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SYSTEMATIEK 

Klasse: Amphibia 
Orde: Anura 
Familie: Dendrobaridae 
Genus: Dendrobates 
Soorr: Dendrobates granuliferus 

BESCHRIJVING 

Klein gifkikkerrje van ongeveer 2 em, mer gekorrelde rughuid, rode ror oranje rug, flanken en achrerporen 
groen ror blauwgroen, onderzijde lichrgroen ror vuilwir, keel bij mannerjes iers donkerder. Sommige popula
ries hebben afwijkende kleuren. 
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Verspreidingsgebied: Costa Rica, met name het Golfo Dulce gebied aan de Pacifische kust. Tropisch laagland 
regenwoud, de soort blijft beperkt tot de beboste gebieden. Het gebied kenmerkt zich door een drogere tijd 
(november-maart), maar heeft verder een hoge neerslag. Voedsel: kleine insecten en andere geleedpotigen. In 
gevangenschap fruitvliegen, springstaarten en weideplankton. 

TERRARIUM 

Goed beplant tropisch terrarium met veel schuilplaatsen. Vochtig met een hoge luchtvochtigheid (80-1 00%), 
maar ook zorgen voor enkele drogere plekken. Temperatuur overdag 24-25°C, 's naches 18-20°C. 

VOORTPLANTING 

In gevangenschap moeizaam door de zeer speciale voortplantingsstrategie. 
Mannetjes zijn territoriaal en verdedigen hun gebied regen concurrenten, dus maximaal een man per terrarium. 
Meerdere vrouwtjes kan wei. Voortplanting stimuleren door het nabootsen van een regentijd. Mannetjes maken 
een raspend geluid en Iokken vrouwtjes naar een eiafz.etplaats (bijvoorbeeld een dood blad), waar 3-4 eieren 
worden gelegd. Na het uitkomen transporteert het vrouwtje de larven naar een bromelia of bladoksel gevuld 
met water. Op gezette tijden deponeert ze onbevruchte eieren bij het kikkervisje, waarmee die zich voedt. Dit 
doet ze gedurende het hele larvestadium (I ,5 maand). Vandaar dat de kweek gewoon in het terrarium nog het 
beste lukt, zij het nog steeds mondjesmaat. Er zijn wei pogingen gedaan de kikkervisjes apart op te fokken met 
behulp van eierdooier van kippeneieren, maar de resultaten zijn vrij teleurstellend. 

LITERATUUR 
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Her genus Cerastes, 
Zand(Hoorn)adders in her wild en in gevangenschap 

R. Mastenbroek 
Boeierstraat 50 

8937 BR Leeuwarden 
Foro's van de auteur 

IN LEIDING 

Her genus Cerastes behoorr rot de familie van de 
Viperidae of echte adders. Tot deze familie behoorr 
Vipera berus, die ook in ons land vootkomr. De 
!eden van de groep Cerastes worden vaak hoornad
ders genoemd, maar deze naam is niet helemaal cor
rect aangezien er ook een hoornloze soorr en onder
soon bestaat. Ook binnen de echte gehoornde soorr 
zijn er exemplaren zonder hoorntjes. 

SYNONIEMEN 

Cerastes cerastes cemstes 
Coluber cerastes - LINNAEUS 1758 
Cemstes cornutus- BOULENGER 1896 
Cerastes cerastes- HAAS 1957 

Cerastes 11ipem 
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Cerastes cemstes cerastes - WELCH 1994 
Cemstes cerastes gasperettii- LEVITON & ANDER
SON 1967 
Cerastes comutus- ANDERSON 1896 
Aspis cemstes- SCHMIDT 1939 
Cerastes cerastt's - HAAS 1957 
Cerastes cerastes gaspercttii- HARDING & 
WELCH 1980 
Cerastes cerastes gasperettii - WELCH I 994 
Coluber vipem LINNAEUS 1758 
Cerastes vipem- HARDING & WELCH 1980 
Cemstes vipera - WELCH 1994 

(ONDER)SOORTEN 

Voor zover bekend zijn er binnen de groep Cerastes 
maar rwee soorren waarvan een mer d rie ondersoor
ten, maar hier is veel onenigheid over. 
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We hebben Cerastes cerastes cerastes de enige ge
hoornde variant waarbij in sommige populaties die
ren te vinden zijn die hoornloos zijn, deze kunnen 
in bepaalde populaties zelfs overheersend zijn. 
Als tweede soort herkennen we Cerastes vipera, een 
hoornloze soon die vaak verward wordt met de 
hoornloze Cerastes c. cerastes, maar her verschil is te 
zien aan de ogen die bij C vipera hoger op de kop 
gedragen worden. 
Als ondersoort van Cerastes cerastes kennen we ook 
de Cerastes cerastes gasperettii deze ondersoort is 
hoornloos maar over her algemeen war kleurrijker. 
Door amateur herpetologen wordt deze ondersoort 
ook wei als aparte soon beschreven en worden haar 
ook twee ondersoorren roegekend Cerastes gasperetti 
mendelssohni en Cerastes gasperettii gasperettii. 
Verder hebben we nog Cerastes cerastes mutilata, 
deze ondersoort wordt door sommigen als eigen 
soon beschreven. Ook deze ondersoort is hoornloos 
en wijkt in kleur af van de C c. cerastes en C c. gas
perettii. Verder wordt er ook nog gesproken van 
twee andere ondersoorren C c. karlhart/i en C c. 
hoofieli maar deze twee ondersoorren zij n niet op 
werenschappelijk niveau beschreven en laat ik dan 
ook buiten beschouwing. 

ZOOLOGISCHE OMSCHRI]VING 

Cerastes cerastes 
Sleutel voor deze soon is de 15-21 schubben russen 
de ogen, en de ogen liggen lateraal (zijdelings), vaak 
met een hoorn boven elk oog. De schubben op de 
kop zijn klein, de neusgaten bevinden zich op de 
top. Er bevinden zich 14-18 schubben rond her 
oog: er zijn 4-5 rijen schubben russen her oog en de 
neus. Rond het neusschild zitten 12-15 schubben. 
De schubben op de rug zijn gekield, en liggen dak
pansgewijs, in 26-37 rijen op her midden lichaam. 
Er zijn 130-172 scherp gekielde buikschubben en 
25-42 staarr schubben (gepaard). 
De anale schub is ongedeeld. 
De kop van de dieren is breed, afgeplat en driehoe
kig van vorm. De ogen zijn vrij groat en worden aan 
de zijkant van de kop gedragen de pupil is verricaal. 
Boven her oog zit bij sommige exemplaren een grote 
hoornachrige schub. 
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Deze slangen groeien in lengte uit tussen de 50-60 
em, met enkele populaties waar de dieren tot 80 em 
uitgroeien. 
De basis kleur is zandgeel, geelbruin, grijsachrig of 
roodachtig, dit ligr waarschijnlijk aan kleur zand 
waarop de popularie leeft. Vaak zijn er op deze 
grondkleur donkere markeringen aanwezig. De buik 
kleur is creme-wit, de sraart punt soms zwart. 
C c. gasperettii is meestal war kleurrijker en staat 
bekend om de zwarre streep vanaf her oog tot de 
mondhoek. 
C c. mutilata heeft als basis kleur oranje roze met 
soms war Iichte dwars banden over her lichaam. 

Cerastes vipera 
De sleutel voor deze soon is de 9-13 schubben tus
sen de ogen, de ogen zijn op de kop geplaatst en dra
gen nooit hoorns. De schubben op de kop zijn klein 
en ongelijk, knobbelachrig en gekield. De neusgaren 
staan zijwaarts aan de kop. Er bevinden zich 9-14 
schubben rand her oog. Er bevinden zich 3-4 rijen 
schubben tussen her oog en de neus, rond de neus 
zitten 10-12, zelden 13 schubben. De rugschubben 
zijn gekield en bevinden zich in 23-27 rijen over her 
middenlichaam. Ze tellen 99-122 buikschubben, 
deze zijn scherp gekield. Staarrschubben 18-26 
(gepaard), anale schub is ongedeeld, soms echter wei 
gedeeld. 
De kop is breed en plat en duidelijk gescheiden van 
de nek. De ogen zijn klein en staan direct op de kop 
met verticale pupillen, zonder horens boven de 
ogen. De lichaamsbouw is vrijwel gelijk aan Cerastes 
cerastes aileen de staart is korter. 
C vipera groeit tot ongeveer 35 em. 
De grondkleur grijzig tot geelachtig, met soms brui
ne vlekken, de buik wit of gelig. 
Aan de staart wordt het geslacht herkend. De vrou
wen hebben een donkere staart of soms bruine of 
zwarte ringen. 

VERSPREIDING 

De Cerastes-soorten Ieven in Noord Mrika en som
mige delen van het Midden Oosten. 
Zie hiervoor rabel 1. 
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LEEFOMGEVING EN GEDRAG 

Lcdcn van her genus Cerastes hebben ecn unieke 
manier van voortbeweging, wat we "sidewinding" 
noemen. Sidewinding houdr in dar de dieren zich 
zijwaarts voorrbewegen , waarbij elke keer dar her 
dier zich voortbeweegt maar rwee punren van her 
lichaam de grond raken. We herkennen dir fcno
meen ook bij andere soorten, zoals Crotalus cemstes, 

en een paar kleine Bitis-soorten. Een ander opval
lend gcdrag van deze slangen is dar zij zich door her 
zijdclings bewegen van her lichaam in her zand in 
kunnen graven waarna aileen de kop nog zichrbaar 
IS. 

CerttStes cemstes 

Deze slang is een ecbre woesrijnbewoner, die op de 
rypische zandvlakre leefr mer war rorsen en war 
droge woestijn planten. Naarmare je dichrer bij de 
duincn en steppe komr lijkr de groorre van de popu
laries af re nemen. AJs microhabitat kunnen we zeg
gcn dar dieren Ieven nabij zandheuvcls, rorsplareaus, 
en 1d1nderige gebieden mer schrale vegerarie. 

• 

Cerastes vipem 
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Ook schijnen ze gevonden re worden rond oasen en 
palmboom-valleien. Gedurende de here zomer
maanden zijn de dieren hoofdzakelijk nachtaC[ief en 
houden ze zich overdag schuil onder rorsen, grassen 

en in holen van kleine knaagdieren of Doornstaart
agamen ( Uromastyx) Gedurende de lente en herfsr 
zijn ze ook in de schemer en vroege ochrenduren 
acrid: In de koclsre maanden vanaf december tot 
februari houden de dieren er een soort inacrieve rust 
periode op na. 

CerllStes vipera 

Ook deze soon is een echre bewoner van de zande
rige gebieden al rrekken 7.e tocb meer naar de dui
nen en de plaarsen mer een war rijkere vegetarie. 
Ook dir dier is gedurende de here zomer maanden 
nachracrief en laar dan ook een soorrgelijk !evens
patroon zien als Cerastes cerastes. 

VOEDING IN HET WILD 

Cemstes cerllStes heefr een breed spectrum van voed
sel dar ze vangen vanuir een srraregische houding, de 

~ 
I . • .... 

.. 
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dieren liggen in het zand ingegraven waarbij aileen 
de kop zichtbaar is, als de potendele prooi voorbij 
komt slaat ze toe vanuit het zand. 
C cerastes blijft toeh overwegend een hagedissen
etende slang met prooien als gekko's (genus Ptyo
dactylus, Stenodactylus), Agamen (genus Trapelus, 
Uromastyx), skinken (genus Scincus) en eehte hage
dissen (genus Acanthodactylus,Mesalina), ook wor
den kleine varanen en jonge slangen (Malpolon moi
knsis) gegeten. 
Grotere dieren willen ook vogels (genus Motacilla, 
Phylloscopus) en kleine zoogdieren (genus Gerbil/is, 
Meriones, Psammomys) eten. Ook zijn er waarne
mingen van exemplaren die muizen en rauen (genus 
Mus, Rattus) aten. 

Cerastes vipera is bekend voor het zogenaamde 
luren, dit houdt in dat de slang geheel ingegraven 
ligt waarbij aileen de ogen en neus gaten boven het 
zand uit komen. Hierbij ligt het dier met de staart 
omhoog en beweegt zij haar staartpum als een 
wormpje, door deze methode vangc zij passerende 
hagedissen die proberen dit zogenaamde wormpje te 
vangen waarbij de slang me hapt. Van C. vipera is 
ook bekend dat zij de prooi vasthoudt tot deze ver
lamd is door het gi£ Ook deze soon eet overwegend 
hagedissen, maar bij grotere exemplaren is ook 
waargenomen dat ze kleine jonge knaagdieren eten. 

VI JAN DEN 

Jonge dieren kennen een hoop vijanden zoais vogels 
en hagedissen en zelfs andere slangen. De oudere 
dieren kennen ais vijanden varanen ( ~ranus gri
seus), Woesrijnvossen ( Vulpes rueppellt), Faraoratten 
(Herpestes ichneumon) en vele andere soorten dieren. 
Om deze vijanden af te sehrikken kunnen ze een 
geluid produeeren door de buiksehubben langs 
elkaar heen te sehuren, hierdoor veroorzaken zij een 
raspend geluid zoais we bijvoorbeeld ook kennen 
van de zaagsehubadders (genus Echis). 

VOORTPLANTING 

Cerastes cerastes 
Deze soort is ovipaar (eierleggend). In de vrije 
natuur begint de paartijd tussen april en juni, 
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afhankelijk van het klimaat. In de periode van juli 
tot augustus leggen zij 10-20 zaehtsehalige eieren die 
na een periode van 6-8 weken uitkomen. Dit is 
meestal in oktober, de jongen zijn dan zo'n 14-18 
em groot, maar dit kan per regio en ondersoort ver
sehillen. Na ongeveer 1 0 dagen verve lien zij voor het 
eerst en gaan ze op zoek naar voedsel, dat bestaat uit 
kleine hagedissen (bijv. genus Tropiocalotus). 

Cerastes vipera 
Deze soort is ovovivipaar (eierlevendbarend), dit 
betekem dat de jongen in een soort van eierzak 
geboren worden. De paartijd in de natuur voor C 
vipera valt in de maanden april tot juni. Het "eier
leggen" gebeurt in augustus, de zogenaamde eieren 
zijn geelbruin van kleur en hebben de grooue van 
een gulden. Een paar uur na het leggen komen de 
jongen uit het "ei". Het gemiddeld aantal jongen 
per worp is 3-5 (max 9), de jongen zijn dan zo'n 10 
em lang. Na ongeveer 10 dagen hebben zij hun eer
ste vervelling en gaan hierna voedsel cot zieh nemen. 

HET GIF EN DE WERKING 

De werkzame bestanddelen van het gif worden vaak 
opgesplitst in twee groepen. 
Neurotoxinen, dit gif zorgt hoofdzakelijk voor het 
vernietigen van de zenuwen en spiereellen. Onder 
dit giftype rekem men dat van de van de koraal
slangaehtigen en zeeslangen (familie Elapidae). 
Als tweede gifgroep kennen we de haemotoxinen, 
die er hoofdzakelijk voor dienen om de bloedeellen 
te vernietigen. Onder dit type vailen die van de 
adders en de groefkopadders (familie Viperidae). 
Deze indeling geeft grofWeg een tweedeling voor het 
aanduiden van de familiegroepen binnen de giftige 
slangen, dit is eehter niet een hoofdlijn om van uit 
te gaan. Het gif van een slang kan beter gezien wor
den ais een soep met veel ingredienten, zoals eiwit
ten, aminozuren, kleurstoffen, en vele andere eom
ponemen die onafhankelijk van elkaar te werk gaan. 
Het gif van de Cerastes-soorten bevat overwegend 
haemotoxinen. In de wetensehappelijke wereld 
wordt dit gif-type Cyrastocytin genoemd. Dit blijkt 
een polypeptide-string (eiwit-keten) te zijn, bestaan
de uit 38 schakels. 
Als we gaan kijken naar wat het gif doet met het 
menselijk liehaam na een beet van een dier, is dit in 
een tabel weer te geven (zie tabel 2) 
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HOUDEN IN GEVANGENSCHAP 

De eerste stap: 
De leden van her genus Cerastes zijn en blijven gif
slangen en er zijn dan ook een aantal afwegingen 
alvorens men aan deze dieren begint. Ik zal dan ook 
proberen zoveel mogelijk tips te geven in deze rich
ring. 
- Heeft u enige ervaring met slangen? 
- Is er een aparte ruimte voor de dieren beschik-

baar binnen her huis? 
- Hoe is u lichamelijke gesteldheid (hart

problemen, lever/nier aandoeningen enz ... )? 
- Heeft u ruimte voor de dieren, ook wanneer u 

er mee kweekt? 
- Is de eventuele familie her er mee eens? 
- Vergaar zoveel mogelijk informatie over de 

dieren, bij liefhebbers en door middel van 
literatuuronderzoek. 

- Zorg eerst voor her verblijf en de gereedschap
pen voor her hameren van deze dieren alvorens 
tot aanschaf over te gaan. 

Dit zijn enkele belangrijke punten waar men aan 
moet denken voor men aan deze dieren begint. 

Huisvesting: 
De dieren hebben behoefte aan een redelijke opper
vlakte aangezien ze al "sidewinding" in korre tijd 
een redelijk grote afstand kunnen overbruggen. Ik 
ben dan ook van mening dar de dieren per koppel 
gehouden moeten worden op een grondoppervlakte 
van 120x60 em. De hoogte van de bak doer minder 
ter zake, maar hoe hoger deze is des te meer invloed 
kun je hebben op de temperatuurregeling. 
Mijn eigen dieren houd ik in terraria van 
120x60x60 em (lxbxh). De bakken zijn gemaakt 
van wit spaanplaat met 6 mm dikke glazen schuif
ruiten. Aan de achterzijde en zijkanten zijn ventila
tiegaren van 6 mm geboord. Aan de voorzijde van 
de bak is een opstaande rand van 5 em, zodat her 
substraat in de bak blijft. 

Temperatuur: 
Ik verwarm de bak door middel van twee lampen, 
aan de rechterkant een lamp van 100 W en aan de 
linkerkant een spotlight van 40 W, die vanaf's mor
gens 10:00 tot 's avonds 21 :00 uur branden. In de 
tijd dar de verlichting uit is brandt er een 8 W 
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warmtemat van 30x20 em, die een klein gedeelte 
van her vloeroppervlakte in de nacht warmhoudt. 
De temperatuur aan de rechterzijde van de bak is 
ongeveer 32°C en onder de 100 W lamp kan de 
temperatuur stevig oplopen tot wei 40°C. Aan de 
linkerzijde komt de temperatuur tot een maximum 
van 28°C. In de nacht daalt de temperatuur tot 
ongeveer 18°C en op de warmtemat is her dan 
25°C. Naar mijn idee zijn dit voor de dieren ideale 
temperaturen, ik heb verschillende temperaturen 
geprobeerd, zowel lagere temperaturen als een con
stante temperatuur in de gehele bak, maar daarbij 
kregen de dieren problemen met de vervellingen, de 
voedselopname en de verrering. 

lnrichting van het terrarium: 
lk houd de inrichring van de bakken zo kaal en sim
pel mogelijk, dit uit her oogpunt van veiligheid. Als 
substraat gebruik ik speelzand, dit is in de bak als 
een ongeveer 5 em diepe laag aangebracht, op som
mige plaatsen war hoger, zodat her war heuvelachtig 
lijkt. Verder heb ik in de bak war stenen en war 
kunst{woestijn)plamen aangebracht, dit is meer 
voor her oog dan dar de dieren er gebruik van 
maken. Schuilplaatsen zijn geen vereiste voor de die
ren aangezien ze zich onder her zand verschuilen, 
waarbij aileen her kopje nog gedeeltelijk zichtbaar is. 

Water en voeding: 
Ik voorzie de dieren van water door middel van her 
om de dag sproeien, voordat de lampen aangaan. Ze 
likken dan her vocht van de stenen en kunstplamen. 
Ik zelf heb nooit waargenomen dar de dieren uit een 
waterbakje dronken, dus dar krijgen ze dan ook niet. 
De dieren krijgen wekelijks een muis aangeboden, 
die ik dood voer. De dieren eten dit zonder enig pro
bleem, zelfs al na de eerste twee weken dar ik ze had. 
Ik had persoonlijk nog wei war problemen verwacht 
aangezien de dieren import waren uit Egypte. 

Voortplanting: 
In de maanden okrober en november koel ik de die
ren naar 15°C en gedurende deze rijd worden de 
dieren niet gevoerd. Ik plaats de dieren per stuk in 
saladebakken, deze saladebakken worden voor de 
helft gevuld met houtsnippers (zaagsel voor knaag
dieren). Als alles gereed is verhuizen de dieren naar 
zolder. De zolder is niet verwarmd en de bakken met 
dieren worden gedurende twee maanden in een kast 
gezet. 
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Tabel 1 Verspreidings gebieden van Cerastes 

.!l e: ·c 
~ C1S 

~ :u < 
~ 

V'} ·a 
~ :u 4.1 C1S 

u II) .... 
...... ·~ c 'I: ... 
0.. :u 0 C1S ::::s ~ 
~ :..0 c ..... 

C1S "';! C1S C1S 

:.:J F ::E 0.. ::E ::E i V'} 

Cerastes cerastes X X z X X X N N 
Cerastes vipera X X z X X X N N 

X = De soon is wijd verspreid over het land, 
N = Noord, Z = Zuid, W = West, 0 = Oosr. 
? = Geen locaties bekend op wetenschappelijk niveau. 
- = Nier voorkomend 

Tabel 2 Gifwerking en behandeling. 

Verstreken tijd na een 
beet 

Na 5 minuten 

Na 15 minuten 

Na 30 minuten tot 3 uur 
dig-

Klinische weergave na 
binnenkomst 

De plaats van de beet is 
gezwollen met bloedingen 
uit de bijtwond, pijn in 
het gebeten lichaamsdeel. 

Benauwd.heid, verstijving 
van de spieren, misselijkheid, 
desorientatie. 

Shock toestand 

Verlamming, ademhaling 
valt weg 
Inwendige bloedingen, 
Shock, stolling van het 
bloed. 

c ...... 
0 'Qj c c u 
C1S ~ :u ""0 

,..lj 4.1 :.s < :.:J ~ C1S 
~ :u 

~ < ·a ~ :r3 c 
C1S :u 1 4.1 

"E 'I: ..:.:: ::::s E 
0 >. ... C1S C1S 4.1 ,!l ..... -. V'} - V'} -. 
X X z w X ? 

- 0 z - ? -

Behandeling bij binnenkomst 
ziekenhuis 

Eerste Hulp 

Aansluiting op de medische 
apparatuur en waarnemen van 

verdere complicacies. 

Infuus in werking stellen met beno
de antigif. 
Aan de respirator leggen 
van de patient. 
Bloedtransfusie, 
anti-stollingsmedicijnen 
toedienen. 

Oedeem, lokale brandwonden. Procain penicilline 

Meer dan 3 uur Geen symptomen 

Afsterving van weefsel. 
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Gerust stelling van de patient en 
ontslag nit het ziekenhuis. 
Behandeling met antiserum, 
amputatie mag in overweging 
genomen worden. 
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Eind november worden de dieren uir de zogenaam
de winrerrusrperiode gehaald. Deze rusrperiode kan 
geen winrerslaap genoemd worden, aangezien de 
dieren nier in een echre slaap liggen. De periode kan 
dan ook berer gezien worden als een inacrieve peri
ode. 
Als de dieren reruggeplaarsr worden in her verblijf 
gebruik ik ongeveer nog een week of rwee om de 
remperaruur weer oprimaal re maken en ook de 
daglengte wordr weer aangepasr naar 11 uur. Tegen 
eind december begin ik de dieren weer re voeren. 
De paringen beginnen ongeveer in maan-april, 
waarbij de dieren uren achrereen aan elkaar vasrzir
ten en over elkaar heen kronkelen. 
De Cerastes cerastes vrouwtjes leggen na ongeveer 
rwee maanden 10-20 zachrschalige eieren Her 
groorsre vrouwrje legde in haar eersre nest negen 
eieren en in haar rweede nest veenien eieren. De eie
ren kwamen na ongeveer 6,5 week uir, de jongen 
waren roen russen de 1 0 en 12 em lang. Na rien 
dagen vervelden zij voor de eersre keer. Als voer 
bood ik kleine huisgekko's (Hemidactylus frenatus) 
aan. Na zes rot achr weken probeerde ik de jonge 
dieren over re krijgen op nesrmuizen. 
De Cerastes vipera vrouwrjes wierpen in augustus 
alrijd vier eieren, die na een aanral uren uir kwamen. 
De eieren van deze soon zijn leerachrig maar heel 
zachr en bruin-geel van kleur. De jongen waren 
redelijk groor {ongeveer I 0 em). Ook deze dierrjes 
vervelden na een dag of 9 a 1 0 en voerde ik ook mer 
huisgekko's. 
Van beide soorren vind ik dar de jongen in her eer
ste half jaar van hun Ieven erg hard groeien en dar 
dir hierna minder gesraag gaar. Dir is waarschijnlijk 
omdar in hun leefgebied in de vrije natuur in de rijd 
dar ze geboren worden, waarschijnlijk maar voor 
kone rijd een voedselaanbod is mer de juiste groor
re. Ook zal her ermee re maken hebben dar de rijd 
van de inactieve periode weer snel aanbreekt, waar
in her voedselaanbod ook erg laag is en ze roch een 
aardige reserve op moeren hebben opgebouwd om 
deze re kunnen doorstaan. 
Her eersre levensjaar behoedde ik de jongen altijd 
voor deze rusrperiode, omdar ik geen risico wilde 
nemen op srerfre in deze periode. 

Omgang met de dieren en veiligheid: 
Aangezien hoornadders gifrig zijn moeten er 
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enkele voorzorgsmaarregelen gerroffen worden, 
alvorens men mer deze dieren gaar werken. Er zijn 
een aanral gereedschappen die benodigd zijn om dir 
op een veranrwoorde manier re doen. Als eersre rwee 
slangenhaken mer een minimale lengre van 60 em, 
om de dieren re kunnen verplaarsen. Twee haken 
werkr her best, omdar her gehele lichaam hierop kan 
rusren. Soms kan her problemen opleveren de dieren 
uir her verblijf re haken, aangezien zij relkens van de 
haken afglijden. Dir komr omdar de dieren een 
soon van hoogtevrees hebben doordar her bodem
bewoners zijn. Houdr de dieren dan ook zo laag 
mogelijk bij de grond om een pijnlijke val re voor
komen. In plaars van haken kunnen ook rangen 
gebruikr worden. Ik zelf ben bier geen voorstander 
van aangezien je geen gevoel hebr hoeveel krachr je 
uiroefenr op her dier, zodar je her dier pijn kan 
doen. Verder is een pinner aan re raden, deze wordr 
gebruikt om de dieren regen de grond te drukken 
(achter de kop), om zo als dar nodig is de dieren op 
een relatief veilige manier op re kunnen pakken. 
Deze handeling is aileen nodig indien de dieren 
onder dwang gevoerd moeren worden of als de die
ren medicijnen toegediend moeren krijgen. Let er 
bij deze handeling goed op dar de dieren goed vasr
gepakr worden, de dieren hebben namelijk vrij lange 
scharnierende gifranden, die eerder bij uw vingers 
zijn dan u verwacht. Als u hier dan ook geen erva
ring mee heefr of er verrrouwd mee bent, kunr u 
beter vragen of iemand mer meer ervaring u hiermee 
helpr. Een ander handig gereedschap is een hoog, 
afsluirbaar vat of een vuilnisbak, hierin kunnen de 
dieren geplaarst worden als her hok verschoond 
moer worden. 
Verder zijn er nog een aanral punren die ten aile rij
den in achr moeren worden genomen voor uw eigen 
gezondheid en voor die van anderen. 
- Zorg dar aile bakken mer gifslangen alrijd op 

slot zijn. 
- Werk nooir met war voor gifslang dan ook 

onder invloed van alcohol, drugs of medicij
nen die de concentratie verminderen. 

- Ga altijd rustig en oplerrend re werk. 
- Neem geen onnodige risico's. 
Verder is her raadzaam om op aile verblijven een 
kaanje te bevesrigen mer informarie over de bewo
ners zoals: 
- Nederlandse naam, 
- Wetenschappelijke naam, 
- Aanral dieren in her verblijf 
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Ook is het aan te raden een lijstje te hebben in de 
ruimte met daarop alarmnummers, bloedgroep. 
bloedstollingstijd en eventueel een medische histo
rie van de eigenaar. 

CONCLUSIE 

Het schrijven van dit artikel is niet gedaan uit het 
oogpunt van het stimuleren van mensen voor het 
houden van gifslangen, maar puur informatie£ 
Mensen die toch besluiten om gifslangen te gaan 
houden raad ik aan alvorens over te gaan tot de aan
schaf van dieren eerst een grote hoeveelheid infor
matie te verzamelen door middel van lezen en het 
spreken van mensen die al ervaring hebben op dit 
gebied. 
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THE GENUS Cerastes, IN NATURE 
AND IN CAPTMTY 

A description is given of this genus. Two species are 
recognized, Cerastes vipera and Cerastes cerastes. This 
last species is subdivided in three subspecies, C c. 
cerastes, C c. gasperettii and C c. mutilata. There is 
some disagreement on this classification. Table 1 is 
showing the distribution of both species and the 
habitat of the animals is described. Both animals 
feed mostly on lizards, but are known to eat rodents 
too. Natural enemies are monitors, Desert-foxes and 
Pharao-rats. 
C. cerastes is oviparous, mating takes place in april
june. They are producing a dutch of 10-20 soft
shelled eggs in July or August. These will hatch after 
6-8 weeks, hatchlings are measuring 14-18 em and 
will feed, after shedding their skin, on small lizards. 
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C. vipera is ovoviviparous, mating takes place in 
april-june too and 3-5 (max. 9) .,eggs" are produced 
in august. The eggs hatch within several hours, 
hatchlings are 1 0 em long. 
The poison of the genus Cerastes consists mainly of 
haemotoxins. It is called Cyrastostatin and is made 
up of a polypeptide-chain of 38 subunits. Clinical 
effects and treatment are described. The effects of 
the poison can be quite severe, ranging up from pain 
to respiratory disorders and necrosis. 
The terrariums are made of plasticized chipboard, 
with dimensions 120x60x60 em (lxwxh) with a sli
ding pane of gauge 6 mm. At one side a light-bulb 
of 100 W is fitted, at the other side a spotlight of 40 
W. During the night some warmth is provided by a 
heating-mat of 8 W. This results in temperatures 
ranging from 28-40°C during the day and 18-25°C 
at night. 
The bottom is covered with a 5 em thick layer of 
sand and the container is fitted up with some stones 
and artificial plants. Hiding places are not provided, 
for the animals hide themselves in the sand. Water is 
sprayed every other day, before the lights are on. 
Once a week a (dead) mouse is offered, which they 
eat without problems. 
In October and November temperature is decreased 
to 15°C and the animals are put in plastic containers 
filled with wood-shavings and placed in the loft, 
which is not heated. This is not a real hibernation, 
just an inactive period. After this period the animals 
are placed back in their terrariums, temperatures 
and day-length are increased to normal values (day
length: 11 hours). 
The females Cerastes cerastes produced in May-June 
clutches of 9-14 eggs, that hatched after 45 days. 
The hatchlings measured 1 0-12 em and were shed
ding their skin after ten days. They were fed small 
Hemidactylus ftenatus. After six to eight weeks they 
were fed baby-mice. 
The females Cerastes vipera produced in August clut
ches of four eggs, that hatched after several hours. 
The hatchlings measured 10 em. After the first shed
ding (9-10 days) the juveniles were fed 
Hemidactylus. 
The first six months the juveniles grew rapidly, after 
which this slowed down. Probably this is related to 
the availability of food in nature. This is also the 
period of inactivity. The first year the young animals 
were not given an cool period. 
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As these are poisonous animals, some precautions 
have ro be taken before keeping these animals. At 
least two snake-hooks and a pinner are needed for 
handling the animals, a trashcan or other high 
container is recommended for housing the animals 
during the cleaning of rhe terrarium. Of course all 
terrariums should be locked, never work under 
influence of alcohol or drugs, be calm and alert 
and don't take any unnecessary risks. 

CertZStes cerastes 
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All terrariums should be provided with a card with 
information like English and scientific name and 
number of animals. In the room of the snakes a list 
should be present with alarm telephone-numbers, 
blood-group, coagulation-rime and a medical 
record of the owner. 
Before keeping these animals one should acquire 
ample information from rhe litcrarurc and from 
experienced keepers of poisonous snakes. 
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R. van Westbroek 
Vogelkers 31 

1964 LA Heemskerk 
Foro's van de auteur 

Zo noemde Dick van Wijk {de vroegere secretaris 
van de Doelgroep Anura en Sauria van Europa) 
altijd de jonge hagedissen die bij mij her levenslicht 
zagen zo rond de kerstdagen. Ieder jaar weer had ik 
ergens eind december tot in de eerste maanden van 
her nieuwe jaar jonge hagedissen. Op zich misschien 
niet zo vreemd, maar als ik er nou bij vertel dar her 
Europese dieren zijn, dan klinkt her misschien al 
war minder gewoon. 
In her navolgende artikel wil ik uiteenzetten hoe ik 
mijn Europese dieren houdt en dan in de winter
maanden voor nageslacht kan zorgen. 

INLEIDING 

Europese dieren, waaronder Lacerta en Podarcis 
soorten, kennen zoals te verwachten is voor dieren 
uit dit gebied, een zomer- en een winterperiode. Dit 
gegeven is essentieel voor her Iaten slagen van 
kweekpogingen bij de meeste, zo niet aile, soorten 
uit dit gebied. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, 
maar in principe is een seizoensritme van groot 
belang. Zeker bij her kweken op langere termijn. 
Iedereen zal natuurlijk bekend zijn met her feit dar 
her in de zomermaanden warmer is en Ianger Iicht, 
terwijl de wintermaanden kouder en donkerder zijn. 
Oat de relatie tussen deze factoren zeer belangrijk is, 
illustreer ik met her volgende voorbeeld waarbij 
testen uitgevoerd zijn met goudvissen. Ik heb helaas 
niet opgeschreven in welk artikel ik deze test gelezen 
heb, dar kan ik er dus niet bij vermelden. 
Goudvissen zijn, zeals algemeen wordt veronder
steld, koudwatervissen. In de testopstelling van de 
onderzoekers werd bekeken hoe de vissen reageerden 
op langzaam warmer wordend water. 
Vanzelfsprekend stonden de dieren niet op her gas
fornuis, maar gingen er met de opwarming weken 
voorbij. War bleek: de dieren konden de opwarming 
van her water goed verdragen, tot een bepaalde tem
peratuur. 
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Bij verder stijgende temperatuur werden de dieren 
ziek, aten slechter en gingen uiteindelijk dood. Tot 
zover denk ik een heellogisch resultaat. 
In de tweede proefopstelling met stijgende water
temperatuur, verliep her net even anders. Eigenlijk 
tot verbazing van her onderzoeksteam bleven de 
goudvissen in dit aquarium veel Ianger in goede 
conditie. War hadden ze nou gedaan? Naast her ver
hogen van de temperatuur, lieten ze ook de verlich
ting in aantal uren en intensiteit toenemen. Meer 
warmte gekoppeld aan meer uren Iicht bleek dus 
duidelijk een relatie met elkaar te hebben. Her 
omgekeerde deed zich ook voor. Meer kou gaat 
goed als er ook minder Iicht gegeven wordt. In een 
aquarium met flink koud water en heel veel Iicht 
voelden de vissen zich niet thuis en stierven voortij
dig af. 
Volgens mij geldt voor onze terrrariumdieren uit 
streken met een duidelijk verschil in zomer en win
ter precies hetzelfde. 

EUROPESE HAGEDISSEN IN BIN
NEN- EN BUITENTERRARIUM 

Reeds vele jaren houd ik de volgende dieren: 
Podarcis melisellensis, de Karsthagedis uit Joegosla
vie. Oit is een echte grondbewoner. 
Algyroides nigropunctattts, de Blauwkeelkielhagedis 
uit hetzelfde gebied. Dit is een qua kleur volledig 
ander dier waardoor ze elkaar niet als concurrent 
aanmerken. Zowel grond als struik bewoner. 
Lacerta oxycephala, de Spitskophagedis, ook uit 
Joegoslavie, maar nu een echte klimmer. Leeft bijna 
altijd, waar mogelijk, verrikaal. Ook deze soort ziet 
er weer heel anders uit qua kleur zodat ze elkaar niet 
als concurrenr aanmerken. Geen vechrparrijen rus
sen de mannen dus. 
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Buitenterrarium, overzicht. 

Podarcis melisellensis, paarrje. 
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HET BUITENTERRARIUM 

De leefruimte van de dieren bestaat uit een regen 
een zuidmuur geplaatst terrarium, dar aan de 
bovenzijde is afgedekt met gaas regen de vogels en 
de katten. De afmetingen bedragen ca. 3,00 x 1,75 
m. De hoogte is aan de voorzijde ca. 0,70 m en aan 
de achterzijde 1,25 m. Stroken plexiglas gelijmd 
regen aile verticale delen in her bovenste gedeelte 
van de bak voorkomen dar de dieren kunnen ont
snappen. 
Als bodem is her duinzand gebruikt zoals dar in 
mijn gehele ruin aanwezig is. Ter voorkoming van 
ontsnapping door graverij is antiworteldoek inge
graven op ca. 35 em diepte. Verder vele schuilmo
gelijkheden in de vorm van een klimmuurtje en op 
elkaar gestapelde zwarte dakpannen. War beplan
ting van kleine agaves, een paar cactussen en tijm als 
ook onkruiden die er spontaan inkomen, complete
ren her geheel. 
Er staat een drinkbakje in, war vreemd genoeg 
onmiddellijk gemist wordt als her er niet is of een 
dagje droog staat. Je zou toch denken dar ze vol
doende vocht moeten kunnen vinden in de vorm 
van dauw of iets dergelijks, maar her spontane 
gejuich en de toestroom van dorstige hagedissen na 
vullen met water, doer iets anders vermoeden. 
Als voedsel krijgen ze in de maanden dar ze buiten 
zijn nagenoeg uitsluitend buffalowormen aangebo
den in diverse bakjes verspreid over de bak. Een heel 
enkele keer gaan er war sprinkhanen in als ik die heb 
kunnen vangen. Extra vitamines worden niet gege
ven. Niet in her water en niet over de voedseldieren 
been. De buffallowormen worden natuurlijk wei 
goed gevoed voordat ze als feestmaal mogen dienen. 
Een handvol geweekte kattebrokjes bij de buffalo
wormen doer wonderen in dit geval. Als dikke kat
tebrokworstjes kun je ze dan een halve dag later 
voorschotelen aan de hagedissen. 
Even terugkomend bij de essentie van dit verhaal: 
de dieren maken buiten op deze wijze dus een 
natuurlijk ritme mee van dag, nacht, zon, Iicht, 
regen en, heel belangrijk, de temperatuur gekop
peld aan al deze factoren. 

SEIZOENSRITME 

Aile dieren zijn dus gezamenlijk de hele zomer bui
ten geweest onder precies dezelfde omstandigheden. 
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Ik verleng her seizoen iets door her terrarium vanaf 
september af te dekken met plexiglas platen {deze 
Iaten UV-straling ook nog eens beter door dan glas), 
zodat her Zuid Europese klimaat iets beter benaderd 
wordt. 
Aile smeekbeden aan de weergoden ten spijt wordt 
her dan toch steeds kouder en de tijd breekt aan om 
de dieren, voordat ze onderduiken, uit her terrarium 
te vangen. Met een hengeltje en stropje van visdraad 
lukt dar prima. Een ergens ingegraven emmertje 
(met gaten in de bodem regen eventueel regenwa
ter)levert meestal ook nog war kandidaten op. 
Aile dieren gaan nu gezamenlijk gecontroleerd over
winteren. Mijn buitenterrarium biedt onvoldoende 
bescherming en dus geen garantie voor een geslaag
de winterrust. 
Aile hagedissen (tussen de 35 en 45) worden onder
gebracht in een terrarium van 1,00 m x 0,50 m x 
0,50 m. Hier hangt een spotje in van 40 W. Verder 
ingericht met een viertal brokken schors plat op de 
grond en twee bakjes (van de chinees) waar pot
grond inzit. Beiden weer war afgedekt met een plat
te steen. De lamp brand de eerste tijd niet meer dan 
ca. 4 uur per dag. De temperatuur zakt langzaam 
met buiten mee omdat de bak in een koude onver
warmde serre staat opgesteld. Omdat de dieren als 
her goed is aan de winterrust toe zijn, zullen de ver
schillende mannen van dezelfde soort elkaar niet 
afmaken. Die paar uurtjes Iicht zijn ook te weinig 
om te vechten. Opwarmen is her credo in die korte 
tijd. 
De nachttemperatuur bij de aanloop naar de echte 
winterrust is hierbij zeer belangrijk. Denkend aan 
her voorbeeld met de goudvissen, heb ik her volgen
de gemerkt. Her verminderen van her aantal uren 
Iicht naar slechts 4 uur ging niet goed toen de nacht
temperatuur (en daarmee de temperatuur over een 
etmaal gezien) boger was als dar buiten her geval 
was. Bij her in huis brengen van de dieren op een 
onverwarmde zolder raakten de dieren in een soon 
van halve voortplantingsstemming. Ik bedoel hier
mee dar de mannen war op kleur kwamen, zij her 
niet zo fel als normaal. De vrouwen werden zwanger 
van een kleiner of slechter legsel dan gebruikelijk. 
Slapen of rusten ging dus niet, ondanks het minde
ren in Iicht. Oat was ook achteraf gezien wellogisch. 
In huis is her altijd warmer dan buiren in her open
lucht terrarium. De dieren werden dus op het ver
keerde spoor gezet. 
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Algyroides nigropunctatus, man. 

In de koude onverwarmde serre kunnen de dieren 
wei mer her buirenrirme mee gaan. Ze worden dus 
steeds minder acrid: Ze verschijnen op een gegeven 
moment ook nier meer alrijd onder de lamp als die 
even aan JS. 

Als de dieren er na een aanralmaanden war minder 
dik uir gaan zien, wordr her rijd om net re doen 
alsof her voorjaar aanbreekr. Ze gaan dus naar 
binnen. Hierbij is her wijs om de mannen een week 
of I 0 dagen eerder naar binnen re hal en dan de 
vrouwen. Ze hebben, in regensrelling tor de meesre 
van ons, war meer rijd nodig om in de juisre stem
ming te gerakcn. Voorspel dus wei degelijk van 

belang. 

HET BINNENTERRARIUM 

Als de mannen dus al war "voorgewarmd" zijn, kun
nen de vrouwen naar binnen. 
De binnenbakken zijn bij mij nier mooi maar uir
sluirend prakrisch ingerichr. 
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Dar berekenr geen andere bodembedekking dan een 
heel klein beerje grof aquariumgrind dar de bodem 
nier eens geheel kan bedekken.Een paar plastic plan
ten op de grand en war smkkcn schors en platte 
steen waar de dieren onder en op kunnen zirren, 
complereren her gcheel. 
Een TL-buis en war sporjes in verschillende wattages 
en soorren zorgen voor de verwarming en verlich
ring. 
Toraal heb ik vier terraria van ca. 0,80 x 0,40 x 0,40 
m. Afhankclijk van her aanralmannen van een soon 
dar ik hierin kwijr moer, plaars ik een of rwee rus
senschorren. Zo huisvesr ik momenreel zes mannen 
met steeds enkele wijfjes, waarbij rwee van de terra
ria van een russenschor zijn voorzien. Per (deel)rer
rarium kan ik dus wei meer mannen van verschil
lende soonen huisvesren. 
In de prakrijk heb ik meesral per terrarium een man 
van P. me!lisellensis, L. O>..)'Cepha/a, en A. nigroprmcta
tus bij elkaar mer rwee of drie wijfjes van elke soon. 
Vrij veel dus in een kleine bak. Her is maar voor een 
paar rnaanden, dus daarom wei haalbaar denk ik. 
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Her opwekken van de juisre gevoelens bij de man
nen gebeurr bij zo'n 4 uur Iicht. De hoge nachr
remperaruur in vergelijking mer de koude serre 
doen de hitsigheid ook verder roenemen. Als de 
vrouwen erbij gaan, wordr langzaam de verlich
ringsduur opgeschroefd. Ook her wanage van de 
lam pen wordr verhoogd. Na ca. 6 a 10 weken geef 
ik de dieren dan ca. 16 a 18 uur lichr. 
De biologische klok van zowel her mannerje als her 
vrouwrje moer nu gelijk !open wil je goede kweek
resulraren kunnen verwachren. Loopr die klok bij 
man en vrouw nier synchroon dan is her gevolg: 
geen eieren of onbevruchre eieren, slechts een enkel 
ei bevruchr, of slechrs een klein legsel in plaars van 
meerdere (mogelijk ook grotere) legsels. 
Vee! warmre gckoppeld aan re weinig Iicht, z.oals in 
onze woningen doorgaans her geval is, geefr heel 
gauw problemen. Zeker als jc meet jaren achrereen 
dezelfde soorr probeerr na re kweken. 
Ik heb gemerkr dar hoe meer lichr er gcgcven wordr, 
hoe berer en Ianger de dieren in voorrplanrings
sremming komen en blijven. 
Na de lange lichrperiode bouw ik een bccrje af om 
de dieren daarna medio mei, als her buircn weer 
warmer is en ook lang lichr, weer naar buiren in her 
buirenrerrarium hun zomer af rc laren maken. 
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Eind september begin okrober, als her winrcrgevoel 
weer de overhand krijgr, beginr de cyclus dan weer 
van voren af aan. 

EXTRA OPMERKING 

In de vele jaren dar ik mer de hiervoor genoemde 
dieren kweek, hcb ik nicr altijd dezelfdc kwcekresul
raren. Dar is volgens mij re wijten aan de inwendige 
rijdklok van de dieren. 
Er zijn jarcn bij waar de dieren een vreemd gedrag 
verronen in de loop van de zomer. Aan her eind van 
de zomer, 1.elfs als her al september gcworden is, 
komr her wei ecns voor dar een aanral dieren van een 
soort of aile dicren van een of zclfs meerdere soorren 
in ecn voortplantingsstemming rakcn. 
Dus eiml september zwangere vrouwen en fel 
gekleurde mannen. Her in winrerrusr docn van deze 
dieren gaar dus gewoon nier. Ze gaan nier in rusr in 
mijn koude serre. Tcmperaruur is laag, lichr erg wei
nig maar slapen of rusren ho maar. Her is wei 
gebeurd dar ik, heel eigenwijs, de dieren roch wilde 
Iaten rusren en dan eieren vond in de bakjes grond 
voor de overwintering. (deze eieren die dus weken

lang bij slechrs ca. 4 °C lagen, kwamen overigens 
normaaluit). 
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De dieren die dus op deze manier in een half
slachrige voorrplanringssremming rakcn mocten 
dus al gclijk naar binnen en warm gezer. De kweek
resultaten zijn dan vaak bedroevend. Vee! eieren 
blijken onbevruchr. Verder weinig en ook kleine 
legsels. 
Ik denk dar de reden hiervoor re vinden is in her te 
vroeg naar buiren doen van de dieren. Als her medio 
april al relarief mooi weer is gedurende een bepaal
de (meesral maar korte) periode, ben je al gauw 
geneigd de hagedissen naar buiren te doen. De die
ren komen dan van de "namaak zomer stand" in 
cen, vooral 's naches, koudere periode rerecht. 
Gevolg : klaarmaken voor winrerrusr (rerwijl de 
"echre" zomer nog moer beginnen). Als dan de 
zomer ook nog war op zich laar wachren en her pas 
in augustus een langere periode warm wordr, raakr 
de inwendige rijdklok van slag. 

Lacerta oxycephala, man. 
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Bij her hanreren van deze methode van houden en 
kweken mer Europese hagedissen is her dus zaak 
goed in de garen re houden of de biologische klok 
van de dieren op de rijd sraar die je verwachr. Staat 
bij een aanral dieren die klok nier goed, dan geen 
goede winrerslaap of voorrplanring, ner war je op 
dar momenr wensr. 
In een vervolgarrikel zal ik uireenzerren hoc ik de 
eieren uirbroed en de jonge dieren opkweek. Tevens 
komr her geven van voldoende kalk en viraminen bij 
zowel de oude als de jonge dieren aan de orde. 
Ze worden zwanger en komen op kleur aan her cind 
van de "echte" zomer. De dicren hebben de "echre 
zomer" een beerje "rustend" doorgebrachr, als zijn
de een warme Zuid Europese winter. 
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CHRISTMAS CHILDREN 

If you want to breed European Lacerta and Podarcis 
species, ir is important to maintain a seasonal 
rhyrhm. According ro rhe aurhor ir is very impor
ranr to combine an increase in temperature with an 
increase in lighr-inrensiry and duration. He keeps 
several species successfully, especially a combination 
of Podarcis mt•lisellensis, Algyroides nigroprmctatis 
and Lacerta oxycephala. In rhe summer these ani
mals are kept in an ourdoor rerrarium with dimen
sions 3,00xl ,75 m and a height of 0,70 to I ,25 m. 
Ample hiding-places are provided and the terrarium 
is fitted up with succulents and rhyme. In 
September rhe terrarium is covered with plates of 
plexiglass, to come more close to the climate of sou
thern Europe. After some rime rhe remperarure 
drops to a poinr just before the animals start to hide 
for bibernarion. At this point all the animals (35-
45) are caught and transferred to a terrarium of 
l,OOx0,50x0,50 m in a sun lounge. The only 
hiding-places are four pieces of bark. The only hea
ting is a 40 W spotlight, that is turned on for 4 
hours a day. The sun lounge is nor heated, so rhe 
decrease of light-intensity and duration is combin
ed with low remperarures. This last thing is very 
important, when the animals are placed in an anic 
for instance, which is always warmer rhan outside, 
rhe animals rend to get in breeding-mood, although 
the lights are on for only 4 hours. This results in 
smaller and less successful clutches. After several 
months, when the animals are starting to look less 
fat, the animals are placed inside the house, rhe 
males 7-10 days earlier than the females. They are 
housed in terrariums wirb dimensions 0,80x 
0,40x0,40 m, which can be subdivided in two 
parts. In each part one male and several females of 
all three species are housed. Because these species 
don't recognize each orher as one of the same kind, 
they don't exhibit aggression cowards each orher.Ar 
rhis point the light-intensity and duration is incre
ased slowly, afrer 6-1 0 weeks the lights are on for 
16-18 hours a day. It is important rhar the biologi
cal clock of males and females is synchronized. The 
females starr to lay eggs and these will hatch around 
the end of the year. 
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Hence rhe nickname Christmas children. The ani
mals are transferred again to the outdoor terrarium 
in May. Don't be tempted to do this in April when 
the weather is good, if this period is followed by a 
cold one, the animals rend to think it is becoming 
wimer again and start to exhibir breeding-behaviour 
in late summer. 
In a nexr arricle the author will discuss the incuba
tion of the eggs, the rearing of the young lizards and 
vitamins and calcium. 

Lacerta o:xycephala, vrouw. 
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Lacerta oxycephala, man. 

Fororeserve 8: Lacerta oxycep/;a/a, man. 
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De Gordelstaarthagedis 
( Cordylus tropidosternum) 

Ingrid Neimeier 
Almersdorperweg 34 
1674 NX Opperdocs 

Foro's: J. ter Borg 

Her houden van de Gordelsraanhagedis, oft:ewel 
Cordyfus tropidostemum, begon bij mij op een 
beetje rare manier. Ik heb een vriend die, als her tus
sen hem en een beest niet klikt, er van houdt her 
diertjc een nicuw tchuis te gcvcn, en wei bij ons dan 
(misschien ook wei bij anderen, maar daarvan is me 
weinig bekend). Lief bedoeld natuurlijk. 
Hij venelde me, dar hij in de rwec voorafgaande 
jaren nog geen nah'week van deze dieren had gehad, 
war bij mij betekem, dat het meteen gaat kriebelen 
om her wei voor elkaar tc krijgen. 
Na enige observatie van de beesten (en naruurlijk 
erover lezen) zag ik dar ze nogal een tcrritoriumdrift 
hadden, en dan in her bijzonder de hcren. De dam es 
licpen vccl meer rond, van man naar man. De bak 
heb ik rocn denkbeeldig in rweccn gedeeld, aan 
twec kamen voorzien van aardewerk kruikjcs als 
schuilplaats. Her midden van de bak heb ik vrij neu
traal gehouden met hour, steemjes, kunsrplamen, 
her etensbakje en de waterbak. 

Gordelsraarthagedis ( Cordylm tropidostemum). 
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De warerbak moet zo groot zijn dar her hele diertje 
er in kan liggen en zo hoog dar de rug net onder
sraat, maar wei cen steemje er in, zodat de jongen 
niet kunnen verdrinken. Als je het water ververst 
moet je wat multivitamine roevoegen (bijvoorbeeld 
Vitasol Mulrivir, o.a. verkrijgbaar bij de Oliemeu
len, in Tilburg). 
Zelf ben ik niet zo'n voorstander van zand in de bak 
bij deze beesten, omdar ze levendbarend zijn en ik 
bang ben, dar de pasgeboren dierrjes zand gaan hap
pen, met aile gevolgen van dien. Daarom doe ik per
soonlijk houtsnippers op de bodem. De verzorging 
van deze reptielen vind ik in her algemeen erg een
voudig, een VV-Iamp (bijvoorbeeld een halogeen
lampje, waarvan het glas is verwijderd), een warm
tespot en een warmtesteen en ze zijn al tcvrcden. De 
temperamur van de bak in her geheel is ongeveer 
22°C,maar onder de spot kan die oplopen rot 30°C. 
Verder is er een etensbakje waarin constant meel
wormen worden aangeboden metals viramineprepa-
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raat carmix, ecn keer in de twee weken krijgen ze 
atgespoelde wormen en tens lotte krekels of weide
plankton, alles is lekkcr. Her gevcn van kalk is sterk 
aan tc raden, zelf geef ik gemalen eierschalen in een 
klein potje in de bak. 
In de rcgel worden er twee jongen per worp gebo
ren, ongeveer in de maandcn mei en juni. Maar dar 
kan erg afwijken, want in de maanden september en 
oktober hebben ze her bij mij ook gepresteerd tc 
werpen. 
De jongen worden geborcn in de kruikjes en ver
blijven daar ook een week of twee, voor zij te voor
schijn komen. Mijn persoonlijke vermoeden is, dar 
de jongen dan ontlasting eten van de volwassenen. 
De jongen kunnen gewoon in de bak bij de ouders 
blijven. Zelf heb ik een beetje geexperimenteerd, 
door een paar jongen eerder bij de moeder weg te 
halen, maar her vie! mij op, dar de jongen die Ian
ger bij de moeder verbleven grorer waren en er berer 
uirz.agen. 
Als de jongen uit de kruikjes komen vinden ze 

Gordelstaarthagedis in kruikje. 
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her heerlijk om op de warmrestenen te gaan liggen. 
Ikzdf ben uirerst enthousiasr over deze beesrjes 
zowel voor de kijk (want ze zijn dagactief en niet 
schuw) als voor de heb (ze bijten niet en zijn mak
kclijk in de omgang, bijvoorbecld bij vastpakken 
enz.). 

Ik hoop dar ik jullie ook enthousiast heb gemaakt. 
Als je ze aanschafr zul je er vast veel plezier en succes 
mee hebben. 

THE GIRDLE-TAILED LIZARD 
( Cordylus tropidosternum) 

The autbor describes how she obtained these ani
mals from a friend, where they wouldn 'r breed. 
She keeps several males and females together in a 
single terrarium. The males exhibit some rerritorial 
behavior, so they stick to their own side of the terra
rium. Apart from that they aren't aggressive to each 
other. 
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The females don't confine to these territoria. The 
animals are fed with meal-worms, earth-worms, 
crickets and so on. Water is provided in a small 
bowl, in which the animals just can submerge them
selves. Some multivitamin is always added to the 
water and Calcium {crushed egg-shell) is provided. 
The bottom is covered with wood-chips. The avera
ge temperature is 22°C, under a spot-light it reaches 
30°C. 

Inrichring van her terrarium. 
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The animals are using a couple of small ceramic jars 
as hiding-place. In these the young are born and 
they stay in the jar for some two weeks. The author 
noticed, that juveniles reared in the presence of their 
mother looked better and stronger than those that 
were reared separately. Possibly the juveniles are 
eating from the feaces of the mother. They are born 
t\vo at the rime and most often in may or june. 
These animals are very easy to keep and ro breed. 
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Een verrassing op Kos. 

Els Visser 
Dr. A. Diepenbrockstraat 3 

2631 BH Nootdorp 
Foto's van de:: auteur 

In de allerlaatste wec::k van het vakantieseizoen, de 
laatste week van okrober 1999, zijn mijn man Rob 
en ik op vakantie geweest in G riekenland en wei op 

her eiland Kos. 
Kos ligt vlak voor de Turkse kust. De srad Bodrun 
was dan oak duidelijk vanaf Kos-srad te zien. Wij 
warc::n nog nooit in Griekenland geweest. War wij 
van andere mensen hoorden was dar her er warm 
was, maar 's avonds kon her fris zijn. Nou her was 
er inderdaad zeer fris. l oen we uit her vliegruig stap
ten was her maar een graad of elf om tien uur in de 
morgen. En waaien dar her cr deed. Ieclere middag 
windkracht acht. Er was ook zan en op een beschur 
plekje uir de wind kon her zelfs knap warm worden. 
Gelukkig heb ik tach niet helemaal mijn verkeerde 
(zomer)kleding meegenomen. Verder was her heer
lijk rusrig op Kos. De meesre hotels, winkcltjes en 
bars gesloten. Geen overvolle stranden (daar werd je 
trouwcns toch gezandstraald) en andere toerisrische 
aangelegenheden. Perfecr. Dan maar cen heetje 
wind en kou. Daar kan zo'n Hollandse meid best 
regen. 

Testudo gmecrt ibera man 
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lk ging absoluut niet naar Kos om er schildpadden 
te vinden. lk dacht dar ze er waarschijnlijk nier zou
den zitten. Kos is nier erg groat en 's zomers best 
roeristisch. Jullie denken natuurlijk war doer dar 
mens dan in "Lacerta" . Oat was dus de verrassing 
zoals in de titel vermeldr. 
Wij hadden moumainbikes gehuurd en al het een en 
ander bekeken en bezocht, zoals opgravingen van de 
oude srad en moza'iek vloeren waar je zomaar in en 
op mochr !open. Ook hebben we de warmwarerba
den bezocht, her eiland Nissyros waar we in de nog 
werkende vulban z.ijn gcweest, welke stank naar 
zwavel. En niet te vergeren de oude Plaraan waaron
der Hippocrarus zijn leerlingen les gaf. Veeder staat 
her op Kos vol met minaretten. 
Een paar dagen later ontmoetten wij een ouder std. 
Zij hadden oak fietsen gchuurd en vertelden wat zij 
al zo hadden gezien. lk luisrerde eerlijk gezegd met 
een half oar. lk ben niet iemand die op vakanrie 
graag Nederlanders onrmoer. 
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Testudo graeca ibera man 

lneens lieten deze mensen her woord 'schildpad' 
vallen. Jullie begrijpen dar ik direct wakkcr was en 
een en al oor en vraag. Deze mensen hadden cr zelfs 
drie op dezclfde dag gezien. Aan de beschrijving re 
horen, moest her om de Moorse Landschildpad 
(Teswdo graeca) gaa.n. Naruurlijk hebben wij de plek 
gevraagd waar de schildpadden gezien waren, war 
deze mensen helaas niet precies wisten, want juist 
die dag hadden ze hun wegenkaarr vergetcn. Maar 
zo ongeveer moest her met onze schildpadgetrainde 
ogen wellukken. Toch? 
Wij de volgende dag de bergen in. Daar srond geen 
wind en er was vee! zon. Hcerlijk voor schildpad
den, maar re heer voor ons, taen we recht op de 
pcdalen van onzc bikes Standen om roch alsjeblieft 
ccn millimeter vooruit te komen. \Yle zagen de leuk
ste dorpjes met kleii1e vriendelijke boerrjes, een 
hcleboel geiten, die als her ware zuignappen onder 
hun hoefjes schenen te hebben en daardoor bijna 
ondersteboven aan een helling konden hangen zon
der te vallen. 
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Ik zag minuscuul kleine insecten of dennenappels 
die op schildpadden leken. Of was ik een zonnesteek 
nabij? Hoe dan ook, geen schildpadden. 
's Avonds troffen wij weer deze menscn. Zij waren 
benieuwd hoe ome speurtocht verlopen was. Wij 
verrelden ons treurige nieuws. Zij daarenregen had
den weer een schildpad gezien. Zij 7..aten in de bus 
en deze moest sroppen, omdat er een schildpad 
overstak. Hoe is her tach mogclijk. Zij moeren een 
soon schildpaddenmagneet bij zich hebben gedra
gen. Zonder moeire haddcn zij cr a1 vier gczicn! Wij 
hadden onder aile doornige muiken van heel Kos 
gezocht, maar niers. 
Dar lieren wij naruurlijk niet op ons zirten. We ble
ven zoeken, eerder hadden wij geen rusr. Dus weer 
de bergen in. Op een gegeven ogenblik konden we 
zelfs met onze mounrainbikes niet verdcr. Eerst even 
een picknick om de inwendige mens re Iaven. Toen 
re voer verder. Rob keek bij een oude ru"ine en ik 
langs de mulle zandweg, wederom onder de doorni
ge srruiken. 
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lneens riep Rob dar hij er een gevonden had. Rob 
wees ongeveer de plek aan. Hoe ik ook keek, vanaf 
de zandweg was de schi ldpad nier re zien. 
Uireindelijk zag ook ik hem. Ja, her was een man. 
En inderdaad een Moorse L1ndschildpad , zoals ik a1 
dachr, een Testudo gm£'Ctt ibem. Her is z.o'n onwer
kelijk gczichr om een schildpad in her wild re zien. 
Ik had zo iers van er moer roch een soorr van 
opvangcenrrum 7.ijn, die de schildpadden naloopr of 
zo. Hij kan roch nice zomaar los lopen. Naruurlijk 
wei. Dar doen ze immers al miljoenen jaren lang. Ik 
had aileen wei war aan die vcle rekcn willen doen, 
die in her zachre gedcclrc van de hals zaren. Ik had 
helaas niers bij mij om de rekcn op een goede en vei
lige manier re verwijderen, zonder dar de kop 
achrerblijfr. Daar komr hij dar een reek, wanneer hij 
eenmaal volgewgen mer bloed zi t, vanzelf loslaar en 
afValr. Aileen maar hopen Jar die reken nier hesmer 
waren mer de ziekre van 'Lyme' . De schildpad 
poseerde graag. Ook at hij vele gcle bloempjes (klein 
hoefblad} uir onze hand. Hij was roraal nier bang. lk 
was eigenlijk heel tevreden om dcze cne schildpad 
gevonden re hehhen, maar Rob had de smaak re 
pakken en vond dar we verder mocsrcn w eken . Hoe 
ik ook keek, her cnige war ik zag waren onrelbaar 
veel geirenkeutels. Namurlijk was her weer Roh die 
de volgende schildpad vond. Ecn vrouw deze keer. 
Waar her mannetje ecn clonker uirerlijk had (zwarr), 
was her vrouwtje gec.:l met een hoog carapax. 

Teswdo gmeca ibem man 
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Her vrouwrje was onrletrend schuw. \'(/e hebben 
haar daarom maar snel mer rust gdaren. Her vrouw
rje had overigens geen reken. Nu wilde ik ook zelf 
wei een schildpad vinden. Dar deed ik ook, ware her 
dar her hetzelfde mannetje was als eersr. 
Schildpadden zirren nier lang sril. Na deze geweldi
ge ervaring, hebben we de schildpadden her hesre 
gewenst en zijn weer met onze mounrainhikes naar 
de hewoonde wercld afgedaald. War overigens angsr
wekkend snel ging. Ook al had ik vrijwel constant 
de rem crop. 
Zo eindigde een fanras risch weekje op Kos. Voor 
herhaling varbaar. 

A SURPRISE ON KOS 

The author describes a short vacation with her hus
band on Kos, in october 1999. To their surprise they 
heard &om some other guests that they had spotted 
some rorroises, probably Testudo 
gmeca. They decided to go by hike ro rhe mountains 
ro search for them roo. The flrsr day they didn't find 
any, bur the second day two tortoises, Testutlo gmeca 
ibem, were spotted. First a male was found, rhar was
n't afraid at all and nt:arby a female, thar on rhe 
contrary was very timid. This surprising find made 
this vacation extra worthwhile. 
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Verzorging en kweek van Koch's Daggekko 
(Phelsuma madagascariensis kochi, MERTENS 1954) 

Henk Elzinga 
Dr. Bekenkampstraat 8 

9561 RE Ter Apel 
Foro's van de auteur 

INLEIDING 

Begin 1999 heb ik een paartje Phebuma madagasca
riensis kochi aangeschaft. Her betrof hier wildvang
dieren. De dieren werden aan mij geleverd inclusief 
een document met een CITES nummer. De dieren 
waren bij aanschaf volgroeid. Ik schat dar ze onge
veer anderhalf tot twee jaar oud waren. Ik had al war 
ervaring opgedaan in her houden van reptielen met 
een paartje Dikstaartgekko's, Hemitheconyx caudi
cinctus. Omdat dit nachtactieve dieren zijn vond ik 
her leuk ook een paartje dagactieve gekko's in mijn 
bezit te hebben. 

BESCHRIJVING 

Her geslach t Phebuma behoort tot de familie van de 
Gekkonidae. Her zijn over her algemeen kleurrijke 
gekko 's die in tegenstelling tot vele andere soorten 
gekko's, dagactief zijn. Aan de tenen bevinden zich 
hechdamellen waardoor ze in staat zijn regen gladde 
oppervlakten te lopen, zoals glas en bamboe. Er zijn 
momenteel ruim 60 soorten beschreven. Phebuma 
madagascariensis kochi behoort tot de 'madagasca
riensis' groep (de grote daggekko's), waartoe ook 
Phelsuma madagascariensis madagascariensis en 
Phelsuma madagascariensis grandis behoren. De 
kleur van de dieren is groen met soms kleine rode 
vlekjes op de rug en op de kop. Van mijn dieren 
heeft her vrouwtje een totale lengte van 23 em. Her 
mannetje is war groter en is ongeveer 26 em. 

LEEFGEBIED 

Daggekko's zijn afkomstig uit Madagaskar en 
omliggende eilanden. Aileen Phebuma dubia komt 
voor op her vasreland van Afrika (Tanzania). 
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P. m. kochi komt voor in her westen en noordwesten 
van Madagaskar zowel aan de kust als landinwaarts. 
Ze Ieven vooral op bananenbomen, bananenplanra
ges en andere tropische vegetatie. Her klimaat waar
in ze Ieven is een regenwoudklimaat. 

HET TERRARIUM 

De afmetingen van her terrarium waarin mijn dieren 
zijn ondergebraeht bedragen 90x50x60 em (lxbxh). 
Her terrarium is aan de voorzijde voorzien van 
sehuifdeurtjes. Bovenin her terrarium is over de 
gehele lengte een aluminium ventilatierooster aan
gebraeht van ongeveer 10 em breed. Tussen de 
schuifdeurtjes zit een halve centimeter ruimte, het
geen de venrilatie ten goede komt. De achterwand is 
gemaakt van kurk, verkrijgbaar in de dierenspeciaal
zaak. Verder is er veel klimgelegenheid door bam
boesrokken, dit is een echte aanrader want mijn dag
gekko's zijn hier altijd op te vinden. Waarschijnlijk 
door de goede alternatieve klimmogelijkheden lopen 
de dieren nauwelijks regen de vooruit op, die dan 
ook redelijk schoon blijft. Beplanring is volgens mij 
nodig omdat dit een hogere luchtvochtigheid bevor
dert. Dit is wenselijk omdat deze soort een relatieve 
luchtvoehtigheid nodig heeft van 60-80%. Door 
geregeld te sproeien houd ik de luchtvochtigheid op 
peil. De beplanring bestaat uit Sanseveria's, deze 
plant heeft mooie stevige bladeren waar de dieren 
zich goed in kunnen verstoppen. Tevens kunnen ze 

hier ook eitjes in leggen. 
Als bodemsubstraat gebruik ik orchideeengrond. 
Dit schimmelt niet als her vochtig wordt. Potgrond 
gaat eerder schimmelen met een kans op infecties, 
met orchideeengrond voorkom je dir probleem. 
Als verlichring gebruik ik een sporje en een kleine 
TL-buis. 
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Mijn Phelsuma's net na de paring 

De remperamur in bet terrarium schommelt over
dag tussen de 25 en 28°C, onder bet sporje wordr 
her enkele graden warmer. Om de temperamur ook 
's nachrs op peil re houden heb ik ook een warmte
kabel aangebrachr. Deze laarsre heb ik door de bam
boesrokken verwerkt, zodat die nier meer zichrbaar 
IS. 

Her dag- en nachtrirme wordt geregeld door een 
rijdklok; zomers 14 uur en's winters 12 uur "dag
lichr". De regentijd boots ik in her voorjaar na door 
iets vaker re sproeien . De temperatuur is bij mij in 
de winter op zolder sowieso al een sruk lager dan in 
de zomer. Ik zorg wei dar bet nier re koud wordt, dit 
door middel van de centrale verwarming. Hiermee 
bereik ik een nachttemperatuur van circa 18°C in de 
terraria. In de winter daalr de rempcratuur ror onge
vecr 18°C. 

Mijn Phelsurna's krijgen bij hoge uirzondering een beetje Roosvicee 

Lacerta 59(5) * 2001 179 



VOEDING 

Ik voer de hagedissen rweemaal per week met insec
ten. Ik geef dan ongeveer vijfkrekels per dier of geef 
een portie fruitvliegen. Naast de insecten geef ik 
eenmaal per week een kant en klaar Phelsuma-voer 
van de firma AVES. Hierin zitten vitaminen, mine
ralen en sporenelementen. Dit voer wordt in poe
dervorm verkocht. Ik meng het met wat water tot 
een papje dat door de dieren graag opgelikt wordt. 
Over a1 mijn voedseldieren strooi ik het calcium/ 
vitamine preparaat Korvimin®. Dit preparaat staat 
vooral bekend om de rijke inhoud aan sporenele
menten. Twee keer in de week krijgen ze extra vita
mine AD3 via het sproeiwater. Ik voer de dieren 
altijd als ze actief zijn. Het sproeien doe ik in de 
zomer dagelijks op het moment dat de dieren lekker 
zijn opgewarmd. Water krijgen ze door het sproeien 
en ik zorg altijd dat er een dopje met water beschik
baar is. Ik ververs dit water nagenoeg dagelijks. 
Ik heb een houder van een aquarium thermostaat in 
tweeen geknipt en tegen het glas van het terrarium 
geplakt. Zo kan ik ze water en/of Phelsuma-voer 
geven op hoogte naast een verticaal stuk bamboe. 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 

Phelsuma madagascariensis kochi is een boeiende 
hagedis om naar te kijken; dagactief en altijd op 
"ontdekkingsreis" in het terrarium. Ik houd mijn 
volwassen dieren paarsgewijs omdat ze zeer agressief 
zijn tegenover soortgenoten van hetzelfde geslacht. 
Sommige liefhebbers houden een mannetje met 
meerdere vrouwtjes. Ik ben van mening dat er dan 
altijd een vrouwtje onderdrukt wordt. De kans dat 
deze last van stress krijgt is erg groot. Twee manne
tjes gaan zeer waarschijnlijk vechten tot de dood er 
op volgt. Ik heb geen ervaring met het houden van 
meerdere soorten in een terrarium. 

VOORTPLANTING 

Het is een prachtig gezicht om de dieren bezig te 
zien met het "voorspel". Het mannetje probeert uit 
aile macht indruk te maken op het vrouwtje, dit 
doet hij door snel met z'n kop heen en weer te 
bewegen. Dit doet hij zo snel dat het net lijkt of het 
in "slow motion" gaat.Hij houdt dit zo lang vol tot 
het vrouwtje bereid is tot paren, dit kan soms wei 

Lacerta 59(5) * 2001 

uren duren. Als het vrouwtje eindelijk bereid is tot 
het liefdesspel, beklimt het mannetje haar zijlings, 
bijt haar zachtjes in de nek om er voor te zorgen dat 
ze nergens meer heen kan. De paring zelf is een 
kwestie van een paar minuten. Na de paring gaan ze 
zichzelf verzorgen, dit doen ze door het schoonlik
ken van hun geslachtsdeel. Het is ook vaak gebeurd 
dat ik het paren heb gemist en ze toch nog zag poet
sen. Dan vermoedde ik dat ze gepaard hadden. De 
paringen vinden meestal plaats als de lampen net 
zijn aangegaan. Enkele weken na de paring worden 
de eitjes gelegd. Net als de meeste andere gekko
soorten leggen ze meestal rwee eitjes. De eieren heb
ben een harde schaal. Ze leggen de eitjes meestal in 
een rechtopstaand stuk bamboe. Als het 's winters 
wat kouder is op de zolder waar het terrarium staat 
legt het vrouwtje de eitjes in een stuk bamboe dat 
wordt verwarmd door de warmtekabel. Soms wordt 
er maar een eitje gelegd, volgens mij doet het vrouw
tje dit om zichzelf rust te gunnen. Het vrouwtje legt 
ongeveer om de 20 dagen een of twee eitjes. De ei
tjes pak ik zonder te draaien uit het terrarium en leg 
ze in mijn broedbak. Ik maak hier gebruik van de 
methode die beschreven staat in Lacerta, jaargang 58 
(ROEST, 2000). De eitjes leg ik in een bakje met 
vochtig vermiculiet. Ik broed de eieren uit bij een 
temperatuur van 26°C. De incubatietijd is ongeveer 
rwee maanden. 

OPFOKKEN VAN DE JONGEN 

Dejonge dieren zijn circa zes centimeter lang en zijn 
het evenbeeld van de ouders. Ze zijn wei kleurrijker 
dan de ouders. Het is niet aan te raden jonge dieren 
bij volwassen dieren onder te brengen omdat de 
kans groot is dat ze worden opgegeten. Ik hou de 
jongen apart in een klein terrarium, onder dezelfde 
omstandigheden als de ouders. In verband met de 
grootte van dit terrarium breng ik hooguit 4 jongen 
in een terrarium onder. De jongen krijgen fruitvlie
gen en kleine krekels. Ik zorg ervoor dat de jongen 
genoeg vitaminen krijgen. Dit bereik ik door de 
voedseldieren te bepoederen met Korvimin® en het 
geven van AVES Phelsuma-voer. In geval van vita
minegebrek bestaat de kans dat ze knikken in de 
staart krijgen, de zogenoemde 'klapstaart'. 
lnmiddels heb ik bij mijn koppel daggekko's a1 26 
jongen gehad. 

180 



LITERATUUR 

BRUINS, E., 1999.Terrariumencyclopedie. Rebo 
International BV, Lisse. 
MCKEOWN, S.,l993. General care and mainte
nance of day geckos. Advanced Vivarium Systems 
Lakeside, California, USA. 
ROEST, T., 2000. Een eenvoudige broedstoof. 
Lacerta 58: 120-121 
RUNDQUIST, 1995. Day geckos. ETFH Publi
cations, Inc. 

KEEPING AND BREEDING OF 
Phelsuma madagascariensis kochi MER
TENS 1954 

In 1999, the author bought a pair of Koch's giant 
geckos, Phelsuma madagascariensis kochi. This day 
gecko is bright green with some red dots on the 
head and back.The geckos originate from the north
western and western parts of Madagascar. It is a tro
pical reptile and its typical habitats are banana plan
tations and tropical vegetation. The terrarium m 
which the animals are kept is of a tropical type. 

The size of the terrarium is 90x50x60 em (lxwxh). 
Bamboo-pipes are used for decoration, the animals 
prefer these pipes when climbing. Special soil for 
orchids is used as a substrate. During daytime tem
perature rises to 28°C. At night the temperature 
decreases to 18°C. In wintertime temperatures are a 
few degrees lower. 
The author uses living plants (Sanseveria) in the ter
rarium for hiding places and for increasing the 
humidity. Nevertheless, daily misting is necessary to 
achieve the right humidity (60-80%). The author 
feeds his animals twice a week with insects (crickets 
and fruit-flies). He dusts the insects with a calcium 
vitamin powder, Korvimin®. He also uses special 
Phelsuma-food; this dry food is mixed with some 
water and is licked up by the day-
geckos. Breeding succeeded several times. In the 
breeding season the female lays two (sometimes one) 
eggs every 20 days. Mostly she lays her eggs in one 
of the bamboo pipes.. The incubation takes 
approximately two months at 26°C. The hatchlings 
are about 7 em long and are more brightly colored 
than their parents. They grow mature in one and a 
half year. 

Herpetokamperen in Frankrijk, aanvulling 

Wim Kuitems 
Noorderpad 52 

167 4 NT Opperdoes 

De foro's van her oorspronkelijke artikel (KUITEMS 2001) op pagina 121 en 123 hadden per abuis de on
derschriften: Coluber viridiflavus resp Coronella austriaca. Her gaat in beide gevallen echter om de Esculaap
slang, Elaphe longissima, een juveniel (biz 121) en een volwassen exemplaar (biz 123). Dit is ook meer in 
overeenstemming met de tekst, waarin wei de vondst van de Esculaapslang en niet die van de Geelgroene 
Toornslang wordt vermeld. Navraag bij de redactie leerde dar dit zeker een lezer ook was opgevallen, name
lijk de heer C.C. de Haan. 
Bovendien bleken de foro's erg aan kwaliteit te hebben ingeboet door drukkerijperikelen. 

LITERATUUR 
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HERPETO-CAMPING IN FRANCE, ADDITION 

The legends of the pictures on page 121 ( Coluber viridiflavus) and page 123 ( Coronella austriaca) of the ori
ginal manuscript (KUITEMS 200 I) are incorrect. In both cases this should be Elaphe longissima, a juvenile 
(page 121) and an adult animal (page 123). 
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Veldverslag onderzoek Namaqualand Gespikkelde Padloper 
(Homopus signatus signatus) 

Victor J.T. Loehr 
Nipkowplein 24 

3402 EC Ijsselstein 
loehr@homopus.org 
Foro's van de auteur 

INLEIDING 

In een deel van de jaren 1999 en 2000 heb ik mij 
onder meer beziggehouden met het opzetten van 
een ecologisch veldonderzoek aan de Namaqualand 
gespikkelde padloper (Homopus s. signatus), een 
ongeveer I 0 em grote landschildpad uit Zuid
Afrika. De voorbereidingen zijn uireindelijk uitge
mond in een veldwerkperiode gedurende augustus 
en september 2000. Her betreft hier een veldonder
zoek in her kader van een langlopende srudie binnen 
de onlangs opgerichte Homopus Research Foun
dation, naar de ecologie van de beide ondersoorten 
van H. signatus, H. s. signatus en H. s. caftr. 
Gedurende de eerste veldwerkperiode werd samen
gewerkt in een imernationaal team, bestaande uit 
rwee Amerikanen, een Duitser en rwee Nederlan
ders, waaronder ikzel£ Aan her einde van de periode 
werd verder samengewerkt met twee Zuid-Mri
kanen, van de University of the Western Cape in 
Zuid-Mrika. 
De srudie aan Homopus is een privaat initiatief, al is 
nadrukkelijke inbreng aanwezig van de University of 
the Western Cape en de wetenschappelijke dienst 
van Cape Nature Conservation, beide in Zuid
Afrika. Ook voor de financien kan de Homopus 
Research Foundation nier leunen op een universiteit 
of aanverwante instelling, zodat de benodigde bud
getten worden opgebracht door fondsenwerving 
onder andere organisaties. Een van de organisaties 
die heeft bijgedragen aan het veldwerk in 2000, is de 
Nederlandse Stichting voor Bevordering van de 
Herpetologie. De voorwaarde die aan deze gift ver
bonden wast was dar na afloop van her veldwerk een 
manuscript zou worden aangeboden voor publicatie 
in Lacerta. Dar is de reden dar ik in her volgende 
stuk enige informatie over her onderzoek wil geven. 
Daarbij is er voor gekozen dit in de vorm van een 
kort veldverslag met enkele voorlopige resultaten te 
doen, omdat het uitwerken van aile data nog een 

Lacerta 59(5) * 200 1 

aanzienlijke rijd zal kosten. Gedetailleerde resulta
ten zullen te zijner tijd worden aangeboden voor 
publicatie in een aantal internationale wetenschap
pelijke tijdschriften. 

HABITAT 

H. s. signatus wordt gevonden in het Noord-Westen 
van Zuid-Mrika, in Namaqualand. Voor het uiter
lijk van de soon verwijs ik kortheidshalve naar de 
illustratie bij die artikel. De soort bezet een specifie
ke habitat, namelijk de zogenaamde Namaqualand 
Klipkoppe, een zeer rotsachtig gebied. Reptielen 
waarmee H. s. signatus samenleeft in dit gebied zijn 
onder andere de Zuidelijke rotsagame (Agama atra 
atra), Karoo-gordelstaarthagedis ( Cordylus polyzo
nus), zwarte spugende cobra (Naja nigricollis woodz) 
en ralloze andere soorten (Tabel 1). Her gebied 
wordt gekenmerkt door een lage neerslag in de win
ter en een vrijwel droge zomer. De dagtemperaturen 
in de zomer lopen op tot hoven de 40°C, terwijl de 
nachttemperaturen tot ver in het voorjaar onder 
0°C kunnen zakken. Begroeiing in her gebied 
bestaat voornamelijk uir kruidachtigen, lage strui
ken en enkele grassoorten. Opvallend is de massale 
bloei van de planten (vooral een- en meerjarige 
kruiden van de families Asteraceae en Mesembry
anthemaceae) in het voorjaar, wanneer vocht aan
wezig is, in combinatie met stijgende temperaturen. 
Hoewel H. s. signatus dus een onherbergzaam 
gebied bewoont, zijn er toch vele bedreigingen voor 
het voorrbestaan voor deze plantenetende soort op 
de lange termijn. Allereerst heeft de soort een klein 
verspreidingsgebied, waardoor hij sowieso al kwets
baar is. Daarnaast wordt de habitat momenteel 
bedreigd door mijnbouw (met name koper en gra
niet), overbegrazing en wegverkeer. Door de mijn
bouw wordt een deel van de habitat vernietigd en 
tevens veroorzaken de mijnen veel stof, waardoor 
planten in hun groei belemmerd worden, waardoor 
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Habitat van de Namaqualand Gespikkelde 
Padloper (Homopus s. signatus) in Namaqualand 

her voedselaanbod voor herbivoren afneemt. 
Overbegrazing door geiren en schapen vindr vooral 
plaats in de zogenaamde 'communal areas', waar 
steeds grorcre aantallcn -minder kieskeurige- geiten 
worden geho uden d oor roenemende droogrc. 
Overbegrazing veroorzaakr voedselschaarste voor 
herbivoren, onder andere door verschuivingen in de 
samensrelling van de flora naar vooral slechr ver
reerbare soorren. Her verkeer, tenslorre, maakt vee! 
slachroffers wanneer schildpadden wegen oversre
ken. Porenriele bedreigingen zijn verder nog verdro
ging door klimaarverandering (de laarste decennia is 
de regcnval in her gebied afgenomen) en de rerrari
umhouderij. Voor H. s. signatus worden exorbiranrc 
bedragen beraald in de commerciele dierenhandel. 
Tor op heden is her Zuid-Afrika nog gelukr de ille
gale export hinnen de perken re houden, maar zowel 
voor H. s. sig11atus, als voor vele andere soorren die 
endemisch zijn voor her gebied, kan een geringe roe
name van de handel al desasrreus zijn.Verantwoordc 
rerrariumhoudcrs zien J an ook af van aankopen van 
dergelijke dieren in de commerciele handel. 
Overigens is H. s. signatus zowel door lokale werge
ving als in in ternationaal verband (CITES) be
schermd. 

Namaqualand Gespikkelde Pad Ioper (Homopus s. signatus) in Namaqualand 
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ONDERZOEK 

Mocht er een moment komen waarop her voortbe
staan van H. s. signatus kritiek w01:dr, dan zullen 
beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden. 
Vanzelfsprekend kan dar aileen met voldoende ken
nis van de ecologie van de soort. Zo kan bijvoor
beeld aileen een leefgebied tot reservaat gemaakt 
worden, als bekend is of her voedsel dar de soort eet 
er aanwezig is, of er geschikte plaatsen aanwezig zijn 
voor voortplanting en overwintering/-zomering, als 
her gebied groot genoeg is voor een levensvatbare 
populatie, et cetera. Om deze zaken te weten te 
komen is onderzoek nodig. Een deel van dar onder
zoek kan worden uitgevoerd in gevangenschap (ook 
dit gebeurt momenteel binnen de Homopus 
Research Foundation, zie ook http://www.homo
pus.org), maar voor een ander deel is onderzoek in 
her wild onontkoombaar. Verder kan veldonderzoek 
aan H s. signatus dienen om kennis te vergaren over 
onderzoeksmethoden voor kleine, in rotsachtig 
gebied levende schildpadsoorten, omdat aan zulke 
soorten nog vrijwel geen onderzoek is uitge
voerd. Teneinde informatie te verzamelen over popu
latie-opbouw en andere populatiekenmerken, en 
activiteit van de schildpadden, werd in augustus 
2000 een veldwerkgebied afgebakend van ongeveer 
36.000 m=. Dit gebied werd weer onderverdeeld in 
microhabitats, zoals relatief vlakke gebieden met 
veel bloemen (in augustus), rotsachtige heuvelhellin
gen, zeer steile steenplaten, et cetera. AI deze gebie
den werden gedurende zes weken grondig ge"inspec
teerd op her voorkomen van schildpadden, waarbij 
schildafmetingen, gewicht, geslacht, aantal schild
ringen, aanwezigheid van teken, schildafwijkingen 
en schildbeschadigingen, en exacte positie in her 
veldwerkgebied werden genoteerd. Verder werd 
nauwkeurig bekeken in welke microhabitat een dier 
zich bevond en war voor activiteit her uitvoerde. 
lndien dieren zich verschuilden, werden tevens 
details omtrent de schuilplaats opgeschreven. 
Tenslotte werd de bodemtemperatuur gemeten, 
genoteerd of een dier in de zon of in de schaduw zat, 
en war voor weer her was. Vanzelfsprekend werden 
aile kwalitatieve zaken in vaste definities ingedeeld, 
om (statistische) analyses achteraf mogelijk te 
maken. Ondastingsmonsters werden verzameld om 
achteraf her dieet van de soort te bepalen, tezamen 
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met exemplaren van aile planten in her gebied die 
gegeten zouden kunnen worden, en van de vrouwe
lijke dieren werden rontgenfoto's gemaakt om infor
matie over voortplanting te verkrijgen. Na her verza
melen van de gegevens werden de dieren gemerkt 
met behulp van kleine stipjes zwarte nagellak en 
werden detaildia's gemaakt, voor identificatie inver
volgstudies. 
Gemiddeld werden tijdens de gehele veldwerkperio
de tien dieren voorzien van een klosje garen, aan her 
schild vastgeplakt met leukoplast. Doordat bij her 
lopen her garen uitrolt, konden de dieren iedere 
24 uur opgespoord worden en de routes, afgelegde 
afstand en nieuwe locaties bepaald worden. Daarbij 
werd natuurlijk ook her klosje garen vervangen door 
een nieuw klosje. 

RESULTATEN 

Gedurende de veldwerkperiode werden in totaal 
meer dan tachtig schildpadden gelokaliseerd, be
staande uit ongeveer evenveel mannen als vrouwen. 
De dieren bleken niet homogeen verdeeld te zijn in 
her veldwerkgebied, maar leken voorkeur te hebben 
voor bepaalde microhabitats. De verregaande aan
passing van H. s. signatus aan zijn rotsachtige habitat 
werd duidelijk geillustreerd doordat dieren rotspla
ten betraden die voor de onderzoekers haast on
neembare hindernissen waren. Ook hadden de die
reo in hun habitat een goede schutkleur, hetgeen her 
opmerken van de schildpadden bemoeilijkte, vooral 
in combinatie met hun schuwheid. De schildpadden 
waren in hoge mate geinfecteerd door teken. 
In hoofdzaak was H. s. signatus actief op her heetst 
van de dag. 's Nachts en op dagen met slecht weer 
verscholen ze zich in steenspleten of in andere 
schuilplaatsen. Daarbij werden ook weer verschillen 
geconstateerd, die op een voorkeur voor bepaalde 
typen schuilplaatsen leken te wijzen. De afstand en 
de route die dieren op een dag aflegden varieerden 
enorm. Gemiddeld genomen liepen de schildpad
den enkele tientallen meters per dag. Voor aile 
onderzochte aspecten leken overigens geen verschil
len tussen mannelijke en vrouwelijke dieren te 
bestaan. Schildringen worden in de literatuur 
beschreven als een goede methode om de leeftijd van 
vele soorten wilde schildpadden te bepalen. Oat 
moet echter wei eerst ook voor H. s. signatus bewe-
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Sympatrisch voorkomende Zuidelijke Rotsagame (Agama a. atra) , man 

zen worden, alvorens schildringen als leeftijdsjaren 
beschouwd mogen worden. Gepoogd zal worden 
dit in een vervolgonderzoek aan H. s. signatw te 
bekijken. Voor dit moment kan slechts gesteld wor
den dar de ringen in ieder geval goed relbaar waren 
en dar her maximale aantal getelde ringen veertien 
was, in een oud vrouwrje. 
De verzamelde ondastingsmonsters en de gemaakte 
ri:intgenforo's moeten nog volledig geanalyseerd 
worden, zodat war dar betreft in die vcldverslag in 
her geheel nog geen resulraren gemeld kunnen wor
den. 

TENS LOTTE 

Zoals aan her begin van dir artikcl vermeld, vormt 
bet beschreven onderzoek een onderdeel van een 
langlopende smdie naar de ecologic van H. s. signa
tw en H. s. cafer. 
Voor 200 I is een vervolgonderzoek aan H. s. signa
tits in een vergaand stadium van voorbereiding.Dit 
veldwerk 7A'll worden uirgevoerd door rwee Duicsers, 
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een Zweed, een Zuid-Afrikaan en mijzelf. Ook voor 

die onderzoek zijn wij volledig afhankelijk van dona
ties van derden. In dar verband wil ik dan ook van 
de gelegenheid gebruik maken om u ce verzoeken 
om een bijdrage. Her gaat daarbij hoofdzakelijk om 
kosten voor onderzoeksmaterialen, terwijl aile 
kosren voor vervoer naar Z uid-Afrika en verblijf 
door de onderzoekcrs zelf worden opgebracht. Het 
voordeel van kleinschalige studies zoals de huidige is 
dar zelfs kleine donaties een groat verschil maken. 
Her totale geplande budget is slechts enkele duizen
den guldens. Neemt u voor her maken van ecn 
donatie contacr op met o ndergetekende; giften kun
nen worden overgemaakr aan de Homopus Research 
Foundarion. 
Info rmatie in aanvulling op d it stuk kan worden 
gevonden op de internetsire van de Homopus 
Research Foundation , http://www.homopus.org. 
Hier zijn ook de onderzoeksvoorstellen te downloa
den. 
Uiteraard kunt u met vragen ook rechtstreeks con
tact opnemen met ondergetckende. 
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dankzij her uirvoeren van echoscopiemetingen tij
dens her veldwerk. 
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Her project was niet mogelijk geweest wnder dona
ties van geld (Ned.erlandse Stich ring tot Bevord.ering 
van de Herpetologie, Tortoise Trust USA, 
Nederlandse Schildpadden Vereniging, particuliere 
schildpaddenliefhebbers) en onderzoeksmaterialen 
(Ri:ibke Agenturen, Barbour Threads, South Africa 
OnLine, Roland's Uirspan (Zuid-Afrika), 
Microscoop Service Rob Engelhard, Cellpack bv). 
Voor gebruik van facilireiten werd dankbaar gebruik 
gemaakt van aanbiedingen van Springbok Hospital 
(Zuid-Afrika), Universitei r Wageningen en Univer
sireit Utrecht. Ernst Baard is een constante factor 
geweest in her aanwakkeren van enrhousiasme her 
ondenoek uit re voeren. 
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FIELD REPORT RESEARCH PRO
JECT NAMAQUALAND SPECKLED 
PAD LOPER (Homopus s. signatus) 

The author gives a brief field report of a research 
project he has carried our on rhe Namaqualand 
speckled padloper, H. s. signatus, in Namaqualand 
(South Mrica) in August and September 2000. This 
species occurs in a relatively small area, in which 
various threats to the species are present, such as 
mining activiry, overgrazing and road casualties, and 
potentially climaric change and (illegal) wildlife 
trade. Results from research on the species in capri
viry and in the field will be required in case wildlife 
management plans need to be drawn up and imple
mented to ensure the survival of the species in the 
future. 

Since ir will rake considerable rime ro process all 
clara, rhe current field report does not include detai
led resulrs. These will eventually be submitted for 
publication in international scientific journals. The 
described research project on population characte
ristics, acriviry, movements, dier and reproduction is 
part of an ongoing project to expand the knowled
ge on H. s. signatus and H. s. caftr. This ongoing 
project is conducted within the Homopus Research 
Foundation (http://www.homopus.org). Donations 
are requested. 

Tabel 1. Waargenomen reptielensoorten in her veldwerkgebied 

Wetenschappelijke naam 
Chersina angulata 
Homopu.s s. signatus 
Psammobates tentorius verroxii 
Acontias /ineatus 
Agama a. atra 
Cordylosaurus subtesselatus 
Cordy/u.s polyzonus 
Mabuya capensis 
M. occidentalis 
M. sulcata su/cata 
M. variegata variegata 
Nucras tesselata 
Pachydactylus sp 
Phe/suma ocellata 
Bitis arietans 
Naja nigrico//is woodii 
Psammophis notostictus 
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Nederlandse naam 
Boegsprietschildpad 
Namaqualand gespikkelde padloper 
Tentschildpad 
Gestreepte pootloze skink 
Zuidelijke rotsagame 
Dwergplaathagedis 
Karoo-gordelstaarthagedis 
Kaapse skink 
Westelijke driestreepskink 
Wesrelijke rotsskink 
Variabele skink 
Westelijke zandveldhagedis 
Breedteengekko 
Namaqua daggekko 
Pofadder 
Zwarte spugende cobra 
Karoo-zandslang 
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Herpetologische Waarnemingen in Maleisie (2): 
Het Maleisisch Schiereiland en Sarawak 
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Foro's van de auteur 

INLEIDING 

Tijdens een vierral vakanries in Maleisie bezochr ik 
her eiland Pulau Tioman, drie narionale parken in 
Sarawak en rwee narionale parken op her 
Maleisisch Schiereiland. In een vorig arrikel 
beschreef ik de waarnemingen op Pulau Tioman. 
Her huidige arrikel behandelr Sarawak en her 
Maleisisch Schiereiland. Op Pulau lioman verbleef 
ik in roraal circa zeven weken, terwijl ik in de par
ken van Sarawak en her Maleisisch Schiereiland in 
roraal ruim rwee weken spendeerde. Her aanral 
waarnemingen op Pulau lioman is dan ook groter. 
Op her Maleisisch Schiereiland bezochr ik Taman 
Negara National Park en Kenong Rimba National 
Park. Deze parken zijn in her midden van her 
Maleisisch Schiereiland gesirueerd. In Sarawak, een 
van de rwee Maleische staten in Borneo, bezochr ik 
successievelijk Bako National Park, Kubah Nario-
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nal Park en Gunung Gading National Park. Deze 
parken liggen allen in her uirersre Zuidwesren van 
Sarawak. Her charmanre sradje Kuching deed diensr 
als uitvalsbasis. 

KENONG RIMBA NATIONAL PARK 

Kenong Rimba National Park is een sruk regenwoud 
mer een oppervlakre van circa 400 vierkanre kilome
ter. Ik maakte hier een rweedaagse rochr onder bege
leiding van een gids. Voordar wij daadwerkelijk her 
park berraden onrdekren wij aan de rand van her bos 
onder een plank een Lygosoma quadrupes. Deze skink 
lijkr in eersre insranrie op een kleine hazelworm. Een 
kijkje van dichrerbij leerr echrer dar her dier minus
cule poorjes bezir. Na deze inleidende waarneming 
berraden wij her park. In her dichre woud bezochren 
wij enkele grotten die bewoond werden door enor
me aanrallen vleermuizen. 
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Alhoewel de vleermuizen een fraai schouwspel 
vormden, was ik meer onder de indruk van een van 
hun naruurlijke vi janden, een Grorrenrarrenslang 
(Elaphe taenium ridleyr). Deze slang lag mer een 
schijnbaar onuirpucrelijk geduld re wacluen rordar 
een van de ontelba re vleermuizen een fatale beoor
delingsfour zou maken. Aan her eind van de middag 
arriveerden wij bij her kamp: een aantal eenvoudige 
huisjes midden in her woud. Nadar wij 's avonds 
onder primirieve omsrandigheden hadden gedi
necrd bleek een van de locale Bandvaranen ( Vamnus 
salvator) zo vriendelijk om de resrjes op re ruimen. 
Alvorens re gaan slapen namen wij 7.aklampen rer 
hand om een cxploratie bij nachr uir re voeren. Dar 
leidde nier aileen rot gesruntel, maar ook rot de 
waarneming van een prachrige Smalreengekko 
( Cyrtodactylus comobrinus) die zich op de srronk van 
een plankworrelboom bevond . De volgende dag 
maakten wij nog een srevige roche, maar zag ik wei
nig van de plaarselijke herpecofauna. Toen wij regen 

Cekko smithi 

her eind van de middag reruglicpen naar de boor die 
ons naar de bewoondc wercld zou rransporreren, 
begon bij mij roch een gevoel van releurstelling re 
groeien. Ik had namclijk gehoopr een Koningscobra 
( OpiJiopbagw hanna b) in figuurlijke zin regen her 
lij f re !open en had de gids daar dan ook regclmarig 
over lasrig geva llen. Deze "koning dcr slangen" had 
ik alrijd al bovenaan mijn verlanglijsrje sraan. 
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Aangezien ik nu een gids rot mijn beschikking had, 
hoopre ik dar zijn expertise de kans op een waarne
ming zou vergroten. AJ ras bleek dar deze majesru
euze slang beschouwd werd als een enigszins mystiek 
dier. Zo verrelde de gids mij dar een Koningscobra 
menselijke taal kan verstaan. Aangezien hij boven
dien een overduidelijke angst voor dir dicr koesterde 
was mijn hoop op een waarneming behoorlijk gere
duceerd. Toen wij de rivier op 40 meter hadden 
genaderd, en de kans op een waamcming bijgevolg 
verwaarloosbaar was geworden, zagen wij plotseling 
een circa drie meter lange slang op her pad liggcn. Ik 
nam onmiddellijk een sprint om her inmid.dels 
vluchtende dier betcr re kunnen zien. Alhoewel ik al 
een vermoeden had omtrenr de idenriteit van de 
slang, werd dir vermoeden in aile ernst bevesrigd 
roen de slang zijn kop verhief en zijn hals uitspreid
de: een Koningscobra! H er uirerst imposante dier 
verdween vervolgens waardig in de jungle, mij in 
een euforische stemming achrcrlarend. 

TAMAN NEGARA NATIONAL PARK 

Taman Negara National Park beslaat maar liefsr 
4343 vierkante ki lometer. Ik verbleef daar een week 
mer mijn vrouw. 
Een drie uur dun:nde boorcochr brachr ons bij de 
officiele ingang van her park. Deze rochr gaar door 
her park en was bijgevolg zeer de moeite waard. 
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Vanuit de boot zagen we enkeie Bandvaranen. Een 
zeer groot exemplaar liep over een zandbank langs 
de rivier.Kennelijk was dit monster op eierenroof
tocht, want hij werd aangevallen door een groep 
vogels. Zo nu en dan sloeg hij met zijn staart naar 
zijn beiagers. Bij aankomst bij ons chalet werd de 
Bandvaraan vervangen door de Bengaalse varaan 
(~ranus bengalensis). Deze soort heeft een duide
lijke voorkeur voor open gebieden aan de rand van 
her woud. Ook de Veelstreepskink (Mabuya multi
fasciata) was hier veeivuldig te zien. 
Toen wij de eerste avond op her balkon van ons cha
let zaten, hoorden wij een vreemd geiuid dar van het 
chalet afkomstig leek te zijn. Mijn vrouw omschreef 
het geiuid als van "een eend die gewurgd wordt". 
Gefascineerd bewapenden we onszelf met zaklam
pen. Een korte zoektocht bracht ons bij de bron: 
een Grote Bosgekko ( Gekko smithz) die ons chalet 
bewoonde. In de daaropvolgende dagen zagen en/of 
hoorden we nog veie exemplaren van deze soort, 
zowei op chalets als op grote bomen in het woud. 
Twee maal maakten wij na zonsondergang een korte 
wandeling door her woud. Oat leverde geen reptie
len op, maar wei enkeie bloedzuigers (op ons) en 
een verontrustend aantal grote spinnen. We sloten 
ons verblijf af met een exploratie van een grotten
steisel. Omdat de gangensteiseis nogal nauw waren, 
besloot ik mijn rugzak met camera bij de ingang 
achter te Iaten. Daar kreeg ik echter behoorlijk spijt 
van roen we op twee Grottenrattenslangen stuitten 
die op uitsteeksels van de gladde wanden lagen. Her 
zal niet verbazen dar ik terugkeerde en alsnog mijn 
camera haalde. Her zal ook niet verbazen dat van de 
slangen inmiddels geen spoor meer te bekennen 
was. 

BAKO NATIONAL PARK 

Bako National Park ligt aan de kust en biedt daar
om naast tropisch regenwoud ook mangrove bos. 
Men kan hier een chaletje huren en dagrochten 
maken over goedgemarkeerde paden. Ik verbleef 
vier dagen in dit park. Bij aankomst viel ik direct 
met mijn neus in de borer: naast een van de chalets, 
aan de rand van her woud, lag een Wagler's groef
kopadder ( Tropidolaemus waglerz) op ongeveer 
50 em hoogte in her struikgewas. De positie van 
het dier in combinatie met de fantastische groene 
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schudkleur en onbeweeglijkheid doen je direct 
inzien waarom deze soort wei eens slachtoffers 
maakt. Her dier bevond zich nog op dezelfde plaats 
toen ik vier dagen later vertrok. Een parkmedewer
ker was zo vriendelijk om mij te attenderen op de 
zeer recente waarneming van een exemplaar in her 
toilet. Een verblijf in de jungle heeft zo zijn charme. 
In her open, bewoonde gebied kwam ook de Groene 
Boomagame (Bronchocela cristatella) voor. In het 
mangrovebos en op de rotsen langs het strand waren 
veel Mangroveskinken (Emoia atrocostata) te zien. 
Ook de Bandvaraan washier weer van de partij. In 
her dichte bos kwamen veel Kendall's Rondooggek
ko's ( Cnemaspis kendallt) voor. Vooral tussen rotsen 
en tussen de wortels van plankwortelbomen waren 
vele exemplaren te vinden. 
Bij een beekje zag ik een skink in her water springen 
om vervolgens met grote bekwaamheid naar de 
bodem te zwemmen. Ik stond even gek te kijken, 
maar de identiteit van de skink was gemakkelijk 
hoven water te hal en: een Waterskink ( Tropidopho
rus brookt). In het chalet en andere menselijke 
bouwsels werd ik natuurlijk weer vergezeld door 
gekko's. De Tjitjak (Hemidactylus frenatus) washier 
volop aanwezig, altijd gepositioneerd bij lampen. Ik 
zag echter ook vele exemplaren van de Gevlekte 
Huisgekko (Gekko monarchus). Deze soort is grocer 
en heeft een meer verborgen levenswijze. Beide 
soorten komen hier in huizen voor, maar de 
Gevlekte Huisgekko zag ik nooit in de buurt van 
lam pen. De Platstaartgekko ( Cosymbotus platyurus) 
die ik in grote getale in her stadje Kuching zag, was 
hier afwezig. 

KUBAH NATIONAL PARK EN GU
NUNG GADING NATIONAL PARK 

In deze parken kan men een chalet huren en wande
lingen door het tropisch bos maken over goed 
gemarkeerde en onderhouden paden. In beide par
ken was her heerlijk rustig. Ik zag slechts enkele 
andere person en. In Kubah National Park verbleef ik 
een dag. In Gunung Gading National Park verbleef 
ik twee dagen en een nacht. Zelfs de taxirit naar 
Kubah National Park leverde geen rust op: op de 
weg zag ik een kleine slang kronkelen. Na de van
zelfsprekende noodstop bleek het te gaan om een 
juveniele Rhabdophis chrysargus. Her slangetje had 
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geluk met mijn bezoek aangezien her dienje op her 
asf.1lt niet meer vooruit kwam en oververhit leek te 
raken. 
Bij aankomst zag ik langs de rand van her bos de 
Groene 13oomagame. In her bos waren op open 
plekken vee! Veelstreepskinken re zien. Ik zag hier 
echter voor her eerst ook de verwanre soon Mabuya 
mdis. Her wandclpad eindigde bij een beck waar 
enkele Warerskinken te zien waren . In Gunung Ga
ding National Park zag ik voor her eerst een aamal 
Vliegende Draakjes (Draco) door de Iucht zweven. 
Her is een f.1nrastisch schouwspel als op enkele 
meters voor je een hagedis voorbij komt zeilen. Ik 
was echter voornamel ijk onder de indruk van hun 
vermogen om in de Iucht genuanceerd bij te sturen 
en zo mocireloos op vele meters van hun venrek
pum op een dunne boomstam te Ianden. Vliegcnde 
Draakjcs kunnen zwevend in horizomale richting 
een afstand van 60 meter overbruggen, waarbij een 
hoogtcvcrlies van slechts 9,5 meter optreedt 
(GRZIMEK 1973). Her is een aanrader om in dit 

Tropidolaemus wagleri 
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Her is een aanrader om in dit soon gebieden regel

matig met een zaklamp in rotsspleten en spelonken 
te kijken. Zo zag ik in een nauwe rorsspleet een 
grote schorpioen en ecn halve meter verder een 
prachtige Smalteengekko ( Cyrtodactylus consobri
nw). Inspectie van de volumineuzere spelonken 
leverde vele Donkere Rondooggekko's (Cnemaspis 
nigridius) op. Tcrug in her daglicht liep ik ecn 
prachtige Oosterse Snuffelslang (Ahaetufln prasina) 
regen her lijf. In de buun van beekjes zag ik nog 
enkele Grote Hoekkopagames (Gonocep!Jalus gmn
dis). Het zien van deze "voonvereldlijke" hagedisscn 
geeft je her gevoel dar je echt in de ongerepte jungle 
bent aanbeland. Aan her eind van een bevredigende 
dag kon ik in her chalet genieten van koffie en de 
gebruikelijke combinatie van T jitjak en Gevlekre 
Huisgekko. 

TIPS 

Enkele rips voor een bezoek aan Maleisic zijn op zijn 
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plaars. Ten eersre is her, mijns inziens, een absolure 
noodzaak om de Lonely Planet Guide mee te 
nemen. Daarin staan allerlei wetenswaardigheden 
beschreven, zoals transport naar Nationale Parken, 
locaries waar vergunningen gehaald kunnen worden 
enzovoorts. Ten rweede is het verstandig om overdag 
een srerke zaklamp en lichtgevoelige filmrolletjes 
(400 ASA) mee te nemen. In her rropische bos is her 
behoorlijk danker. Voor nachttochten en grotexplo
raries is een lampje dat op het hoofd gebonden kan 
worden (te verkrijgen in buitensporrzaken) erg han
dig. 
Als laatste: verwissel overdag nooit een doorweekt, 
vuil shirt voor een droog, schoon shirt. Dar is zin
loos. 
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HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS 
IN MALAYSIA (2): THE MALAYAN 
PENINSULA AND SARAWAK 

The author visited some of the national pares of 
Sarawak (Bako National Pare, Kuhah National Pare 
and Gunung Gading National Pare) and the 
Malayan Peninsula (Kenong Rimba National Pare 
and Taman Negara National Pare). 
Five species of snakes and sixteen species of lizards 
were seen. Amongst them several spectacula r ani
mals, like the King cobra (Ophiophagus htmnah) , 
Waglers Pirviper (Tropidol<temus wagfert) and the 
Banded monitor (VImmw safvator), but also some 
highly specialized animals like the Warer-Skink 
( Tropidophorus brookt), the Dragonlizard (genus 
Draco) and the cave-dwelling Elaphe taeniura ridfeyi. 

Bronchocela cristatella, Pulau Tioman 
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