to 6 em. I add a 
small piece of cork bark to their aquarium and 
further care for the young salamanders in the 
same aquarium in a manner similar to that of 
the adults. Early metamorphosed animals may 
breed the following year. but most breed at 
two years of age. This species has been pro
tected by Dutch law since 1995, thus only cap
tive bred animals can be given to other serious 
hobbyists. 

LITERATUUR 
BOGAERTS, S., 1995. Over de Dwergmarmer
salamander (Triturus marmoratus pygmaeus). 
Lacerta 53: 179-186. 
MALKMUS, R., 1995. Die Amphibien und 
Reptilien Portugais. Die Neue Brehm Buche
rei Band 621. Westarp Wissenschaften, Mag
deburg. 
NOLLERT, A. & C. N6LLERT, 1992. Die Am
phibien Europas. Kosmos Naturfuhrer. 
Franckh 'sche-Verlagshandlung, Stuttgart. 

Ultraviolet (UV) Iicht wordt door terrariumhouders belangrijk gevonden; zie enke
le publicaties hierover in Lacerta. Sinds enige tijd brengt Zoo Med Laboratories 
twee typen UV-buizen ook op de Nederlandse markt. Reptisun 5.0 is bestemd voor 
reptielen met veel behoefte aan UV-Iicht (met een variant voor leguanen), Reptisun 
2.0 is voor slangen, amfibieen e.d., kortom dieren met een geringere behoefte aan 
UV. Beide buizen passen in standaard TL-armaturen en geven behalve het voor de 
kalkopname zo gewenste UV-B ook een zeer behoorlijke hoeveelheid gewoon Iicht. 
Mijn ervaringen zijn gunstig (maar ja, hoe meetbaar zijn deze resultaten?). Ik heb 
acht terraria voorzien van deze buizen en de dieren doen het goed. Met Tiliqua 
gigas (de Indonesische Blauwtongskink) kweek ik nu voor het tweede jaar en met 
Anolis equestris (Ridderanolis) voor het eerst. Opvallend is dat de jonge hagedis
sen op de buis kunnen zitten of daar vlak onder (afstand I em of minder) zonder 
problemen, zoals oogbeschadigingen. Ik heb daarom een tijd gedacht dat het alle
maal nep was. Het enige nadeel is dat de buis minder Iicht geeft dan een standaard 
TL (en dat je dus een andere buis of een gloeilamp moet bijplaatsen). 
De buizen zijn in Nederland te koop voor ongeveer 60 gulden. 
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Ongewone ervaringen met 
een bevrucht landschildpadei 

A.J. M. Schipperijn 
Leeuwenhorsllaan 4 
2203 BK Noordwijk 

INLEIDING 
Op 13 november 1996 legde een van 
mijn Geelkopvrouwtjes (lndotestudo 
elongaw) 3 e ieren, ongeveer twee 
maanden na een verblijf van drie maan
den in het Breed ing center van de heer 
J. Louwman te Wassenaar. Daar werden 
versche ide ne paringen van een manne
tje met d it vrouwtje waargenomen. De 
eieren verschilden weinig in grootte; 
het hier vermelde e i was 51 mm lang, 
37 mm breed en woog 40 g ram. De 
schaal had een ie twat gemann erd uiter
li[ k. De eiere n werden op vochtig 
sphagnum gelegd en volgens de 'au 
bain-marie' methode ge"lncubeerd bij 
een gemiddelde temperatuur van 26°C 
en een gem iddelde relatieve vochtig
heid van tegen de I 00%. lk heb de 
eieren medio december 1996, medi o 
januari 1997 en medio februari met een 
zak lantaarn geschouwd. De drie e ieren 
vertoonden ook bij deze laatste schou
wing geen enke l teken van bevruchting: 
zij waren min o f meer egaal mathelder. 
Gezien mijn ervaringen met vele andere 

Hel gcdee ltelijk opcngclegdc c i: I kopjc: 2 carapax. icts misvormd: 
3 rcslalll e ischaal: 4 dooierzak: 5 linker achterpootje: 6 staartje: 
7 bars! in eischaal. Tekening: A.J.M. Schipperijn 
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e ieren (geen bevruchting) van zowel I. 
elongata als van Geoche/one carbona
ria besloot ik de thermostaat van de 
broedstoof uit te schake len. Onder het 
motto: als zij gaan stin ken of schimme
len kan ik ze a ltijd nog wegdoen, liet ik 
de eieren liggen. 

TOC H EI BEVRUCHT 
De e ieren bevonden zich toen op een 
gemiddelde te mperatuur van zo' n 
20°C. Zij werden niet meer bekeken 
totdat een paar e ieren in mijn terrarium 
met waterschildpadden mij op 22 maart 
noopte n om de thermostaat opnieuw in 
te schakelen. Bij d ie gelegenheid ble
ken twee van de drie eieren grauw van 
uiterlijk en duidelijk te stinken; zij wer
den weggegooid. Het derde ei zag er 
nog steeds normaal uit, stonk niet en 
vertoonde bij doorlich ting een bruinig 
v lekje van ongeveer een centimeter 
doorsnede. Bloedvaten waren er niet te 
zien, maar wellicht was het Iicht van de 
zaklantaarn te zwak om dit duidelijk 
waar te nemen. De tweede week van 
april was dit vlekje aanzienlijk in g root
te toegenomen e n nu was er toch wei 
ie ts van bloedvattekening zichtbaar. 
Bovendien vertoonde de vlek bewe
g ing ! Op 7 me i was het e i aan de boven
zijcle vrijwel geheel clonker; aan de 
onderzijde vertoonde het een donkere 
bruingele g loed. Op 19 mei zag ik aan 
de onderkant van het ei ccn in de le ng
teri chting van het ei verlopende barst, 
waaruit een wat geleiachti ge. vrij helde
re substant ie te voorschijn kwan~ (waar
schijnlijk wat 'albumen'). 

DWARSLIGGING 
Op 2 1 me i leek de barst ie twat breder te 
zijn geworden met uitbreiding naar de 
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uiteinden van het ei toe. Op 2-J. mei zag 
ik aan het ene uiteinde van de seheur 
een spoor don kerroocl bloed tevoor
sehijn komen en op 26 mei eveneens 
een spoor bloed bij het andere uiteinde 
van de barst. Kennelijk stond de inhoucl 
van het ei - met mogelij k inklemming 
van de bloedvaten(?) - onder spann ing. 
Dit was voor mij een signaal om het ei 
voorzichtig te gaan openleggen. te 
beginnen aan een uiteinde van de bars! 
naar het midden van de barst. en vervol
gens v ia de zijkant van het ei naar de 
bovenkant. Het eerste wat rnij n vrouw 
en mij opviel was dat het schi ldpadje 
niet. zoals norrnaal het geval is. in de 
lengterichting van het ei lag. Bij aanra
king bewoog een pootje. Bij verder ui t
pellen van het diertje bleek het nog een 
enorme dooierzak te beziuen. die ongc
veer eenclerde van de ei- inhoud bes loeg 
en rijkelijk met bloedvaten was omgc
ven. Voorts waren llinke sporen vrij 
bloed aan de buitenkant zichtbaar. die 
inderdaad tengevolge van besehadiging 

door ink lemming van dooierzakvaten 
waren ontstaan. Bij verdere openleg
ging naar de bovenkant toe kwam het 
gehele earapax vrij te liggen en bleek 
het beweeglijke kopje aan de lange kant 
van het ei te liggen. 

OPNAM E DOOIER 
Het bleek hier ui teindelijk te gaan om 
een goed Ievene! j ong. in dwarsl igging. 
met nog een zeer grote dooierzak. die 
via een navelstrengctje onderaan het 
plastron hing. Om het dier Lc bescher
men tegen zowel het kapot gaan als een 
in fect ie van de dooierzak. l iet ik het 
diertje verder in de rest van de eischaal 
ziuen. Op 30 mei had het diertj e zich al 
gedeeltelijk uit de eischaal bevrijd met 
zij n grote dooierzak. Op 31 mei had het 
sehi ldpadje zich geheel van zij n 
eisehaal ontdaan en tot stomme verba
zing van mij n vrouw en mijzel f was van 
die grote dooierzak nog slechts een 
sliertje te zien. alsor de inhoud van de 
dooierzak a.h.w. teruggezogen was bin
nen het schi ld waarbij de omhullendc 
vliezen nog slechts als een vies, st in
kend aanhangsel waren aehtergeblcven. 
Gezien de bepaald niet denkbeeldige 
kans op een navel infectie. die levensbe
dreigend kan zij n. werden navel en 
sliertje ruim gej odeerd. hetgeen op I en 
2 jun i herhaald were!. Op 3 jun i bleek 
van het sl iertje niets meer te zien en was 
de navel bijna geheel gesloten. Het 
sehi ldje was nog zeer buigzaam en elas
tiseh en vertoonde aan het earapax dui
delij k afwij kingen in verloop en aantal 
sehi ldj es; het plastron zag er normaal 
uit. Op 9 juni bleek het sehild aan cara
paxzijde voldoende uitgehard te zijn 
om metingen aan het diertje te verr ieh
ten. De lengte van het carapax was 6.5 
em. cle breedte 7.5 em en de Iengle van 
het plastron was 5.5 em. Het gewieht 
bedroeg 34 gram. Vanaf die dag is het 
diertje geringe hoeveelheden gaan eten 
met aanvankelijk een duidelijke voor-
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keur voor gewone sla en ijsbergsla; 
paprika, peer, tomaat en gemengde sla 
werden nog niet genuttigd. Een regen
worm werd wei even bekeken, maar 
niet gegeten. Later ging bet schildpadje 
ook fruit en gemengde sla eten. 

DISCUSSIE 
Dit artikel is, samengevat, om drieerlei 
redenen geschreven. 
Ten eerste vanwege bet vertraagd op 
gang komen van een snelle ontwikke
ling van bet embryo. Bij schouwing pas 
ruim 13 weken nadat bet ei werd 
gelegd. 
De tweede reden is de ongebruikelijke 
dwarsligging van bet jonge dier in bet ei 
met mogelijk hiermee samenhangende 
schildafwijkingen van bet carapax. 
De derde aanleiding is de uitzonderlijk 
snelle opname van een zeer grote dooi
erzak binnen bet schild in nog geen 72 
uur, gemeten vanaf bet tijdstip waarop 
begonnen werd met bet openleggen van 
bet ei. 
Over bet laat tot ontwikkeling komen 
van schildpadeieren is o.a. geschreven 
door Nus (1989). In de door hem 
geraadpleegde literatuur werden incu
batietijden aangegeven van bijna 150 
dagen voor de Sterschildpad Geoche
lone e/egans; 4 tot bijna 6 maanden bij 
de Panterschildpad Geoche/one parda
lis; van 6 maanden tot bijna 8 maanden 
bij de Sporenschildpad Geochelone su/
cata; van 4 tot 7 maanden bij de 
Madagascar-stralenschildpad Geoche
lone radiata; van ruim 71/2 maand bij 
de Matamata Chef us fimbriatus en 6 tot 
8 maanden bij Kinosternon-soorten. 
Terecht merkt hij op, dat de literatuur
gegevens met enige scepsis gelezen 
moeten worden, omdat bet nogal eens 
ging om ongeboren embryo's, die na 
een lange incubatietijd uiteindelijk uit 
bet ei gepeuterd waren. In zijn artikel 
wordt ook melding gemaakt van 
beschreven schildafwijkingen bij afwij-

kende incubatietijden, die soms wei bet 
dubbele van normaal bedroegen. Als 
enige aanvaardbare verklaring legt hij 
verband met de overlevingsstrategie 
van de soort: wanneer de levensomstan
digheden bij bet uitkomen van de eieren 
met een kortere incubatietijd ongunstig 
zouden zijn, zou bet voor de instand
houding van de soort van groot nut kun
nen zijn om een reserve te hebben in de 
vorm van een surplus aan eieren, die 
dan weken of zelfs maanden later onder 
gunstiger omstandigheden uitkomen. 
Hij neemt dan wei onmiddellijk weer 
afstand van zijn theorie vanwege de 
vraag, waarom alleen schildpadden 
deze spreiding in incubatietijden onder 
de reptielen vertonen en waarom 
schildpadden dan vaak toch ook meer
dere legsels per jaar hebben. 
De mogelijkheid van zgn. 'embryonate 
diapauze' moet bij bet vertraagd op 
gang komen van embryonate ontwikke
ling zeker overwogen worden. Onder 
embryonate diapauze wordt verstaan: 
een stilstand in de vroege embryonate 
ontwikkeling tijdens anderszins gunsti
ge omgevingsfactoren en kennelijk 
wachtend op een extra omgevingsfactor 
- merkwaardigerwijs een wat Ianger 
blootgesteld zijn aan een lagere tempe
ratuur - die aanleiding kan zijn voor 
verdere ontwikkeling (EWART & 
WILSON, 1996). 
Diapauze schijnt bij Indotestudo elon
gata geen ongewoon verschijnsel te 
zijn. De beer P.P. van Dijk, verbonden 
aan de afdeling Zoologie van de 
Universiteit van Galway, Ierland, kent 
deze soort vanwege zijn jaarlijkse 
werkzaamheden in Thailand en deelde 
mij het volgende mede: eieren van deze 
soort worden in de periode van oktober
november, soms reeds in september, 
gelegd wanneer de grond nog goed 
vochtig is als gevolg van de vooraf
gaande regentijd (mei tot oktober). In 
de daarop volgende periode van decem-
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ber tot april wordt de grond steeds dro
ger en kan zelfs aan de oppervlakte 
cementhard worden. Oat komt, omdat 
die periode wordt gekenmerkt door 
droogte, terwijl het met name in januari 
dan ook nog koel kan zijn in de regia 
waar de soort met name in Thailand 
voorkomt. Oat is in loofverliezend bos 
op ongeveer 500 meter hoogte. In maart 
tot mei kan het daar zeer warm worden 
met temperaturen van 30-40°C en bos
branden zijn dan niet ongewoon. 
Wanneer in mei het regenseizoen aan
breekt, waarbij het dan vrijwel dage
lijks regent, wordt de grond weer zacht 
en komen de jonge dieren tevoorschijn 
vanuit de eieren, die in oktober-novem
ber het jaar tevoren zijn gelegd. 
De ontwikkeling van het hierboven 
beschreven jong toont enerzijds dat hier 
zeker ook sprake is van een geval van 
diapauze, maar anderzijds is het wat 
vreemd, dat ik gedurende drie maanden 
bij het schouwen van het ei geen duide
lijke ontwikkeling van een embryo heb 
kunnen waarnemen. Ik veronderstel dat 
bij dit embryo vrijwel onmiddellijk na 
de bevruchting de diapauze is ingetre
den, zodat met het blote oog bij door
lichting van het ei dan nog niets kon 
worden gezien. Mijns inziens is hier 
dan ook sprake van een echte diapauze. 
Over schildafwijkingen bij liggingsaf
wijkingen is mij niets bekend~ wellicht 
zijn hier wei degelijk artikelen over 
geschreven. ScHEFFER ( 1997) spreekt 
wei over tijdelijke afwijkingen van 
lengte- en/of breedte-as van rug- en 
buikschild bij pas uit het ei gekomen 
dieren. waardoor die niet met aile vier 
pootjes tegelijk aan de grond kunnen 
komen. Het lijkt mij bepaald niet 
ondenkbaar, dat door dwarsligging in 
het ei de ontwikkeling van de wervelko
lom afwijkend is geweest met inwendi
ge, en daardoor ook uitwendige vervor
ming van het carapax. 
Rontgenopnamen zouden dit bij het 

boven beschreven diertje wellicht dui
delijk kunnen maken, maar ik acht dit 
diertje toch te jong, om het nu al aan 
een relatief zware stralenbelasting bloat 
te stellen. 
Over de zeer snelle verdwijning van een 
flinke grote dooierzak zijn mij evenmin 
gegevens uit de literatuur bekend, maar 
wellicht is ook daar iets over geschre
ven. Bij dit dier kreeg ik de indruk, dat 
het niet zozeer om een echt verdwijnen 
van de dooierzak is gegaan. maar dat 
hier veeleer sprake was van het naar 
binnen zuigen van de dooierzakinhoud 
in de buikholte door het snelle ontplooi
en van het bij de geboorte nog in elkaar 
gedrukte schild. Het hier beschreven 
diertje heeft de eerste dagen na zijn 
geboorte niet gegeten, hetgeen ook sug
gestief is voor nog resterend dooierma
teriaal, maar dan niet meer zichtbaar. 

CONCLUSIE 
Indien een schildpadei al vrij lang in de 
broedstoof ligt en bij het schouwen 
(nog) geen tekenen van ontwikkeling 
vertoont, moet rekening worden gehou
den met een vertraagde of I iever gezegd 
uitgestelde ontwikkeling (diapauze). 
Het ei dient dan ook aileen weggedaan 
te worden als het er grauw uitziet en 
stinkt (dus: rot is) en/of wanneer het 
schimmelt. 
Temperatuurschommelingen c.q. wat 
lage incubatietemperaturen, zoals 
boven werden vermeld. kunnen wel
licht (mede) verantwoordelijk zijn voor 
een vertraagd op gang komen van de 
embryonate ontwikkeling. maar zijn op 
zichzelf dus zeker niet fataal. 
Er bestaan liggingsafwijkingen van het 
embryo in het ei, die mogelijk (mede) 
oorzaak kunnen zijn van carapaxafwij
kingen c.q. -misvormingen. 
Bij snelle dooierzakverdwijning is er 
wellicht sprake van het naar binnen zui
gen van de dooierzakinhoud in de buik
holte (men kan dit het beste 'dooierre-
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flux' dan wei 'dooierresorptie' noe
men), onder invloed van een negatieve 
druk in de buikholte, die ontstaat wan
neer het nog zachte, door de eischaal in 
elkaar gedrukte buikschild zich gaat 
ontplooien. 

NASCHRIFT 
Toen dit artikel gereed was om ingezon
den te worden ontving ik van de heer 
M.J .P. van Wees te Schiedam, werk
zaam in diergaarde Blijdorp en stam
boekhouder van lndotestudo elongata 
bericht, dat hij bij het openen van twee 
eieren van deze soort, 150 dagen na het 
leggen, constateerde dat een ei onbe
vrucht was en dat het andere ei een vol
dragen jong bevatte, meer breed dan 
lang en in dwarsligging. Het dier doet 
het tot op heden goed. 

UNUSUAL EXPERIENCES WITH A 
FERTILE TURTLE EGG 
A case of embryonic diapause (delayed deve
lopment) of an lndotestudo elongata egg, with 
a total embryonic development time of 196 

Voedselbakjes onder water 

days, is described. The temperature through
out incubation was 26°C except for a period of 
about one month (after three months of incu
bation) when the temperature was around 
20°C. The egg was eventually opened when it 
did not hatch naturally, and a well developed, 
alive and kicking, young turtle situated in a 
transverse postion in the eggshell was found. 
The carapace was seen to be moderately mal
formed, possibly at least in part a consequence 
of the abnormal position of the turtle in the 
shell. The yolk quickly disappeared from the 
very large yolk sac. It is suggested that the 
rapid unfurling of the still soft abdominal shell 
of the turtle once it was freed of the egg shell 
created a negative pressure, sucking the yolk 
out of the sac, i.e. a 'yolk reflux'. 
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Rode muggenlarven en tubifex vormen goed voedsel voor in het water verblijven
de salamanders. Nadeel is dat dit voedsel in het bodemmateriaal wegkruipt en prak
tisch onbereikbaar wordt voor de salamanders. Nu kun je natuurlijk een kale bodem 
nemen maar dat oogt nogal onnatuurlijk en je planten kunnen niet wortelen. Bij 
twee leden van de doelgroep zag ik echter een methode die dit probleem onder
vangt. 
Heinz Keller en Eric Peters gebruiken voedselbakjes in het aquarium. Hierbij wordt 
een laag glazen of aardewerken bakje of schoteltje gebruikt dat een beetje ingegra
ven wordt in de bodem. Glas is het mooiste omdat het nauwelijks opvalt. Te denken 
valt aan bijvoorbeeld deksels van weckpotten (voor zeer weinig geld op rommel
markten te koop ), aardewerken onderzettertjes voor plan ten e.d. Als het maar een 
beetje zwaar is en een opstaande rand heeft. Daarin deponeer je dan de rode mug
genlarven of de tubifex. Zo kunnen deze niet direct in het bodemmateriaal weg
kruipen en de salamanders hebben direct toegang tot het voedsel. 
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BOEKBESPREKING 

Dit in hct Duits geschreven bock is. hocwcl 
het in cen Terrariumboekenscric is uitgegcvcn. 
in ccrste instantic bedoeld voor praktisercndc 
dierenartsen. Ook tcrrariumlictllcbbers. die 
zich met kweek en verzorging bczig houdcn. 
vindcn in dit bock cen schat aan informatic. 
vooral op het gehicd van prevcntieve maatrc
gelcn en het op de juiste wijzc inschatten van 
uiterlijke verandcringen van dicren. De auteur 
waarschuwt echtcr in de inlciding - terecht -
voor onoordeelkundig gebruik van deze infor
matie. 
Het bock is kort en bondig gcschrevcn en 

3 4 

maakt cen keurig vcrzorgde indruk met zijn 
velc en duidelijkc kleurenfoto"s. 
Zoals hct hoort bcgint het bock met enigc wct
telijke bepalingcn omtrcnt het houden van rep
ticlcn en mntibiecn (in de Bondsrepublick 
Duitsland). 
De ccrste helft van hct boek is gcwijd aan dia
gnostischc methodes (20 pagina"s) en thera
piecn (50 hladzijdcn ). waarondcr tcvens nar
cose en enkelc chirurgischc ingrcpcn worden 
behandeld. Dan volgen enigc kortc hoofdstuk
jes over aangebore~ afwijkingen. tumorziek
ten. euthanasic. en het overdragen van zickten 
van reptielen en amtibiecn op mcnsen (in 
totaal vijf pagina"s). In de twccdc helft van hct 
bock worden per dicrsoort de voor deze soort 
belangrijkste zicktcn beschrcvcn. voor zovcr 
dat in het algemcnc gedeeltc nog niet was 
gcbeurd (-1-6 bladzijden ). Hct hock bcsluit met 
tahellcn en een uitgchrcidc literatuurlijst. 
Bij de diagnostische methoden wordt ruim 
aandacht geschonken aan hct ontlastingson
derzoek. met vecl - ook voor lekcn - duidclij
ke afhccldingen van inwendige parasieten en 
hun cicren. Vecl repticlen zijn symptoomloos 

dragcr van potenticcl ziekteverwckkende hac
tericn zoals bijvoorheeld Salmonella of 
Psetulommws. Door de auteur wordt nadruk
kclijk gcwaarschuwd niet te strcven naar het 
volledig vrijmakcn van terrariumdieren van 
Gram-ncgatieve hactcricn. waarvoor in hct 
verleden nogal cens gcpleit is. omdat dit 
bchalvc belastend voor het dicr. ook nog ccns 
nict cffcctief is. Hct stuk over hccldvorrncndc 
technickcn is zcer duidelijk en rijk ge"illus
treerd. Vccl aandacht krijgt ook hct bloedon
derzock. Achtcrin hct hoek zijn uitgebreide 
tabcllcn tc vinden waarin per dicrsoort de nor
maalwaarden staan vcrmeld. Hclaas wordt 
daarbij nict aangcgcvcn volgens wclke metho
de dczc norrnaalwaarden tot stand zijn geko-
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men. Omdat de bepalingsmethode soms van 
invloed is o p de uits lag. zij n deze normaal
waarde n niet zonder meer te gebruiken. Voor 
sectietechnieken verwijst de auteur naar diver
se andere auteurs. 
Het hoofdslllk over therapieen is zeer uitge
bre id. Hct aanbrengen van cen semi-perma
nellle maagsonde bij schildpadden om mcdi
cij nen toe te dienen e n te dwangvoederen. 
wordt met duidelijke afbecld ingen verheldcrd. 
Bij de bcschrij ving van de imraperitonealc 
injectie bij slangen wordt wei gewaarschuwd 
voor het aanprikken van de luchtzak, maar 
vreemd genoeg wordt er gcen norm gcgeven. 
waar de injcctie dan wei vcilig kan gebeurcn. 
Uw recenscntmcrkt hierbij op dat bij de mccs
te slangcn d it veilig kan gcschicden aan de 
buikzijde. lllssen twee sdlllbben door, op de 
overgang van het achterstc naar het midde lstc 
derde dec! van de afstand van de kop tot de 
cloaca. De informatie over medicijnen wordt 
in overzichtc lijke tabellc n samengevm. Bij de 
behande ling van de diverse medicijnen vall o p 
dat bij de bestrijding van cctoparasieten di 
chloorvos om veiligheidsredene n wordt ver
kozen bovcn Neguvon. De ervaring van uw 
recensent is precies tegenovergesteld. Jammer 
is het dat er geen andere middelen genoemd 
worden. Ee n goed advies is evenwel een doos
j e met 'verkli kker' -insecten aan deze bestrij
d ingsmiddelen bloot te ste llen. Een store nde 
omissie is dat in de tabel met antibiotica niet 
Staat verme ld op welke wijze deze medicijnen 
moete n worden toegediend. In de tekst wordt 
o rale toediening afgewezen omdat de resorptie 
van antibiotica afhanke lijk is van de diersoort 
en be'invloedbaar door zickte. Degene die 
aileen naar de label grijpt wordt zo wei in het 

on!!ewisse !!clate n. In dit hoofdslllk worden 
tev~ns de b;sispri ncipes besproken van de bij 
reptiele n voorkomende infectieziekten. Ook 
de bij aile repticlen voorkomende problemen 
zoals bijt verwondingen. verstoppingen, leg
nood en dann- e n peni sprolapsen worden in 
dit hoofdslllk beknopt. maar duidelijk behan
deld. Het hoofdstuk eindigt met diverse pagi
na·s over narcosetechnieken en diverse chi rur
g ische ingrepe n. 
Het laatste dcrde dee! van het bock wordt 
gewijd aan rncer specifieke ziekten. Per dier
groep (amlibie. krokodil. schildpacl. hagedis 
en slang) wordt na een korte in Ieiding over de 
anatomic en fys io logie een aantal veelvuldig 
gediagnosticecrdc zie ktcn duidclij k en bonclig 
beschrevcn. Dezc inde ling van het bock voelt 
aan de cne kant heel logisch aan. maar aan de 
andere kant maakt het het terugzoeken van ecn 
problcem lastiger. omdat niet altijd duidelijk is 
of iets teruggczocht moet worden in het a lge
mene of hct specifieke gedcclte. Een voor
beeld hie rvan is kalk-/v itaminc D-gebrek dat 
in het specilieke dee! bij hagedissen worclt 
besproken. maar dat evengoecl bij schildpad
den voorkomt e n daar onbesproken blijft. 
Helaas is de index bij dit terugzoeken niet 
altijd uitgcbre id genoeg. 
Het bock wordt beslote n met een zeer uitge
hreid registe r met een virusoverzicht. de al 
genoemde norrnaalwaarden voor bloedonder
zoek, een lijst met de same nstclling van di ver
se voedingsmiddc len. een verklare nde woor
denlijst. een (mij ns inz iens iets te beknopte) 
index e n een zeer uitgebrcide litcralllurlijst. 
O p het schutblad is bovend ien nog een aantal 
symptomcn en een lij st van mogclijke oorza
ken gedrukt. 
Samenvattc ncl: een zeer fraai ge'illustreerd en 
goed vcrzorgd boekje met een schat aan 
betrouwbarc praktische ervaringen. Zcer 
geschikt voor diere nartsen d ie op een beknop
te maar duidelijke manier ingevoerd wi llen 
worden in het vakgebied van de ziekte n van 
reptielen en amfibieen. Maar ook bij e lke seri 
euze terrariumliefhebber met een meer dan 
gemiddeldc belangstelling voor z iekten van 
terrariumdicrcn (en met behcers ing van de 
Duitse taa l) l10ort d it boek op de plank. Een 
absolute aanrader! 

E. van der Kamp 
Dierenklinie k De Langstraat 
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5 144 AL Waalw ij k 
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De uitgever T.F.l-1 . Publicat ions timmert aar
dig aan de weg met populair vormgegevcn en 
vlot geschreven boekjes over amfibiccn en 
rcptielen. Nu met het boekjc over kleurrijke 
kikkertjes van hct geslacht Mantel/a uit 
Madagascar. Het ccrstc hoofdstuk heeft de 
titcl The third jewel mecgckregcn. De eerste 
twec juwelen worden gevormd door de pijlgif
kikkers en de klompvoetkikkcrs uit Midden
en Zu id-Amerika. Bij de albeelding van een 
klompvoetkikker staat overigens dat die het 
derde juweel is. Dit is het enigc storcndc tckst
foutjc dat ik in het boekje hcb kunnen ontdek
ken. 
Aile onderdelcn van de vcrzorging en de 
kweek in het terrarium van deze kikkertjcs 
worden systematisch beschreven. De schrij vcr 
put uit een ninke dosis eigen succesvolle erva
ring. Het geeft ecn goed houvast voor begin
ncndc liel11cbbcrs. Wat opvalt is dat 
Amerikanen wat andere ideccn hcbben over 

BOEK BESPREKINGEN 

In vrijwcl iedcre boekwinkel en in vec l dieren
zaken zijn wei deeltjes uit de T.F.l-1.-scrie te 
vinden. Zc glimmcn je veelal tegernoct: over 
de foto·~ zi t een zeer glanzende laag die voor 
cen bijzonder sprankclcnd effect zorgt. Zclfs 
ccn heel tam plaatjc van cen paar mcdworrnen 
oogt hierdoor buitcngcwoon spanncnd. Hct 
zou wat llauw zijn om tc stcllen dat de bockjcs 
aan dit glansprocede hun bestaansre<.:ht ontlc
nen. maar hct is onmiskenbaar dat de blade
rende klant wei ge"imponeerd raakt. Yolgens 
sommigc bcri<.:hten hceft het glanslaagje trou
wens nict het eeuwige Ieven. 1-let kan vcrgelen 
en craquclercn. en bovendien va llcn vingcraf
drukkcn stcrk op. Maar de eerstc indruk is 
fraai. 
1-let ontbrckcn van een literatuurlijst. wei aan
wczig in de grotcre T.F.l-1.-uitgave n. vormt een 
duidclijk minpunt. De boekjes bcvattcn gcluk
kig wei ccn goede index. 
Yoor dcgcncn die de taal van onzc oostcrburcn 
beter madnig zijn dan hct Engels. is hct goed 
te wcten dat er vertalingen in hct Duits 
bestaan. 

H.A.J . in den Bosch 

de bouw en de inrichting van terraria dan 
Europeanen. Yolledig glazen terraria zijn ken
nelijk nict zo in. Combinaties van hout. kunst
stof en ccn glazen bakjc worden als eenvou
dig. makkelijk en hygicnisch gepresenteerd. 
Daarovcr kan !link worden gedis<.:ussieerd. 
Het plakkcn van een poster van een palrnen
strand als adllerwand wil ik ronduit als kitsch 
bestempclen. 
1-let thema voedseldieren komt goed aan bod. 
Maar alles is wei afkomstig uit de tlierenwin
kel. Zclf voedse ldieren kweken is cr nauwe
lijks bij . Dat is in Nederland cen absolute ver
plichting om altijd vcrt.ckerd te zijn van vol 
doende voedsel voor de k i k kertjes. 
Met hct kwcken zijn al de nodigc su<.:<.:cssen 
gebockt. Ecrdere ervaringen in Ncth.:rland dat 
de eiercn van de Goudcn Mantclla nict tcgen 
Iicht zoudcn kunnen worden in dit bo~o:kjc nict 
bevestigd. 1-let blijkt cen kwestie van hct cree
rcn van de juiste afzetplaats te zijn. 
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Het hoofdstuk waarin de diverse soorten 
Mantella's beschrcven worden lijkt mij com
pleet en geeft de laatste stand van zaken met 
betrekking tot de naamgeving van de soorten. 
Het bevat welkome informatie over de 
omstandigheden in de natuurlijke biotopen. 
Met name dit hoofdstuk zou ook voor wat Ian
ger meclopende liethebbers interessant kun
nen zijn. Juist hier voel jc het gcmis van litera
tuurverwijzingen heel erg. 
Als tocgift wordt nog iets verteld over het 
genus Mamidactylus dat de andere helft vormt 
van de subfamilie Mantellinae. 
De technische afwerking met het glanzende 
kunststof laagje over de kleurenafdrukken 
geeft het idee van echte foto's. Jammer vind ik 
dat vervolgens niet echt kritisch is gekeken 
naar de kwaliteit van hct uiteindelijke druk-

Dit fraai ogende schildpaddenboekje. dat 
aileen al door de prachtigc gecoate kleurenfo
to's de mocite van hct inkijken waard is. is 
duidclijk voor de beginnende en de iets gevor
dcrde schildpaddenhoudcr geschreven. De 
schrijver gaat in op de biologic. taxonomic. 
evolutic en op hct gcdrag. Ruime aandacht 
wordt geschonken aan de bchuizing van zowcl 
land- als moerasschildpadden. zowcl binnen 
als buitenshuis. 
Seksedeterminatie. bahsgedrag. het leggcn 
van eieren en het uitbroeden hiervan komen 
aan bod. Als medium voor het uitbroeden van 
de eieren beveeh de auteur vochtig zand. veen
mos (sphagnum). kattcnbakvulling ("?)en ver
miculiet aan. hoewel hct laatste de voorkeur 
heeft. Van belang is de eicren te markeren en 
vooral steeds te controleren of het medium 
niet tc nat of te droog wordt. Een tc droog 
medium onttrekt vocht aan de eieren. ecn te 
nat medium belemmcrt de zuurstofopname 
door de eischaal (IN DEN BoscH. 1996). De 
aanbevolen broedtemperatuur mag varicrcn 
tusscn de 26-33°C. 
De auteur stelt dat het grootbrengen van de 
pasgcborcn diercn mocilijker is dan het uit
broedcn van de eieren. lk heb het idee dat dit 
in ons land juist omgckccrd is. In kweekvcr
slagen komen nog vccl tc vaak meldingen 
voor van in het ei afgestorven diercn. Jonge 

werk. Hct contrast, de doortekening in de don
kere partijen en de kleurbalans Iaten hier en 
daar te wensen over. Ook de gekozcn uitsne
den van de atbeeldingen getuigen niet van 
gevoel voor compositie. Kennelijk is de 
gedachte geweest om zo veel mogelijk kikker 
op de vierkante centimeter te krijgen. Wat 
meer ruimte rondom de diertjcs had in mijn 
ogen wat meer rust gebracht. Een albeclding 
over twee pagina's verdelen maakt van de kik
kers al snel misvormde dieren: het boekje kan 
niet goed vollcdig worden opengevouwen. 
Ondanks dezc kritiekpunten is het voor 
Engelslezende beginners een aardig boekje. 

J. Verkade 
Parklaan l7a 

5211 JH Den Bosch 

dieren zijn. bij de juiste temperatuur gehou
den. afwisselcnd gevoerd en vooral het cerste 
jaar voorzien van een vitaminenpreparaat (bv. 
Petaid. Turtle vitamin) juist heel gemakkelijk 
groot te brcngcn. 
Het onderwcrp vocding krijgt ruimschoots 
aandacht. waarbij ook op hct zelf kwekcn van 
bijvoorbeeld meclwormen en krekcls wordt 
ingcgaan. Gewaarschuwd won.h tcgen het voe
ren van goudvis aan moerasschildpadden. 
Volgens de auteur zijn goudvissen bcsmet met 
tal van parasieten en leidt hct voeren van vis
sen tevens tot vervctting. Men zou ook het 
voeren van aquariumvis achtcrwcge moeten 
Iaten. In vee) Nedcrlandse aquaria zwcmmcn 
namclijk tuberculeuze vissen. die de zoge
naamde · Koudbloedtuberkclbactericn · op de 
schildpadden kunncn overbrengen (ZWART. 

1988). Een opmerkelijke tip wordt gegeven 
voor moeilijk ctcndc landschildpaddcn: spren
kel ecn bectjc rozenbottelsiroop. honing of 
jam. verdund met water. over hct voedsel. 
Een quarantaincpcriode van minimaal drie 
weken wordt aanbevolen bij pas aangeschafte 
dieren. Bclangrijk is vooral de mmkoop van 
gezonde dieren. De ccrste aanblik in cen die
renzaak zegt soms al erg veel. Vieze. slordige. 
stinkende en overbevolkte bakken bevatten 
waarschijnlijk zickc dieren. Verder wordt in 
het boekwcrkjc gewezen op de noodzakelijkc 
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hygiene en passeren enkele algemeen voorko
mende ziekten de revue, zoals deficientieziek
ten (gebrek aan vitaminen en mineralen) waar
door afwijkingen als rachitis (Engelse ziekte) 
en dichtzittende ogen ontstaan. Maar ook con
stipatie. verwondingen, teken en mijten, 
schimmel- en worminfecties worden behan
deld. De auteur is duidelijk tegen zelfdokteren 
en verwijst terecht in de meeste gevallen naar 
de dierenarts. 
Verder vindt de schrijver dat iedere schildpad
denhouder met zijn dieren zou moeten kweken 
om de soort in stand te houden. Sommige 
soorten worden door toedoen van de mens 
steeds zeldzamer (bijvoorbeeld door con
sumptie in vooral Oosterse Ianden) en een col
lectie, opgebouwd uit )outer wildvangdieren 
vult dan ook niet goed te praten. Nakweek-die
ren zijn misschien wei iets duurder dan wild
vang, maar zij lijden minder aan stress, ze zijn 
gezonder en beter gewend aan gevangenschap. 
Tot zover aileen maar pluspunten over dit 
boekje. 
Minder positief ben ik over het hoofdstuk dat 
meer dan twintig soorten schildpadden behan
delt en waaronder helaas een nink aantal soor-

Dit is een klein, goed verzorgd beginnersboek 
over hagedissen. Het maakt net als de andere 
deeltjes die in deze reeks verschenen zijn ccn 
'glossy' indruk. 
Over de tekst ben ik echter wat minder enthou
siast. Hoewel de schrijver als conservator rep
tielen van een Australische dierentuin wei over 
de nodige kennis zal beschikken, is dit aan de 
geschreven inhoud niet te mcrken. Niet dat er 
veel onjuistheden in het bockje staan. Nee, dit 
ligt meer aan het feit dat de informatie over het 
algemeen zo beknopt en oppervlakkig is, dat 
het erg moeilijk is om fouten op te schrijven! 
De eerste 44 bladzijden behandelen algemcne 
zaken over het houden van hagedissen. Wat 
mij bij het voorwoord opviel, is de tekst bij de 
foto van de Roodkeelanolis (Anolis carolinen
sis). Deze hagedis wordt aanbevolen als 
beginnersdier. Aangezien deze soort nog 
steeds niet op grote schaal door Jiefhebbers 
nagekweekt wordt, is het volgens mij gecn 
beginnersdier bij uitstek. 

ten zitten die eigenlijk niet in handen van 
beginners zouden mogen vallen. Kritiekloos 
worden soorten opgesomd die hier vuak geen 
schijn van kans maken, zoals de terrestrisch 
Jevende Doosschildpadden Terrapene caroli
IUI en Cuora ga/hinifrons. Maar ook verschij-
nen soorten als de Panterschildpad 
Geoche/one part/a/is, de Afrikaanse 
Klepschildpad Kinyxis be//iana, 
Weekschildpadden (geslachten TrionJ'X en 
Lissem.vs), de Diamantrug Malac/em)'S terra
pin en de Franjeschildpad of Matamata Chelus 
fimbriata. Verder staat er een foutieve naam 
onder de foto op pagina 19. De afgebeelde 
schildpad is niet Rhinoc/emmy.\· pu/cherrima, 
maar Rhinoc/emmys .funerea. 
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In het eerste hoofdstuk staan wat algemene 
zaken over hagedissen zoals thermoregulatie, 
lichaamsbouw, het feit dat hagedissen hun 
stuart kunnen verliezen en dat hun huid bedekt 
is met schubben. 
In het tweede en derde hoofdstuk worden de 
inrichting en bouw van het terrarium bespro
ken. Over het bouwen van terraria wordt niet 
veel bijzonders vcrmeld. Er staan algemeen
heden over bodcmbedekking. inrichtingsmate
rialen en wat technische zaken over verlich
ting en verwarming. Het vierde hoofdstuk 
heeft voedsel als onderwerp. De bekende 
voedseldieren passeren er de revue. Over 
belangrijke zaken zoals vitamines en kalkpre
paraten staat er in dit hoofdstuk nicts. In het 
volgende hoofdstuk, ziektes, staat op bladzijde 
33 cchter wei een grote kleurenfoto van meer
dere kalk- of vitaminepreparaten. In dit hoofd
stuk vinden we wei een klein stukje tekst over 
het belang van mineralen en vitamines. In het 
hoofdstuk voortplanting staat iets over dag-
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lengtevariatie bij dieren uit gematigde streken. 
geslachtsbepaling. het behandelen van eieren 
en het op een simpele manier uitbroeden van 
eieren. 
Van bladzijde 45 tot 63 worden, uiteraard 
beknopt, enkele soorten behandeld die begin
nersdieren zouden zijn. Over het algemeen is 
dit wei · juist. Toch zou ik Chuckwalla's 
(Sauroma/us ohe.\·us). Woestijnleguanen (Dip
sosaums dorsalis), Helmleguanen (Coryto
phanes cristallts) en Doornstaartagamen 
( Uromastyx acamllimtra) geen beginnersdie-

Jazeker, swifts zijn ook zwaluwen - om pre
cies te zijn: gierzwaluwen - maar het is evenzo 
de Amerikaanse benaming van een groep 
hagedissen. En om de verwarring gelijk maar 
te Iaten voortdurcn: die groep bestaat uit twee 
genera die niet eens tot dezelfde familie beho
ren. Voor Amerikanen zijn swifts aile leden 
behorend tot het genus Liolaemus, de 
Aardlegummtjes, en de kleinere soorten van 
het genus Sceloporus, de Stekelleguanen. De 
groterc Stekelleguanen noemen zij spiny 
lizards, stekelhagedissen. Overigens zijn 
Sce/oporus en Liolaemus relatief zeldzame 
gasten. in Nederlandse terraria. denkelijk niet 
zozeer omdat het zulke veeleisende dieren 
zijn, maar veeleer door geringe contacten tus
sen terrariumhouders tcr weerszijden van de 
Atlantische Occaan. 
Dit kleine boekje heeft een duidelijke, eenvou
digc indeling: hoe kom ik aan mijn swift, hoe 
breng ik die onder, wat te voeren, het kweken, 
en mogelijke kwalen. De laatste eenderde van 
het werkje besteedt de auteur aan het de revue 
Iaten passeren van soortcn, waarbij echter 
meer is gekeken naar het voorhanden zijn van 
fraaie toto's. dan het gcschikt zijn als terrari
umdier lijkt het wei. Sommige zijn zelfs nog 
niet op naam gebracht. In ieder geval krijgt 
men een goedc indruk van de variatie: we heb
ben te maken met hagedisscn die Ieven in hete 
woestijnen, in gematigde zones en soorten die 
zelfs tussen snecuwvclden voorkomen. Een 
literatuurlijst ontbreekt helaas; wcliswaar ver
wijst de tekst naar FROST & ETHERIDGE ( 1989), 
maar waar dat verschenen is. blijft volledig in 
nevelen gehuld. 

rcn noemen. 
Aangezien het boekje geschreven is voor de 
Amerikaanse markt, wordt van de Europese 
hagedissen aileen de Smaragdhagedis 
(Lacerta viridis) beschreven. 
Samenvattend, een mooi ogend boekje dat ook 
voor de beginnende terrariumhouder veel te 
weinig praktische informatie bevat. 

H. Houtman 
Olmenhof32 

6951 MV Dieren 

De toon is kameraadschappelijk Amerikaans 
en dat is even wennen. Zeker met kreten als 
dat de besproken hagedissen te gekke huisdie
ren zijn ('they're fun pets!') lijkt cen aanzet tot 
onbezonnen aankoop op de Iocr tc liggen. 
Hoewel de tekst minder dan de helft van het 
totale boekje uitmaakt. is de gegcven beknop
te informatie juist, waarbij de auteur niet 
schroomt tc vermelden dat de dieren ziek kun
nen worden, dat ze als wildvang vrijwel altijd 
externe en interne parasieten bij zich dragen 
en dat daarom een bezoekje aan de dierenarts 
helemaal geen gek idee is. 
De praktische keuzes van de auteur doen wat 
curieus aan. Het gebruik van kunstgras bij
voorbeeld (met heet water schoon te sproeien 
en na drogen weer te gebruiken) is bij ons toch 
ongebruikelijk. Hygienischer blijft het volle
dig vervangen van het substraat. Het gebruik 
van tijn zand, een andere mmrader van 
Hunziker. Ievert volgens hem geen problemen 
op. Misschien bij de onderhavige hagedissen 
nict. maar gelet op onzc ervaringcn met 
Europese soorten probeer ik dat loch maar lie
ver niet uit. Bij het vocdscl komen de vitami
nes en mineralen ter sprake. en een nuttige 
waarschuwing tegen het voercn van uitgemer
geld gekochte krekcls. Je vocrt dan letterlijk 
ecn lege dop. Andere insecten komen even
ecns aan bod. en zelfs groenvoer, want sommi
ge soorten - al dan niet aangezct door het sei
zoen - zijn tamelijkc vegetariers. Probeer eens 
wat uit, is de tcrechte boodschap. Het hoofd
stukje over kweken is wederom kort, doch 
bruikbaar, al zag ik de beschrijving van het 
paargedrag graag wat anders (maar hicr 
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sprcekt de bioloog). en bctwijfcl ik sterk of de 
beschrcven broedstoof mcer dan de enkclc 
tocvalstrcffer zal oplcvcn:n. Waar ik echter 
bijzonder sterk tegen wil waarschuwen. is het 
door Hunziker aanbevolcn gebruik van een 
pyrcthrinehoudend insecticide tegen ectopara
sietcn. Mogelijk zijn de bcsproken leguaantjes 
daar hetcr tegen hestand dan andere hagedis
sen. maar heel voorzichtig en eerst op een 
enkel exemplaar toepassen is mijn dcvics 
(1-lEJ.MDAG. 1994). 
Samcnvattcnd: een goed bockjc voor de bcgin
nende amateur. redelijk prccics gericht op de 
Aard- en Stekellcguaantjes. maar met tips die 
brcder bruikbaar zijn. Feitelijk zou je met wat 
tekstaanpassingen een heel scala aan reptielcn 
en amtibiecn in boekvorm voor het voetlicht 
kunncn brengen. En dat is dan ook precies wat 

Voor Amerikaanse begrippcn is het heel 
beschaafd gebleven: maar zes echte kleuraf
wijkingcn van slangcn en slechts zeventicn 
illustraties die in een veterinair handboek 
thuishoren. 
Slangenhouden blijft in de Vercnigde Staten 
toch ecn wonderlijke bezighcid. t-lct verzamc
len van kleurvarieteiten en het houden van 
slangen in plastic dozen. ik heb het er niet zo 
op. lk zic die aanpak van het slangcnhouden. 
met zo'n bock als dit. ook steeds meer Europa 
binnenkomen. Toegegcven. hct werkt. de slan
gcn docn het gued in gcvangcnschap. En Iaten 
we ccrlijk zijn. albino's of 'wildkleur'. aile 
slangen. hagedissen. kikkers. vul maar in. die 
in gcvangcnschap geborcn zijn. zijn cultuur
vormcn. Het contact met de natuurlijke popu
latie is verbroken. Dan kun jc vreemde kleur
varictciten prachtig vinden of juist heel lclijk 
(zoals ik). maar argumcntcn tegen zulkc 
blcckrozc misbakscls zijn gchccl en al geba
scerd op srnaak. 
Dan vind ik de ovcrdrcvcn aandacht voor 
allcrlci vetcrinaire handclingcn hij slangcn 
ernstiger. Liefhebbers zijn rnecstal geen dic
renartsen en zouden zich rnocten onthouden 
van handelingen als sondcrcn. injcctcren 

de uitgever T.F.H. doct. De liefhebber van 
mooie foto's kan zo ccn hcle boekenverlame
ling aanleggen. de wat krapper bij kas zittende 
tcrrariaan koopt gewoon ccn deeltje van zijn 
of haar favoriete diercn en zorgt ervoor onze 
Laccrta-Beginnersgids bij de hand te hcbben. 

LITERATUUR 
FROST. D.R. & R. ETIIERIDGE. 1989. A phylo
genetic analysis and taxonomy of iguanid 
lizards. Univ. Kansas Mus. nat. Hist. misc. 
Publ. 81: 1-65. 
HELMDAG. A .. 1994. Milbenbekampfung mil 
ARDAP-Spray. Die Eidcchse 5( 13): 27-2K 

H.A.J. in den Bosch 
Zotilogisch Laboratorium R.U. Leidcn 

Postbus 9516. 2300 RA Lcidcn 

cnzovoorts. lk kan ook niet ccht bedenken wat 
vooreen.liefhebberhct nut is van foto's van uit 
de ingewanden gesncdcn lint- en rondwormen. 
In de tekst wordt hct zinnige advies gcgeven 
om feces door een diercnarts op wormeneiercn 
tc Iaten onderzoeken en aan de hand daarvan 
wormen te bestrijden. Plaatjcs van veel voor
komende wormcneicren waren wellicht nutti
gcr geweest. maar sprcken minder aan. 
Dczc vooroordclen van mijn kant even daarge
latcn. het gcnocmdc bockjc geeft basale infor
matie voor het houdcn van slangen. Die infor
matie is goed en cenvoudig verwoord. 
Misschien vergis ik me. maar eerlijk gezegd 
Ices ik cr weinig nicuws in. Dczelfde infonna
tic is ook in het Ncdcrlands wei te lezcn. lk 
denk dat de liell1ebber die de moeite necmt om 
in hct Engels over zijn of haar dieren tc lczcn. 
wei betere en mccr gcdetailleerde informatic 
kan vinden. De waarde van het bock moet dus 
komcn van de illustratics. Daar zijn hele aardi
gc onder. maar ik zou cr hct bock niet speciaal 
om kopen. 

P.M. Muddc 
Kcmphmm2 

1452 XV llpcndam 

227 



D AVID, P. & G. 
VOGEL, 1996. 
The snakes of 
Sumatra. 
An annotated 
checklist and key 
with natural hi s
tory notes. 
Ed ition C himaira, 
Frankfurt am 
Main. 
ISBN : 3-930612-
08-9 
260 pagina's, 
33 k leure nfoto 's, 
3 zw te keningen, 
2 kaarten 
Prijs: OM 55,-

228 

BOEKBESPREKING 

Het blijft merkwaardig dat de lndonesische 
herpetologie nog steeds weinig aandacht krijgt 
van plaatselijke onderzoekers en dat ook nu 
nog het merendeel van de publicaties vanuit 
hun buitenland kornt. Waren het voorheen 
vooral de Nederlanders met een geschakeerd 
verleden in de archipe l, en kwarnen daar later 
een paar andere Europeanen bij en een enke le 
Amerikaan, tegenwoordig roeren de Fransen 
en vooral de Duitsers zich. De S langen van 
Sumatra is het resultaat van een sarnenwer
king tussen die twee Jaatste nationaliteiten. 
Seide auteurs zijn o pmerkelijk genoeg gepro
moveerde chemic i. even wei met een uitgebrei
de amateur-herpetologische achtergrond en 
ervaring in het houden en kweken van bijvoor-

beeld Aziatische slangen. 
De auteurs benadrukken dat hun lijst, de laat
ste samenvatting was van zo'n tachtig jaar 
geleden, nog een voorlopig karakter heeft. 
Sommige oude beschrij vingen behoeven her
ziening, v indplaatsgegevens in de literatuur 
zijn niet altijd even duidelijk of betrouwbaar 
en ongetwijfeld is er nog vee) ecologisch veld
werk te doen. Mogelijk verbergt zich hier en 
daar misschien nog een nieuwe vorm. 
De huidige stand van zaken geeft 127 so01·ten 
s langen voor het eiland te zien (de zeeslangen 
zijn niet in beschouwing genomen) die met 
een goed werkende s leutel nu op naam 
gebracht kunnen worden tot op ondersoortni 
veau. Het b lijft echter schubben tellen, want 
een echte velddeterminatiesleutel maken is, 
zoals iedereen met cnige ervaring op dat 
gebied weet, vrijwel onmogelijk. Een redelij
ke uitweg vormen gewoonlijk kleurenfoto's, 
die echter in deze uitgave maar een klein 
gedeelte van de soorten weergeven. De zwart-

wittekeningen zijn helaas gering in aantal en 
hun reproductie valt s lechts matig te noemen. 
De opzet van het boek is taxonomisch: beide 
schrij vers concentreren zich vooral op de 
synonymic (naamgeving in de loop der tijd) en 
de vindplaatsgegevens, maar waar mogelijk is 
per soort het een en ander over de natuurl ij ke 
histo ric opgenomen. De bibliogratie is uitge
breid. Yooral deze Jaatste twee aspecten, een 

mogelijkheid tot een zeer goede literatuurin
gang aangaande de Sumatraanse slangen en de 
opsomming van de bekend geworden veldge
gevens, zullen de terrariurnhouder aanspreken. 
Als basis voor nader onderzoek aan de slan
genfauna van het ei land zelf en als vergelij
kingsmateriaal voor de tot<1le regio, is het 
werk onmisbaar. Dat het boek in het Enge ls is 
gepubliceerd, draagt ho pelijk bij tot de toegan
ke lijkheid voor lndonesische bio logen die een 
fabelachtige biolog ische r ij kdom in hun 
omgeving hebben, en waarvan de onbekend
heid rnede de Jauwe reactie van het grate 
publiek en de politic i op het afgelopen winter 
in rook opgaan van ui tgestrekte delen oer
woud kan verklaren. Helaas is Sumatra ook 
geen uitzondering op de regel. dat de bevol
kingsdruk in lndonesie hoog is en de afkeer 
van s langen groat. 

H.A.J. in den Bosch 
Zoologisch Laboratorium R. U. Leiden 
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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 
wonnnen kopen 
en profiteren 
van aile ch:tbvoordelen! 

De voordelen 
van onze clu": 
0 ahljd verse produkten __ 

direkt van de kwekenJI 
0 gratis sporen vaar 

kantante karting! 
0 gratis catalagus 

en prijslijsten 

Punten sparen: 
gflld verdienen' 
ledere ~ • 

stede gulden* /eve -
Haa/t u binnen 1 rt u I 0 punten opt 
dan ontvangr u 75':aond 1.500 Punten. 
Haa/t u 8 000 onuspunten .... 
d · Punten binnen h 
an ontvongr 11 150 bo een alfjaar 

... en haa/t 11 bi nuspunten._ 
-' nnen I jaar IS 0 
uan Ievert u d I 0 . 00 Pllnten 

or . 00 bonuspunten opt • 
~aTW.. · 

0 2 x per jaar ontvan~ t" 
u de Qub-nieuwsbne( , f u ga at grg ~. 

o vaste korting op ••• 0 tU In I 
verzendkosten de dieren . 

0 geregeld unieke oanbiedingen n a a r oak kjezen VOO( een docje 
aileen voor Qu!Heden! In ploots von korti"2 1"'"

1
" J>innen 2 ;oor tijd 15-000. 

L---------1 noor de dierenwrn. sr~,;_,en voor 2 toeeongsbeW'Jlf Beiii<r en 

Postorder-service 
heel Nederland 

punten. don kunt u Je e in Nederland o 
voor de dierenwln von. u ~; 25.000 punten, don eeven 
En spoort u blnnen 3 jOO J>ewijien! 
we u doolVOO' -1 toefOJ!iS 

centraal bestel-. 
. fonummer. en1n 

3 (0341) 43442 

Meer punten, 
meer korting! 
Per 1.000 punten krijgt u 2% korting, 
per 2.000 punten krijgt u 4% korting, 
bij I 0.000 punten wordt dot 20% 
en zo kunt u doorsparen tot 30.000 
punten voor maximaa/ 60% korting 
op uw bestel/ing! 

U bepaal! zel( bij welke bes!el/ing u 
de pumen inwisselt voor kontome korting. 
Er gelden aileen maximum kortings
bedragen bij inlevering vana( 15.000 
pumen: 
van 15.000-20.000 pumen: HP 200,
van 20.000-25.000 pun!en: Hp 300,
van 25.000-30.000 pumen: HP 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 mt 3 mt 4 mt 5 mt 6 mt 7 mt 8 prijs VElDKREKELS 

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

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

Club lnsektExpresse 
Postbus 1074 
3840 BA Harderwijk 
Telefoon (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 doasje volwassen 
per 6 doasjes x 6 x 6 x 6 X 6 x 6 X 6 21,45 WASMOTIEN 
per 12 daosjes x 12 x 1 2 x 12 x 12 x 12 x 12 41 25 d 

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 1 000 gr 

per doosje I 10 stuks I middel lormaat 
per 5 doosjes I 50 stuks I middel formaci 
per doosje I 10 stuks I groat formoat 
per 5 doosjes I 50 stuks I groat formaci 

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

huisvliegen) • (niet vliegende) 

' voeder oosje, ca. 70 5,75 

prijs REUZEMEELWORMEN prijs 
2,50 per doosje 25 6 30 st 3,90 
4,50 per doosje 1 00 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 15 sl 

30,00 per doosje 45 st 
1 0,00 per doosje 90 sl 
37,50 per doosje 450 st 

.. •gewone of 
P"l5 dendrobeono's 

KRECAVIT 

2~·~ mineraal I vitamine-
' preparaat, 20 gr 

voor: • reDr'le.Jejn 

3,00 
8,00 

14,00 

• ZOOMED accessoires • terrariums • verlichting 
• •••• VRAAG DE CATALOGUSI 


