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Bij de voorplaat 
Dendrobates auratus (GIRARD, 1855), de Gouden Gifkikker 

Tekst en tekening: 
Marlies van Santen 
Kneppelhomstraat 20 
2321 BA I..eiden 

SYSTEMATIEK 

Klasse: Amphibia 
Orde: Anura 
Familie: Dendrobatidae 
Genus: Dendrohates 
Soort: Dendrohates auratus 

BESCHRIJVING 

De grootte van deze giflcikker kan per populatie verschillen, namelijk van 2,5 tot 6 em. Maar de gemiddelde 
grootte is ongeveer 3 em. Vrouwrjes worden over het algemeen iets groter dan de mannetjes. De dieren zijn 
zwart of donkerbruin met lichtgroene strepen en vlekken op het lichaam en de poten. 
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Ook qua kleur is de soorr erg variabel en behalve lichrgroen komen er ook popularies voor mer een gele, geel
groene, blauwe, blauwgroene of wirre kleur. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 

Her verspreidingsgebied van D. auratus loopr van de wesrkusr van Colombia via Panama en Costa Rica naar 
Nicaragua. De soorr is gelnrroduceerd op HawaY. Ze komen voor rot op 800 meter hoven zeeniveau. Hun 
naruurlijke bioroop is her rropische, vochrige Iaaglandregenwoud. Ze Ieven zowel in her bos als langs de bos
randen. Ook in gedeelrelijk geculriveerde gebieden als planrages worden ze gevonden. Ze Ieven vooral op en 
nabij de bodem russen her bladafval. Ze worden echrer ook wei eens hoger in de bomen aangerroffen, soms 
wei op 1 0 tor 15 meter hoogre. 

YO EDSEL 

In her wild Ieven deze gifkikkers vooral van mieren, maar ze eren ook kleine kevers en hun larven en mijren. 
In her terrarium kan je ze voeren mer allerlei kleine insecren, zoals fruirvliegjes, en weideplankron. Her is aan 
raadzaam af en roe de voederinsecren re bepoederen mer een kalklviraminepreparaar. De Iarven eren in de 
naruur protozoa, algen, in her water gevallen insecren en andere larven. In gevangenschap kan je ze opkwe
ken mer droogvoer voor siervissen, warervlooien, muggenlarven en sla. 

HET TERRARIUM 

Dendrobates auratus is een goede gifkikker voor beginners, zolang je mer in gevangenschap gekweekre dieren 
beginr. Voor 4 a 5 dieren is minimaal een terrarium van 50 x 50 x 50 noodzakelijk. Mannerjes en vrouwrjes 
vormen rerriroria en kunnen daar onderling behoorlijk om vechren. Ze hebben een regenwoudrerrarium 
nodig mer een inrichring van bijvoorbeeld worrels, planren en eikenbladeren om in re schuilen. Ook een 
warerpoelrje moer aanwezig zijn. De remperaruur moer overdag 24 a 26°C zijn en's nachrs 18 a 20°C. Her 
is belangrijk dar de relarieve luchrvochrigheid hoog is, namelijk 80-95%. Dir kan bereikr worden door regel
marig re sproeien. De kikkerrjes worden meesral zo'n vier jaar oud, maar ook leefrijden van rwaalf rot vijfrien 
jaar komen voor. 

VOORTPLANTING IN GEVANGENSCHAP 

Wanneer de kikkerrjes gezond voedsel en een goed ingerichr terrarium krijgen, zullen ze zich eenvoudig 
voorrplanren in gevangenschap. Her balrsgedrag van deze dieren is Ieuk om re zien. De Iokroep van her man
nerje is een zachr snorren, dar ongeveer rwee seconden duurr. Her vrouwrje benaderr een mannerje en ze volgr 
hem naar de afzerplaars. Dir kan een bromeliablad zijn, maar een perrischaalrje onder bv een halve kokos
noor, is berer. Een legsel besraar uir vijf rot rwinrig eieren. Deze komen na ongeveer rwee weken uir. 
Gedurende deze periode verzorgr her mannerje de eieren regelmarig. Wanneer de larven uirkomen, brengt her 
mannerje ze naar een warerpoelrje. Omdar de larven kannibalisrisch zijn, kunnen ze her besre apart opge
kweekr worden. Ze eren o.a. muggenlarven en warervlooien, maar ook siervisvoer. De onrwikkelingsduur is 
erg variabel en ligr russen de rwee en vier maanden. Sommige kwekers doen in her kweekbakje een srukje 
sepia of war Carmix voor de kalkbehoefre. Jonge kikkertjes eren onmiddellijk kleine insecren. 

BRONNEN 

WALLS, J. G., 1994. Poison Frogs. Jewels of rhe Rainforest. T.F.H. Publication, Inc. Neptune City NJ. 
DENDROBATIDAE NEDERLAND, Inrernersire (De Nederlandse Vereniging van Gifkikkerliefhebbers): 
http://www.gifkikker.nllkik-aurarus.hrm 

Lacerta 59( 6) * 2001 194 



Verzorging en kweek van de Smaragdstekelleguaan 
( Sceloporus malachiticus) 

Siebren Kuperus 
W. de Geesrsrraar 85 
8921 AK Leeuwarden 

INLEIDING 

In de zorner van 2000 kreeg ik een aanbod van een 
bevriend rerrariumhouder. Orndat hij voor enige 
rijd naar her huirenland zou vem ekken had hij nier 
de mogelijkheid zijn drie hagedissen de verwrging 
re geven die ze nodig hadden. Omdar hij wist dar ik 
zijn dieren interessant vond heefr hij ze me aange
boden. Her berrof een koppeltje Srnaragdsrekel
leguanen en ecn Muurgekko (Tarentofa mauritrmi
ca), die al enige rijd bij hem in een rorsrerra.riurn 
verbleven. 
H oewel ik Smaragdstekelleguanen regelmatig in 
dierenwinkels aamref viel de hoeveelheid inforrnarie 

die ik over dezc soon kon vinden mij vies regen. 
Orndar de dieren her bij rnij goed doen en, zoals de 
rircl al doer verrnoeden, voor nageslacht hebben 
gezorgd heb ik mijn ervaringen op papier gezer. 

BESCHRIJVING EN VERSPREIDING 

Srekelleguanen (subfamilie Sceloporinae) rnaken 
onderdeel uit van de farnilie lguanidae, de leguanen. 
Smaragdsrekelleguanen zijn middelgrorc hagedissen 
die voorkomen van Zuid-Mexico tot Panama. H ier 
worden ze gevonden op hoogrcn van 900 rot 3800 
meter. 

Grootte indicarie. Sceloporus malachiticus, 3 dagen oud. Foro R. Leysner 
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Volwassen mannerjes hebben een prachrig groen 
gekleurde rug en kop, de keel en buik zijn diep 
blauw. Vrouwelijke dieren zijn mecsral saaier lichr
bruin gekleurd, hoewel rug en sraart wei voorzicn 
zijn van donkere vlekkcn. Her bock van HUNZI
KER ( 1997) laat ook cen vrouwelijk dier zien met 
enige groenklcuring waarbij wordt vermdd dar her 

ecn exemplaar is uir Guatemala. 

Bij de beschrijving wordr vcrmeld dar vrouwelijke 
dieren qua kleur een mattere versie zijn van de man
nclijke. Persoonlijk heb ik dergelijke vrouwtjes 
nooit gezien, mogelijk heefr deze kleur icts te maken 
mer vindplaats van dezc diercn. Mijn vrouwtje lijkt 
bij de juiste lichrinval wei een groene waas over her 
lichaam tc hebbcn maar hicrvoor mocr men wei 
heel nauwkeurig kijken. Wanneer ze net verveld is 
neigt her bruin weer war meer naar rood. Beide 
geslachren zijn ongeveer 20 em groor, bij her man
netjc zijn de kop en de staarrwortel duidelijk breder 
dan die van her vrouwtje. 
Scelopoms-soorren hebben ecn heel apan kenmerk. 
Al deze dieren bezitten een zogenaamd 'derde oog'. 
Dir 'oog' bevind zich op de bovenkant van hun kop 
en is vermoedelijk een srurend instrument bij voorr
planring en zonnebaden, die door her waarnemen 
van daglengte en lichtintensiteit (HUNZIKER 
1997). 
Smaragdsrekelleguancn zijn dagactieve klimmers 
die zich in her terrarium vrijwel de bele dag Iaten 
zien, henij zonnend henij in de wilde achtervolging 
van een vlieg of elkaar. KOH LER (1990) trof deze 
dicrcn in Costa Rica aan op hoge bomen die rijke
lijk begroeid waren met epifyten. In winkelterraria 
tref ik ze meesral in droge (rots)rerraria aan. 
BRUINS (1999) noemr Sceloporus-soorren in een 
adem met o.a Doornsraarragamen (Uromastyx sp.) 
en Chuckwalla's (Sauromalus sp.) Ook DAVIES 
(1998) noemt S. malachitictts samen met andere 
Sceloporus-soorten als dieren uit droge gebieden. 
Hoewel sommige srekelleguanen wei een dergelijke 
leefwijze hebben mag dit mijns inziens over de 
bergsoorren zeker niet gezegd worden. 

MIJN DIEREN 

Nagenoeg aile Sceloporus-soonen die in de dieren
handcl worden aangeboden zijn wildvangdieren 
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Scelopoms malachiticus, man. Foro R. Leysner 

Mijn vrouwtje is ooit als drachrig dier aangeschafr 
door haar eerste eigenaar. Hoewel her niet zeker is 
lijkr her waarschijnlijk dar zein her wild bevruchr is, 
betgeen een extra aanslag op de wilde populatie 
betekent. Ze is enige tijd na de geboorre van haar 
jongen naar mijn guile gever gegaan die haar voor
zien heefr van een panner, eveneens een wi ldvang
dier. 
Beide dieren zijn niet bijzonder mooi getekend maar 
goed gezond en Ieven nu zonder problemen bij mij 
rhuis in her terrarium. Ik ben zelf geen voorstander 
van wildvangdieren maar een gegeven paard .... 
De dieren zijn behoorlijk tcrriroriaal hergeen zich 
uit in soms redelijk wilde achrervolgingen door de 
hele bak. Meesral Ieven deze dieren echrer vredig 
naasr elkaar. Ik heb nooit een confrontatic waarge
nomen tusscn de leguaantjes en de aanwezige 
Muurgekko, waarscbijnlijk vanwege de verschillen
de activiteitsperioden. 
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HET TERRARIUM 

Mijn dieren zijn gehuisvesr in een terrarium van 
I 00x40x55 em (lxbxh). De bovensre I 0 em van de 
achrerwand besraar uir venrilarieroosrer de rest is 
beplakr mer gepersre kurkplaar. Op de bodem heb 
ik een laagje speelzand aangebrachr, de verdere 
inrichring besraar uir rropisch worrelhour, gesrapel
de srenen en kunsrplanren om her geheel aan re kle
den. De verwarming van de bak geschiedr door een 
40 warr sporje dar boven in de bak hangr en I4 uur 
per dag brandt. De hagedissen kunnen 25 em bier
onder opwarmen ror zo'n 35°C. In de rest van de 
bak is her overdag ongeveer 25°C. 's Nachrs is de 
remperaruur in de bak rond de 20°C, dir is srerk 
afhankelijk van de kamerremperaruur, her daalr ech
rer nooir onder de I8°C. 

VERZORGING 

Hoewel de Smaragdsrekelleguaan vaak als een soorr 
uir droge gebieden wordr gezien werd mij a1 gauw 
duidelijk dar her regenovergesrelde waar is. In her 
bijzonder rijdens her vervellen is duidelijk dar een 
redelijk hoge luchrvochrigheid gewensr is. Om de 
luchrvochrigheid op peil re houden sproei ik elke 
ochrend ruim mer lauw water. Ondanks deze 
methode zie ik beide dieren regelmarig uir her aan
wezige warerbakje drinken, dar dan ook alrijd 
gevuld is mer schoon water. Regelmarig voeg ik 
mulriviraminen roe aan her sproei- en drinkwarer. 
Omdar deze soorr erg acrief is eisen ze ook redelijk 
veel voer. Ik voer mijn dieren gemiddeld om de dag. 
Her dieer besraar voor her groorsre deel uir huiskre
kels. Ter afwisseling voer ik af en roe mer meelwor
men, krulvliegen en alles war los door her huis 
vliegr. Aile voedseldieren worden zelf goed van 
voedsel voorzien {meesral hondenbrokjes en paarde
bloemblad) en bepoederd mer Gisrocal voordar ze 
aan de hagedissen worden gevoerd. 
Smaragdsrekelleguanen zijn onrzerrend acrieve 
jagers die heel gulzig eren. Dir werd mij bijzonder 
duidelijk roen ik de dieren uir her pincer begon re 
voeren, hierbij kunnen ze lerrerlijk aan de prooi 
gaan hangen. aileen meel- en moriowormen geef ik 
mer een pincer. Omdar er allerlei verhalen de ronde 
doen over de vernierigende krachren van meel
wormkaken voer ik uirsluirend meelwormen waar
van ik de kop heb 1 gekraakt1

• 
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Door mer de hand re voeren kan ik ook oplerren 
hoeveel ieder dier ervan eer omdar bij her overmarig 
eren van meelwormen een versropping nier ondenk
baar is. Moriowormen behandel ik herzelfde, hierbij 
knip ik de kop er echrer helemaal af. Beide dieren 
happen naar bijna alles war russen her pincer zir, 
zodoende heb ik ook meerdere malen vegerarisch 
gevoerd, o.a. mer andijvie, paardebloem en sinaas
appel, dir alles in smalle reepjes. Zander pincer aan
geboden groenvoer wordr nier gegeren. Naasr dir 
dieer ben ik een beerje gaan experimenreren. 
Nesrmuizen vormen een bijzonder hoogwaardige 
maalrijd. Levende nesrmuisjes, direct uir de mui
zenkweek leverden echrer nier her gewensre resulraar 
op. In hun paging om de prooi fijn re krijgen 
begonnen de hagedissen als een bezerene mer de 
muisjes re schudden, dir ror bloedens roe. Keer op 
keer lieren zij her muisje vallen waarop ik her ze weer 
opnieuw kon aanbieden. Experiment mislukr, dachr 
ik, muizen hebben immers ook rechren. Onlangs 
had mijn huisgenoor, die ook reprielen houdr, een 
aantal ontdooide muisjes over, omdar rwee van zijn 
slangerjes weigerden re eren. 
Hoewel mijn hagedissen die dag al flink gegeren 
hadden kon ik dir experimentje nier achrerwege 
Iaten. Muisje russen her pincer en hap. Her vrouw
rje heefr achrer elkaar rwee nesrmuizen gegeren, her 
mannerje had er geen zin in maar mijn experiment 
was geslaagd. 

VOORTPLANTING 

Toen ik mijn dieren enkele weken had begon her 
mannerje her vrouwrje re achrervolgen. Tor die rijd 
was her alrijd her vrouwrje dar haar partner lier 
weren wie de baas was. Nu waren de rollen omge
draaid en werd her vrouwrje door de hele bak 
gevolgd. Op I9 en 20 september zag ik de dieren 
regelmarig paren. Her mannerje deed pogingen om 
her vrouwrje hierbij in haar nek re bijren, maar ik 
heb hem bier nier in zien slagen. 
Bij elke paging werd er slechrs een aantal seconden 
geschokr en gerrild waarna de dieren weer ieder hun 
eigen weg volgden. De meesre pogingen vonden 
plaars rond I2:00 uur Is middags, een enkele maal 
zag ik vlak na de daad de hemipenes hangen die 
spoedig weer werden ingerrokken. Nier werend of er 
inderdaad een succesvolle paring had plaarsgevon
den kon ik niers doen dan afwachren. 
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Na een aantal weken leek het vrouwtje dikker te 
worden ook was haar eetlust nu nog groter dan 
voorheen. Naarmate de weken verstreken werd het 
vrouwtje steeds dikker tot ze op het laatst minstens 
1,5 keer zo breed was als voorheen en bijna rond. 
Verder begon ze het mannetje nog actiever na te 
jagen dan ze al deed, de paring moest wei gelukt 
zijn. Wetend dat deze soort levendbarend is hoefde 
ik aileen maar te wachten op de jonge beestjes. In de 
natuur paren de dieren in het najaar en werpen hun 
jongen na een winterrust, in totaal zit bier dan zo'n 
5 maanden tussen. Omdat het terrarium in mijn 
(studenten)kamer staat die ik vanwege andere die
ren niet te koud kan laten worden, kon ik de dieren 
geen winterrust geven. Zou dit invloed hebben op 
de draagtijd? 
Begin december begon ze steeds minder te eten tot 
ze, half december, nog maar een klein krekeltje per 
dag accepteerde uit het pincer. Echt actief jagen 
lukte haar niet meer en als ze iets wilde pakken was 
het mannetje haar meestal voor. Zodoende heb ik 
haar 3 weken lang elke dag met het pincer gepro
beerd te voeren om haar toch zo veel mogelijk aan 
het eten te houden, tot het de eerste week van janu
ari helemaal gedaan was met eten. 
Op 8 januari, rond 13:00 uur werd duidelijk waar
om. Mijn huisgenoot was mijn beestjes aan het 
bekijken toen hij er opeens een extra ontdekte. Een 
minuscuul hagedisje zat op de grond, vlak voor een 
holletje waar het vrouwtje al de hele dag in lag, iets 
war bij mijn dieren al zeer ongebruikelijk is. 
Als eerste heb ik het mannetje uit de bak gevangen. 
Omdat deze dieren zulke veelvraten zijn was ik bang 
dat hij zijn kroost voor een goede lunch zou aan
Zien. 
Hierna heb ik het vrouwtje geobserveerd, was ze 
nog bezig met bevallen? 
Toen ze op een gegeven ogenblik zelf naar buiten 
kwam lopen was her duidelijk, ze was weer helemaal 
slank en haar buik stond nu zelfs hol. 
Met het weghalen van wat stenen trof ik in totaal 
vier volledig volgroeide levende jongen aan, na een 
draagtijd van ongeveer 3,5 maand dus. Aile jongen 
leken op hun moeder, aileen de basiskleur was iets 
donkerder. Zowel de staart- als de kopromplengre 
was zo'n 3 em waarmee hun totale lengte op onge
veer 6 em uitkwam. 
Een van de jongen bevond zich nog gedeeltelijk in 
het vlies waarin her geboren was, de bevalling was 
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dus net voorbij. Nadat ik de diertjes weg had gevan
gen en had voorzien van een eigen verblijf heeft dit 
jong zichzelf alsnog bevrijd. 
Resultaat: vier kerngezonde jongen, dacht ik. 

OPFOK 

De vier jongen werden zo lang apart gezet in een 
faunabox van 30x19x17 em (lxbxh). Op de bodem 
heb ik een laag cocopeat aangebracht vermengd met 
speelzand (3: 1). Een steen en een stuk schors creeer
den war klimmogelijkheden, de bak werd verwarmd 
met een bureaulamp die van boven naar binnen 
scheen en zodoende ongeveer dezelfde temperatuur
gradient opleverde als in de bak van de ouders. 
Op de tweede dag begonnen de jonge dieren te eten, 
allemaal pakten ze, soms nog wat onhandig, de klei
ne krekeltjes die ik hun aanbood. Ook bier bepoe
derde ik de voedseldieren met G istocal. 
AI op de tweede dag viel me iets aan de dieren op, 
soms begonnen de dieren over hun hele lijf te trillen, 
vielen al kronkelend op hun rug en bleven vervol
gens enige seconden tot minuten zo liggen. Was dit 
een afweermechanisme, hidden ze zich bewust dood 
omdat ze mij voor een predator aanzagen? Hoewel 
de diertjes redelijk aten en zelfs al een beetje naar 
elkaar begonnen te kopknikken werd dit gedrag 
steeds frequenter. Nu vond ik ook 's ochtends als het 
licht aanging jongen op hun rug en de stuipen wer
den ook erger. Peinzend over war het zou kunnen 
zijn heb ik vier dagen na de geboorte dierenarts 
Marja Kik gebeld, misschien dat zij me meer kon 
vertellen. Gelukkig kon ze dit, hoewel her allemaal 
telefonisch moest worden beoordeeld kwam ze tot 
de conclusie dat het calciumgebrek moest zijn. Om 
dit te verhelpen was de oplossing het oraal toedienen 
van een calciumoplossing. Deze oplossing kon wor
den gemaakt door calcium/magnesium bruistablet
ten voor humaan gebruik op te lossen in water. 
Het voordeel hiervan is dat de tabletten ook vitami
ne D bevatten hetgeen nodig is voor de opname van 
calcium. Ooit had ze de dosering berekend voor 
jonge baardagamen (Pogona vitticeps) met min of 
meer hetzelfde probleem. Nu volgde echter een 
nieuw probleem, pasgeboren Smaragdstekellegu
aantjes wegen ongeveer 1 gram (KOHLER 1990) 
hoe reken je om van baardagaampje naar leguaantje, 
en als je dar weer hoe moet de oplossing worden toe
gediend? 
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AI met al kwam her er op neer dar ik russen rwee 
merhoden kon kiezen; I druppel van de oplossing 
oraal toedienen of her hele verblijf met de oplossing 
sproeien. Toen de eerste oprie onmogelijk leek zon
der dar ik de diertjes fijn zou knijpen heb ik voor 
oprie rwee gekozen. 
Dagelijks sproeide ik de jonge hagedisjes, die 
inmiddels naar een glazen bak van 50x30x30 em 
(lxbxh) waren verhuisd, met de calciumoplossing. 
De oplossing maakre ik door een tablet (Eros huis
merk) op te lossen in 200 ml lauwwarm water. 
Helaas heb ik de 5e en de 7e dag na de geboorre een 
dood jonkie uir de bak moeren halen, de laatste 
rwee knapren zienderogen open groeien momenteel 
nog voorspoedig. Ik heb de jongen rwee weken later 
gescheiden, hoewel heiden goed groeiden bleef de 
een iers achrer op de ander, ook vertoonden ze af en 
roe agressief gedrag regen elkaar. De glazen bak heb 
ik in rwee delen gedeeld om ieder hagedisje een 
eigen verblijf te geven. Beide delen worden ver
warmd met een 40 watt sporje hoven de bak. 
In her begin voerde ik de jongen fruirvliegjes, kleine 
krekelrjes, krulvliegen en buffalowormpjes, alles 
bepoederd met Gisrocal. AI snel waren de jongen 
net zo fel op eren als hun ouders en met een week of 
rwee aren ook zij gretig uir her pincer. Vier weken 
na hun geboorte konden beide jongen al een pas 
vervelde meelworm de baas en ze zijn nog steeds 
bijna onverzadigbaar. Beiden groeien hard, al is een 
van de rwee nog steeds iers kleiner als de ander. De 
diertjes verschillen ook van kleur en rekening, of dir 
iers re maken heefr mer de geslachren moer de roe
komst uirwijzen 

CONCLUSIE 

De Smaragdsrekelleguaan is een redelijk, makkelijk 
te verzorgen hagedis met een heel boeiend gedrags
patroon. 
Belangrijk is re lerren op de huisvesring. De dieren 
zijn veel meer gebaar bij een war vochrigere bak met 
war lagere remperaruren dan bij de vaak gebruikre 
woesrijnbak. Hoewel de kweek bij mij geslaagd is, 
wil ik voor een evenrueel volgend jaar roch proberen 
her vrouwrje meer calcium roe te dienen. 
Her laarsre stadium van de dracht, waarin ze heel 
weinig at, is volgens mij de reden voor de zwakre 
van de jongen. De enige oplossing zou hier dus zijn 
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her voeren van zeer hoogwaardig voedsel dar rijkelijk 
is voorzien van kalk. 
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HUSBANDRY AND BREEDING OF 
THE EMERALD SWIFT (Sceloporus 
malachiticus) 

Scelopoms malachiticus is an average sized tree-dwel
ling lizard from Central America. In this article the 
author describes the care for this species in captivity 
and the birth of four young, followed by the pro
blems encountered in raising the young. 
Calcium-deficiency made the young show epileptic 
like behaviour. This problem was overcome by 
misting with a solution of calcium-tablets for huma
ne use in water. This was advised by Marja Kik, a vet 
that was consulted about this strange behaviour. 
Two of the four young survived the first weeks 
thanks to this treatment and are now still thriving. 
Important in keeping this species is irs need for a 
moist environment. 
Mostly this species is treated as a desert species. 
Shedding problems and drinking behaviour clearly 
show its need for humidity. Temperatures need not 
be very high, these animals are best kept in a semi
warm enclosure. 
Climbing material is very much wanted for this 
active species. It is almost completely insectivorous 
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Sceloporus malachiticus, I 0 dagen oud. Foto S. Kuperus 

although individuals can be thougbt to eat pinkie 
mice and vegetables from a pair of rweezers. 
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Appetites arc often enormous and therefore they're 
fed regularly. 
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Thermoregulatie bij reptielen 

Terry van Dijk 
Oudendijksrraat 30 
8266 CE Kampen 

INLEIDING 

Van de terrariumbewoncrs Iaten rcpriclen her dui
delijksr zien dar zij bewust met warmte omgaan. 
Door van tijd tot tijd onder lampen op te warmen 
wordt de lichaamsremperaruur op de gewensre 
hoogte gebracht. Een boekje over rhermoregularie 
van WHITTOW (1970) geefr voor de rerrarium
houder nog enkele interessante wetenswaardighe
den. 

AFHANKELIJKHEID VAN EXTERN£ 
WARMTE 

Door her ontbreken van oppervlakte isolatie en 
onderhuids vet zijn reptielen zeer afhankelijk van 
omgevingstemperaturen. In vele milieus kunnen 
repticlen hun lichaamstemperatuur reguleren door 
het selecteren of vermijden van bepaalde tempera
wren. Maar door srralingswarmte van de zon re 
benurren kan de lichaamstemperatuur boven de 
temperatuur van de Iucht gebracht worden. 

Phrynosoma coronatzan. Pasadena, Californie. Foro B. Ducro 
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Zonnen is een algemeen gedrag van reptielen. 
Ondanks het grote scala aan dagactieve reptielen 
zijn er slechts enkele die niet zonnen. Anolis allogztS 
en A. lucius bijvoorbeeld Ieven op de bodem van het 
regenwoud en zijn verstoken van direct zonlicht. 
Andere soorten, zoals de Borneose skink Spheno
morphus sabanus hebben wei de mogelijkheid tot 
zonnen maar gebruiken haar niet. Van de niet-zon
nende S. sabanus kan toch vermeld worden dat het 
een lichaamstemperatuur weer te handhaven van 24 
tot 28.4°C zonder zonneschijn. Buiten de tropen 
komen vrijwillig niet-zonnende reptielen niet voor. 
Ogenschijnlijke uitzondering is Eumeces obsoletus, 
maar die komt pas laat op de dag tevoorschijn wan
neer de luchttemperatuur zo hoog is dat het zonnen 
achterwege gelaten kan worden. Evenals onder 
andere Gerrhonotus multicarinatus zonnen zij wei als 
de temperatuur ongewoon laag is. 

BELANG VAN VOLDOENDE WARM
TE 

Het meest opvallende effect dat waar te nemen is bij 
een reptiel dat zich opwarmt is dat het dier in staat 
is meer activiteiten te ontplooien. Maar de effecten 
reiken veel verder. Lichaamstemperaturen die niet 
optimaal zijn kunnen sommige levensfuncties 
beperken (zie van DIJK, 1997). Spijsvertering is een 
belangrijk voorbeeld van een levensfunctie die 
afhankelijk van temperatuur functioneert. 
Spijsvertering is voor een deel bepalend voor manier 
waarop een dier zijn temperatuur reguleert. De 
nachtactieve gekko Gehyra trekt zich vroeger terug 
naarmate de nacht kouder is. Gedurende de dag 
reguleert hij actief zijn temperatuur onder bast die 
door de zon verwarmd worden. Spijsvertering komt 
vrijwel tot stilstand na middernacht, maar maxima
le spijsverterings-effectiviteit wordt overdag gehand
haafd. De darmwerking van ~ranus en Ctenosaura 
blijkt overeen te komen met de cyclus van lichaams
temperatuur en activiteit. In gevangenschap wordt 
waargenomen dat hagedissen die slechts zelden de 
warme gedeelten van hun verblijf opzoeken dat wei 
doen nadat zij zijn gevoederd. Boa constrictor legt 
zelfs het deel waar de prooi in zijn lichaam zit onder 
de lamp. 
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SLIM ZONNEN 

De meeste reptielen ontvangen in de eerste plaats 
warmte door zonnestraling. Wanneer temperaturen 
bereikt zijn die activiteiten mogelijk maken, wisse
len de dieren tussen verschillende temperatuurnive
aus, zoals in zon en schaduw, terwijl ze tegelijkertijd 
hun dagelijkse activiteiten vervullen. 
Het rendement van het opwarmen kan verhoogd 
worden door het lichaam zo gunstig mogelijk te 
plaatsen. Vooral bij laagstaande zon kan het zonbe
schenen oppervlak vergroot worden door de kop 
van de zon af te wenden, waarbij de voorpoten wor
den uitgerekt of op kiezels of andere objecten 
geplaatst zijn. Absorptie van zonnewarmte kan ook 
worden vergroot door de lichaamsvorm te verande
ren. Door verandering van de stand van de ribben 
kan het lichaam afgeplat of juist slank gemaakt wor
den. Niet aileen kan zoninstraling vergroot worden, 
maar wanneer in de ochtend de rotsen of de bodem 
al warm zijn kan een platte vorm het contact met de 
ondergrond vergroten. 
Zongedrag kan specifiek zijn voor een soort. De 
halsbandleguaan Crotaphytus komt uit zijn schuil
plaats het zonlicht in diverse stadia van elk enkele 
minuten. De snuit, de kop, schouders, bovenli
chaam en tenslotte het hele lichaam worden achter
eenvolgens aan de zon blootgesteld. De chuckwalla 
Sauromalus, in een spleet of Holbrookia, begraven in 
het zand kunnen aileen de kop in de zon plaatsen. 
Ook Crotalus en Iguana iguana bereiken en hand
haven actieve temperaturen door hun lichaam 
slechts deels in de zon te verwarmen. De positie 
regen een verticale wand blijkt dikwijls per soort te 
verschillen. Amphibolurus barbatus (thans Pogona 
barbata) bijvoorbeeld zont regen rotsen met de kop 
opwaarts, terwijl Sceloporus orcutti met de kop naar 
beneden zont. Er is nog geen verk.laring voor deze 
verschillen. 
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IDEALE EN SCHADELIJKE 
LICHAAMS TEMPERATUREN 

Om acrief re zijn hehhen reprielen een zekere mini
mumremperaruur nodig. rerwijl hoven een zeker 
maximum (meesral iers hoven 40°C) schade op
creedr. Dir hereik van remperaruren is niet voor elk 
repdel herzelfde. 
In rahel 1 wordr een overzichr gegeven van de herei
ken van een aancal soorcen, gerelareerd aan hun 
acrivireitenpacroon. Nachractieve reprielen rolereren 
en zijn acdef hij lagere lichaamsremperaruren dan 
dagactieve soorten. Opvallend is dar rropische soar
ten actieve remperaruren hehhen die nier veel afwij
ken van soorcen uir gemacigde srreken. Zij kunnen 
aileen lage remperaturen minder goed verdragen. 
Sommige reprielen hehhen smalle ranges van li
chaamsremperaruren. Her genus Sceloporus is daar 
een voorheeld van. Sceloporus occidentalis en S. gra
ciosus die zijn waargenomen in Californie kunnen 
een lichaamsremperaruur handhaven hinnen 2-3°C 
van her gemiddelde van de acrivireirenrange. 
Andere soorren, zoals Gerrhonotus en Ctenosaura 
kunnen hrede ranges hehhen. 
Warerschildpadden hehhen over her algemeen een 
heduidend lagere kritische maximumremperaruur 
dan landsoorten rerwijl moerassoorten een 
gemiddelde hirreresisrentie hehhen. 
In rropisch Afrika hlijkr Tarentola (nachracrief) even 
goed regen hirre re kunnen als de dagacrieve 
Mabuya. lnteracries met andere dieren kunnen rot 
gevolg hehhen dar her nier lukt om de lichaams
remperaruur op her gewensre niveau te houden. 
Onderscheiden ondersoorren verschillen doorgaans 
weinig in preferenties en roleranties. 

VOORKEURSTEMPERATUUR 

Dikwijls kan voor koudhloedigen een remperaruur 
aangewezen worden, waarop her dier zijn lichaams
remperaruur weer te handhaven. Dit is de zoge
naamde voorkeursremperaruur. Toch is volgens 
Whirrow de term voorkeursremperaruur voor rep
tielen eigenlijk niet hruikhaar omdar dieren acrief 
hlijken in zulke diverse milieus dar gedragsmatige 
rhermoregularie rand een voorkeursremperaruur 
onmogelijk is of verlaten wordr voor her verdedigen 
van her rerrirorium of her vluchren voor een vijand. 
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Her reptiel kan actief zijn op een zeker tijdstip hij 
suhoptimale remperaruren. De woesrijnleguaan 
DipsosauntS dorsalis kan normale gedragsmarige 
rhermoregularie afbreken voor rerriroriumverdedi
ging of vluchren voor een roofdier. Natrix natrix is 
na regen gevonden prooi re hejagen hij zeer ongun
stige remperaruren. Veldwaarnemingen kunnen de 
range van lichaamsremperaruren duiden, maar die 
hoeft niet de voorkeursrange te zijn, noch is her 
gemiddelde de voorkeursremperaruur. 

LABORATORIUM EN DE NATUUR: 
EEN VERSCHIL 

Bovendien weken de langs een gradient 'aangewe
zen' voorkeur (onder lahoraroriumomsrandighe
den) vaak af van dezelfde populatie, waargenomen 
in her veld (rahel 2). Het is mogelijk een reptiel 
onder kunsrmatige omsrandigheden te Iaten 'aan
wijzen' welke remperaruur voor hem optimaal is. 
Een eenvoudige opsrelling hevar een lange platte 
steen, waaronder een warmrekahel in steeds dichre
re windingen onder wordt gelegd. Sceleporus occi
dentalis prefereerr remperaruren van 33 of 34°C in 
een dergelijke remperaruurgradienr. Die komen 
overeen met waarnemingen in her veld. Dar de 
omsrandigheden in de naruur nier alrijd de moge
lijkheden hieden om een constance optimale li
chaamsremperaruur re handhaven is a1 enkele keren 
genoemd. Bij woesdjnleguanen werd in de gradient 
een voorkeur rond de 38°C waargenomen, maar de 
in her veld gemeren remperaruren lagen vaak dichr 
hij de 42°C. Blijkhaar konden zij door de hoge rem
peraruren van hun leefomgeving hun voorkeursrem
peraruur niet handhaven. 

ACCLIMATIE EN TOLERANTIES 

Specifieke roleranties kunnen worden verlaagd door 
acdimarie (zie van DIJK, 2001) hij lagere rempera
ruren. Urosaurus ornatus die 7 tor 1 0 dagen hij I 5°C 
is gehouden vertoonde verlamming hij een 1 ,5° 
lagere remperaruur dan de groep die hij 35°C was 
gehouden. Andersom: de krirische maximumrem
peraruur van een groep ScelopontS occidentalis die 34 
dagen hij 7°C was gehouden was 0,5° lager dan die 
hij kamerremperaruur waren gehouden. Oak dag
lengre kan van invloed zijn. 
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NACHTACTIEVE REPTIELEN REGU
LEREN HUN TEMPERATUUR OOK 

Omdat de meeste dagactieve reptielen 's naches niet 
actief zijn, zullen hun lichaamstemperaturen dalen 
tot de luchttemperatuur. Lage nachtelijke lichaams
temperaturen worden niet aileen getolereerd maar 
zelfs geprefereerd. Er is in ieder geval een aantal 
hagedissen dat vrijwillig een koude slaapplaaes zoekt 
terwijl er warmere voorhanden zijn. 
Nachtactieve soorten echter moeten gunstige tem
peraturen zien te handhaven hoewel 's naches zon
licht ontbreekt. Omdat stralingswarmte ontbreekt, 
kan warmte door geleiding gebruikt worden. In de 
nacht kunnen temperatuurverschillen tot 2°C 
bespeurd worden. Zo kunnen reptielen zich op 
asfaltwegen verzamelen die slechts enkele graden 
warmer zijn. 
Overdag verbergen de nachtactieve reptielen zich. 
Het activiteitenpatroon van nachtactieve soorten is 
echter niet zonder meer het spiegelbeeld van die 
van dagactieve soorten. Dagactieve soorten zijn 
's naches gewoonlijk inactief. Omgekeerd blijken 
diverse nachtactieve reptielen overdag geregeld zon
nend te vinden te zijn, zoals Sphenodon punctatus en 
Diadophis punctatus. Ook gekko's zoals Coleonyx en 
Phyllodactylus en de nachthagedis Xantusia worden 
zonnend waargenomen in zonlicht dat in de rots
spleten valt waarin zij schuilen. Ook wanneer niet 
gezond wordt vindt overdag thermoregulatie plaats. 
Nachtactieve soorten kiezen bij het zoeken naar een 
schuilplaaes een gunstige temperatuur. Dit blijkt uit 
het verschuiven van hun schuilplaatskeuze naar dag
licht en seizoen. Ook wordt dan geen kans onbenut 
gelaten om de lichaamstemperatuur optimaal te 
houden. De Australische gekko Gehyra drukt zich 
regen de binnenkant van zonbeschenen bast gedu
rende de dag. Als het te warm wordt drukt het zich 
regen de boomstomp in plaaes van regen de bast. 

SAMENHANG VAN TEMPERATUUR 
ENDAGLICHT 

In het bovenstaande is het belang van thermoregu
latie voor diverse levensfuncties onderstreept. Het 
dagelijks activiteitenpatroon is nog niet genoemd. 
Het ligt voor de hand aan te nemen dat de dagelijk
se cyclus van reptielen wordt gestuurd door tempe
ratuur. 
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Een hagedis kruipt bij de eerste zonnestralen uit zijn 
holletje en wanneer de schemer invalt trekt hij zich 
terug. Toch is gebleken dat ook lichtintensiteit en 
een biologische 'klok' mee kunnen spelen. 
Onder laboratoriumomstandigheden kunnen tem
peratuur en daglengte gemanipuleerd worden. De 
dagactieve hagedis Uta bleek voor zijn dagelijkse 
activiteiten te reageren op de temperatuurcyclus ter
wijl de lichtcyclus, die niet met de temperatuur in 
overeenstemming was, geen invloed had. De acti
viteit van Coleonyx bleek op combinaties van tempe
ratuur en Iicht te reageren alsmede op een nauwkeu
rige biologische klok. In het laboratorium blijkt 
Phrynosoma onafhankelijk van temperatuur te om
waken, wat duidt op een biologisch ritme. Ook de 
nachtactieve Chionactis verschijnt spontaan uit het 
zand, 24 uur vanaf de laatste keer mies de tempera
tuur voldoende is gedaald. 

VERMIJDEN VAN OVERVERHIT
TING 

In ons klimaat en in het terrarium is warmtetekort 
eerder. een probleem dan teveel warmte. In de 
tropen, en zeker de woestijnen kan oververhitting 
wei degelijk een probleem worden. Zonder schaduw 
voorhanden kan te sterke stijging van lichaamstem
peratuur vermeden worden door negatieve orienta
tie ten opzichte van de zon (lichaamsas parallel aan 
zonnestralen) opgeheven staart en tenen en graafge
drag. Dagactieve zon-aanbidders zijn in staat zich 
snel voort te bewegen. Woestijnbewoners als Uma 
en de halsbandleguaan kunnen op twee poten lopen. 
Behalve graven is het beklimmen van struiken, zoals 
Dipsosaurtts doet, een manier om aan warmte te ont
komen. 

CONCLUSIE 

Thermoregulatie is een ingewikkeld fenomeen, dat 
ook in kringen van wetenschappers complex wordt 
gevonden. Dit artikel noemt enkele wetenswaardig
heden over thermoregulatie bij reptielen. Opvallend 
is dat een duidelijke voorkeur in het veld moeilijk te 
handhaven is. Verder doen nachtactieve reptielen 
overdag ook aan thermoregulatie. Hopelijk geeft 
bovenstaande tekst meer inzicht in het gedrag van 
uw dieren en voorkomt het fouten in de verzorging. 
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THERMOREGULATION OF REPTI
LES 

Referring ro WHITTOW (1970), a number of 
remarkable facts are presented on tbe thermoregula
rion of reptiles. Basking is a very common way of 
raising body temperature among reptiles. Body 
temperature is important for being active and for 
metabolism. Basking can be done according ro seve
ral strategies and is often species-related. Different 
species show differenr ranges of preferable body 
temperatures. Maintaining a very accurate preferen
ce temperature is barely possible in the field. 
Nocturnal reptiles do not refrain from regularing 
their temperature, even during the day. 
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Soort Bereik(°C) Gemiddelde( °C) 
Dagactief, zonnend Cnemidophorus sexliniatus 27-45 40 

Dipsosaurus dorsalis 27-47 40 
Anolis sagrei 27-36 33 
Coluber constrictor 15-37 29 
Gopherus agassizi 15-37 31 

Dagactief, nier zonnend Anolis allogus 26-34 29 
Gerrhonotus multicarinatus 16-33 21 

Nachtactief Klauberina riversiana 17-33 23 
Chionactis occipitalis 18-34 28 
Sphenodon punctatum 6-18 13 

Semi-aquatisch, zonnend Chrysemys picta 8-33 28 
Aquatisch, niet-zonnend Sternotherus odoratus 17-29 21 

Tabel 1: Waargenomen lichaamstemperaturen (vrijwillig getolereerd bereik en gemiddelden) voor 12 soor
ten geordend naar activiteitenpatroon. Bron: WI-IIITOW. 1970 

Soort 
Amphibolurus barbatus barbatus 

. b. minimus 
A. b. minor 

. caudicinctus 

. ornatus 

. reticulatus 
Moloch horridus 
Physignatus longi.rostris 
Ttliqua occipitalis 
T. rugosa 

Lichaamstemperaturen (°C) 
In het veld In laboratorium 

Gemiddelde Bereik Gemiddelde Bereik 
34.8 30.0-40.0 35.7 32.4-38.1 
32.8 28.4-36.7 36.3 33.4-39.2 
35.0 31.8-38.4 35.8 32.0-37.8 
39.0 34.8-41.0 37.7 33.9-40.3 
39.3 34.5-43.0 36.4 33.7-38.7 
36.6 28.8-39.6 36.6 34.1-38.1 
37.0 35.0-40.6 37.0 34.4-39.2 
34.1 31.5-39.9 36.7 32.5-39.0 
37.0 34.2-39.0 37.1 33.3-39.3 
33.7 30.5-35.5 32.9 29.1-35.2 
32.7 25.0-37.0 33.8 31.2-36.0 

Tabel 2: Verschillen tussen voorkeurstemperaturen gemeten onder laboratium-omstandigheden en gemeten 
in het veld. Bron: WHITTOW. 1970 
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Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier: 
2. Hoe vaak voeren? 

A.A. Verveen 
Poelwaai 3 

2162 HA Lisse 

INLEIDING 

Hoe vaak voer je een boa of python en hoeveel? De 
adviezen uit de verschillende boeken en tijdschriften 
komen er meestal op neer dar je liefsr elke week een 
muis geeft als de slang nog klein is en een rat of 
konijn wanneer die grorer is, terwijl de omtrek van 
de prooi nier grorer mag zijn dan de maximale 
omtrek van de boa. Sommigen adviseren geleidelijk 
over te gaan naar om de rwee weken rwee keer 
zoveel (de VOSJOLI et al1998, blz. 50). Een enke
ling geeft de raad mer de volgende maalrijd re wach
ren rot her dicr onrlasring heeft gemaakr maar her 
dan direct weer te voeren (BOSCH 1994, blz. 60). 
Soms wordt er zelfs mer zoveel woorden gezegd dar 

her slechr is de dieren mer tangere russenpozen vee! 
voedsel te geven en dat elke week een beerje vee! 
beter is (BYRD 1996). Wanneer je tegenwoordig 
(an no 2001) op internet rondneusr komen de ad vie
zen en meningen die je daar vindt op hcrzelfde neer. 
De genoemde hoeken van de VOSJOLI (Engels) en 
BOSCH (Duirs) zijn overigens uirsrekend en geven 
vee! prakrische informatie. 
Ik heb al doende een volslagen andere mening 
gekregen over her voeren van slangen die de hinder
laagjachr beoefenen. In de arrikelen 2 en 3 zal ik 
proberen zowel mijn voerschema als her begrip hin
derlaagjachr geleidelijk aan duidelijk re maken. Hier 
(artikel 2) schrijf ik over "Hoe vaak voeren" en in 
her vervolg (artikel3) over "Hoeveel voeren?". 

Voor her vrouwtje wordr gevoerd worden de dode rarten gewogen 
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VOEDING EN GROEI VAN MIJN 
BOA'S (FIGUUR I) 

Her paartje Boa constrictor dar ik sinds augustus 
1991 in huis heb en dar toen 16 weken oud was 
voerde ik op basis van war ik had gelezen her eerste 
jaar elke twee weken waarbij zij gemiddeld ongeveer 
rwee muizen aten. In relatie tot hun lichaamsge
wicht kregen zij hierdoor per keer gemiddeld 15 % 
van her eigen gewicht te eten. Zij groeiden echter 
niet zo goed, terwijl zij er verder heel gezond uitza
gen. 
Ik realiseerde mij dar deze dieren in her wild waar
schijnlijk lang moeten wachten voor zij een prooi te 
pakken krijgen en dar zij daar in de loop van de evo
lutie op zijn ingesteld. Daarom besloot ik dit idee te 
testen door hen minder vaak te voeren, dus met tan
gere tussenposen tussen de maaltijden en hen per 
maaltijd steeds zoveel te geven dar zij verzadigd 
raakten. Omdat ik beide boa's altijd op dezelfde dag 
voerde bepaalde de langzaamste vaak (maar niet 
altijd) her patroon (als de een vervelde moest de 
ander daarop wachten). Dit dieet bleek goed te wee
ken en zij vertoonden daarop een gestage groei tot 
zij volwassen waren. 
Her volwassen worden wordt gekenmerkt door een 
vertraging van de groeisnelheid (figuur 1) en, bij her 
mannetje, door her ontstaan van paringsgedrag. De 
groeicurve vertoont bij her volwassen worden een 
meer of minder scherpe overgang naar een veellang
zamere groei (VOGEL 1965, biz. 16, FOEKEMA 
1973, biz. 133). Ik wist dit toen niet en ik maakte 
mij heel ongerust over de praktisch verdwenen groei 
en de veranderde eetgewoonten van her mannetje 
dar vanaf de leeftijd van ongeveer vier jaar vaak en 
soms heel lang voedsel weigerde. Ik probeerde van 
alles om er achter te komen war ik four deed. Ik ver
ving de bodembedekking van kattenbakkorrels door 
houtsnippers. Vervolgens gebruikte ik kranten zon
der gekleurde inkt als onderlaag, war tegenwoordig 
een heel gezoek inhoudt. Toen dar ook geen resul
taat had verhoogde ik de omgevingstemperatuur 
war. Nog later activeerde ik her mannetje door hem 
vaker uit her terrarium te halen en in de takken aan 
her plafond te zetten. Niets hielp. Ten einde raad 
ging ik met hem naar de dierenarts. Die vertelde mij 
dar de boa in uitstekende conditie was en dar ik mij 
maar geen zorgen moest maken. Daar bleek hij 
gelijk in te hebben. 
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Her vrouwrje bleef ondertussen haar oude eetgedrag 
houden tot ook zij volwassen werd, dar wil zeggen 
een knik in haar groeicurve kreeg (figuur 1). Omdat 
ik ze altijd bij elkaar hield kan dit verschil in eetge
drag niet aan de omstandigheden waarin zij leefden 
hebben gelegen.Wanneer ik nu mijn gegevens bekijk 
(ik noteer alles war ik zie en doe in een blocnote dar 
op her terrarium ligt) dan blijkt daaruit dar beide 
volwassen boa's zowel vaker voedsel weigerden- her 
mannetje 2 tot 3 keer vaker dan her vrouwrje - als 
per maaltijd naar verhouding minder aten dan toen 
zij jong waren. 
Opvallend was dar in de periode v66r her volwassen 
worden her mannetje half zo snel groeide als her 
vrouwrje terwijl hij per maaltijd verhoudingsgewijs 
evenveel at. Let daarvoor op de twee verticale assen 
in figuur 1, die voor her mannetje (rechter as) de 
helft van die van her vrouwtje (linker as) telt. Ook 
verschilde her gebruik dar hij van her voedsel maak
te niet van dar van her vrouwrje. Seiden haalden 
gemiddeld per maaltijd ongeveer 30 gram groei in 
gewicht uit elke 100 gram voer. Her mannetje was 
toen ik ze kocht war kleiner dan her vrouwtje en ook 
begon zijn groeispurt war later. Omdat hij hetzelfde 
eetgedrag vertoonde als her vrouwrje had dar dus tot 
gevolg dar hij haar war zijn lichaamsgewicht betrof 
niet meer in kon halen. Toch werd hij eerder vol
wassen: hij was ongeveer 4,5 jaar oud toen zijn 
groeicurve knikte, terwijl dar bij her vrouwtje pas op 
de leefrijd van ongeveer 6 jaar her geval was (figuur 
1). 
Nadat her mannetje volwassen was geworden at hij 
met name veel minder vaak in de herfst- en winter
periode, precies die tijd waarin hij meestal met her 
vrouwrje paarde (de sterren in figuur 1 duiden op 
waargenomen paringen). Her bedrijven van de lief
de vond bij hem meestal plaats in perioden dar hij 
niet at en niet groeide, dus was her kennelijk de lief
de die hem de eedust ontnam. Dit droeg er nog eens 
extra aan bij dar hij veel kleiner blee£ Eten deed hij 
meestal pas wanneer hij niet meer paarde en 
daardoor vertoonde zijn groeicurve sinds hij volwas
sen werd een golvend verloop, iets war later ook bij 
her vrouwtje optrad. 

DE CYCLUS EET -> SLAAP-EN-VER
TEER->JAAG 

Toen ik de slangen minder vaak voerde merkte ik 
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dar zij een duidelijke gedragscyclus verronen. 
Na de maalrijd slapen zij vele dagen. Deze periode 
wordr onderbroken door een wandeling om urine 
af re zerren, war een aanral dagen na de maalrijd 
gebeurr. De verreringsslaap wordr afgebroken door 
een wandeling voor de producrie van onrlasring 
(defecarie), waarbij mereen ook weer urine wordr 
afgezer. Dan volgr er een periode (die nu en dan 
door een evenruele vervelling wordr uirgesreld) 
waarin zij op srap gaan. Meesral aan her eind van de 
middag of her begin van de avond. Die "wandeling" 
kan een of meer uren duren. Mijn indruk is dar her 
mannerje war later, vaak 's nachrs, op pad gaar. 
Her op srap gaan is een uiring van hun jachrgedrag: 
zij gaan op weg naar een geschikre plek om daar 
enkele dagen in hinderlaag re gaan liggen. MONT
GOMERY & RAND observeerden in 1978 her 
jachrgedrag van een Boa constrictor in her wild. Op 
een eiland bij Panama vingen zij een 2,4 m lange en 
11,3 kg zware boa. Zij gaven de slang een in een 
dode rat gesropre zender re eren (een veel re kleine 
maalrijd voor dir dier dus moesr her wei blijven 
jagen) en lieren her daarop los op de plaars waar zij 
her hadden gevangen. 

Zo konden zij 12 dagen lang de gangen van de slang 
observeren. De boa bleek verschillende holen af re 
gaan en in elk mer de kop naar de uirgang gerichr op 
prooi re wachren. Na een verblijf van rwee ror vier 
dagen in zo'n hoi verhuisde de boa naar een ander 
hoi. 
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Her leek mij daarom zinnig roe mijn boa's ook de 
kans re geven verschillende keren op srap re gaan 
voordar zij weer werden gevoerd. Dar berekende dar 
ik nier aileen moesr wachren rot zij de laarsre maal
rijd hadden verreerd (door de bijbehorende om
lasting re produceren) als een evenruele vervelling 
hadden afgewerkr, maar dat ik ook daarna enkele 
weken moest wachten voor ik hen voerde. 

VASTEN 

Wanneer een van hen uir eigen beweging lang had 
gevasr paste ik de maalrijden aan. Wanneer zij weer 
aren kon her gebeuren dar zij aan her rorale aanral 
voor hen klaargelegde rarren nier genoeg hadden. 
Als ik dar consrareerde dan gaf ik die slang binnen 
een week een bijvoeding (en relde beide voederingen 
als een maalrijd). 
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Figuur I. Groeikrommen mer waargenomen paringen (driehoekjes) 
Figure I. Growth curves wirh observed marings (triangles) 
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Bovendien gaf ik hen dan sneller de volgende maal
tijd: binnen een week na de ontlasting. Ik deed dit 
niet zozeer op geleide van her- bij gewoon "vasten" 
geringe - gewichtsverlies maar met name wanneer 
zij mij bij her eten de indruk gaven erg hongerig te 
zijn. Bij her vrouwtje zag ik dit doordat zij elke 
prooi (dus inclusief de laatste) fel bleef slaan en per 
maaltijd meer dan gemiddeld at. Her mannetje 
maakte dit duidelijk door snel en veel te gaan eten. 
Ook zorgde ik per maaltijd voor een hoeveelheid rat 
(evenrueel ook konijn) die war meer was dan her bij 
de vorige maaltijd in totaal gegeten gewicht aan 
prooi. Op die manier kon ik aan een tijdelijk ver
hoogde vraag voldoen. Deze flexibele benadering 
houdt wei in dar je altijd elke prooi moet wegen en 
her gewicht ervan op moet schrijven. 
Uit de metingen van hun gewicht tijdens her vasten 
kon ik voor mijn rwee gezonde boa's her gewichts
verlies tijdens hun vrijwillige vasten berekenen: 

Het gemiddeld gewichtsverlies per dag is ongeveer 
gelijk aan het leeggewicht I 1000. (1) 

Een gezonde en in goede voedingstoestand verke
rende Boa constrictor van 10 kg die geen ontlasting 
meer in her lijf heeft verliest bij her vasten in her 
begin dus ongeveer 10 gram per dag. De eerste 
maand komt dit neer op iets minder dan 300 gram. 
Her absolute verlies per maand is iedere volgende 
maand war kleiner omdat her dier ondertussen min
der weegr. Zo'n boa zal dan na een jaar vasten ruw
weg nog war meer dan 7 kg wegen. Her is op basis 
van dit geringe verlies (her vrouwtje verliest bij de 
voorplanting veel meer) duidelijk dar deze dieren 
heel lang zonder voedsel in goede conditie kunnen 
blijven. POPE ( 1961, blz. 89) stelde uit een aantal 
betrouwbare observaties een record van 3 jaar vast. 
Dit lag in handen van een python. Er is geen zoog
dier bekend dar zonder winterslaap lang zonder 
voedsel in leven kan blijven en zeker geen jaren 
(SECOR et al 1994, biz. G695). 
Toen mijn boa zwanger werd begon zij veel en vaak 
te eten en kwam tijdens haar "jacht" in ons huis niet 
aileen bij mij langs om mij er aan te herinneren dar 
her tijd begon te worden maar zij bedelde er zelfs 
om. Daar reageerde ik natuurlijk op en in vier 
maanden tijd kwam zij 3 kg in gewicht aan. Op dit 
hoogtepunt zij woog roen 12,8 kg- gebeurden er 
twee dingen: zij paarde en zij stopte met eten. 
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De dag voor de geboorte van de jongen, 23 weken 
later, woog zij 11,2 kg. Dit berekende dar zij 10 g 
per dag was kwijtgeraakt. Ongeveer evenveel als bij 
"gewoon" vas ten. De bevalling zelf kostte haar nog 
eens 3,4 kg en zij woog daarna nog maar 7,8 kg. 
Her hele proces had haar dus precies 5 kg d.w.z. 40 
procent van de 12,8 kg waar zij de zwangerschap 
mee begon gekost. Dit getal komt overeen met her 
totale gewichtsverlies dar uit de gegevens van FOE
KEMA (1973, biz. 135 en 137) voor twee van zijn 
vrouwelijke boa's is te berekenen: 41 en 48 procent, 
en uit de vermelding bij KIVIT ( 1982, blz. 130) 
waaruit een gewichtsverlies van 36 procent volgt. 
Na de bevalling was mijn boa heel mager: zij had 
forse lengteplooien in her achterlijf, maar zij at goed 
en veel. Na 4,5 maand was zij weer op haar oude 
gewicht van ca. 10 kg gekomen en at zij per keer 
weer de voor haar normale hoeveelheid voedsel. 
Startend vanuit een goede voedingstoestand 
bedreigt een flink gewichtsverlies door langdurig 
vasten of door her produceren van jongen deze die
reo dus niet. VOGEL (1965, blz. 20) is zelfs de 
mening toegedaan dar vasten (vrijwillig en onvrij
willig) de levensduur van reuzenslangen verlengt. 
HUFF (1980, blz. 132) schrijft dar je reuzenslangen 
bovendien beslist niet snel mag Iaten groeien om ze 
volwassen te krijgen. Zulke dieren overlijden vaak 
voortijdig, hoewel zij er gezond uitzien. FOGEL 
bevestigt dit (1997, biz. 28). Bovendien zouden er 
problemen met de voortplanting op kunnen treden 
bij vrouwtjes die te snel volwassen zijn geworden 
(HUFF 1980, biz. 132) of die veel te dik zijn 
(ROSS & MARZEC 1990, blz. 30). 

TIJDSVERLOOP TUSSEN OPEEN
VOLGENDE VOEDERBEURTEN 
(FIGUUR 2) 

In hun tweede levensjaar voerde ik mijn boa's 
gemiddeld een keer per vier weken. Op geleide van 
her gedrag van her vrouwtje nam dit interval door 
de jaren heen geleidelijk toe tot gemiddeld een keer 
voeren per 6 tot 7 weken (figuur 2). Wanneer ik her 
mannetje de maaltijden had laten bepalen dan zou 
her vrouwrje door al zijn gevast tekort zijn geko
men. Ook tijdens hun vasten hood ik hen periodiek 
voer aan, nl. een keer per 5 tot 6 weken. 
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Dit getal houd ik als streefgetal aan. Uit mijn noti
ties kon ik de gemiddelde periode tussen de opeen
volgende voerbeurten berekenen voor hun levensja
ren 1 tot 8. Her negende jaar sluit ik uit vanwege 
her optreden van de eerste dracht van her vrouwtje 
met de bijbehorende veranderingen in haar eetpa
troon. 

De intervallen uitgedrukt in dagen zijn (per 
levensjaar = leeftijd - 1 ): 
14 ± 7 (1, te vaak gevoerd), 28 ± 13 (2), 30 ± 8 (3), 
33 ± 26 (4), 41 ± 21 (5), 44 ± 27 (6), 44 ± 29 (7) 
en 51 ± 26 (8) dagen (figuur 2, gevulde rondjes). 
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Achter elk± teken staat de standaard deviatie (SO), 
een maar voor de varia tie (de spreiding van de gege
vens). In deze figuur is dit aangegeven door de ver
ticale lijnen waar een streepje op staat. 
De gemiddelde waarden over de latere levensjaren 
zijn grocer dan de genoemde 5 tot 6 weken omdat 
her vrijwillige vasten van de slangen erbij zit. Her 
vasten veroorzaakte ook de sterke toename van de 
spreiding die in figuur 2 is te zien. 
Bovendien wachtte ik bij een vervelling ook met 
voeren totdat die achter de rug was en de slangen 
daarna weer enkele keren door her huis en over de 
takken aan her plafond hadden rondgekropen. 
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Her aanral keren dar mijn de boa's voer kregen aan
geboden is: 

25 (1, te vaak gevoerd), 13 (2), 13 (3), 10 (4), 9 
(5), 8 (6), 7 (7) en 8 (8) keer (per levensjaar). 

Hier moer ik rwee aanrekeningen bij maken. 
[1) Bij deling van de intervalreeks op de jaarlengte 
rreden er geringe verschillen op doordar de interval
len nier op de jaarwisseling passen. 
[2) Her geral 25 berust op een exrrapolarie naar her 
volle jaar. Tijdens hun eersre jaar kwamen de slan
gen in mijn bezir roen zij ongeveer 16 weken oud 
waren. 
Uir een publicatie van BARTON & ALLEN ( 1961) 
over reuzenslangen die in de dierentuin van 
Pimburg over een langere rijd (8 tot II jaar) werden 
gevolgd kon ik de volgende gerallen over her aamal 
voederingen per jaar van de volwassen dieren aflei
den: een Rmspyrhon, Python sebae: aflopend naar 8 
tot 9 keer (waarbij de slang relkens zoveel kon eren 
als zij wilde), een Tijger-python, Python moluntS 
gemiddeld 10 keer, een Nerpython, Python retimla
hts gemiddeld 6 keer 

Her vrouwtje wordr voor de maaltijd ook zelf 
gewogen. 
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en een Anaconda, Eunectes mwinus gemiddeld 7 
keer. Deze gerallen komen met de mijne overeen en 
srerken mij in mijn overruiging dar je bij her voeren 
mer de hele eetcyclus, dus inclusief de jachtf.1Se, 
rekening kunt en moet houden. 
Nu gaat dir allemaal over de keren dar de boa's een 
aangeboden maaltijd tot zich namen. Maar hoe vaak 
bood ik ze voedsel aan? Vier weken russen elkaar 
opvolgende maaltijden is nu voor mij her minimum, 
terwijl ik voor de volwassen dieren om de 5 tot 6 
weken als richdijn aanhield en -houd. De open 
rondjes in figuur 2 voor levensjaar 2 en later 
beschrijven her gemiddelde voerinterval in de perio
den russen de vasten. Dit is voor de levensjaren 4 en 
ouder vaker dan om de 5 tot 6 weken. De gevolgen 
van de langdurige vrijwillige voedselonthoudingen 
die met de voortplaming samenhangen dwongen 
mij terug te vallen op een maaltijd per 4 tot 5 
weken. 

HET EERSTE LEVENSJAAR 
(FIGUUR3) 

Omdat mijn twee boa's elk jaar procentueel minder 
aten dan her vorige jaar (met uitzondering van hun 
eersre jaar) volgr al dar ik deze slangen in hun ecrste 
levensjaar tekorr heb gedaan door hen te vaak en 
daarbij te weinig te hebben Iaten eten. Bij de uit hen 
geboren jongen heb ik daarom hetzelfde voerschema 
toegepast als ik van de ouders had geleerd: niet vaak 
voeren maar wachten tot zij een tot rwee weken heb
ben 'gejaagd' en hen dan zoveel geven als zij Justen. 
Yoor de rwee jongen die ik heb gehouden staan de 

acruele inrervallen in figuur 3. Ik voer beide zo 
mogelijk op dezelfde dag, waarbij de slang met de 
rraagsre cyclus her voermomenr bepaalr. Die samen
vallen heb ik vanaf week 20 consequenr gedaan 
(figuur 3). De eerste maalrijd liet lang op zich wach
ten, gezien het laat optreden van de eerste vervelling 
(de zwarte punten in figuur 3). Uir mijn notiries 
volgde- na een war hecrische halfjaar mer vee! jonge 
slangen waardoor ik mij soms vergisre (de kleinere 
intervallen in figuur 3) - voor de boa's die ik nog 
heb gehouden een voerinrerval van 3 a 4 weken. 
Over her hele jaar genomen voerde ik hen 15 keer. 
Her gemiddeld interval was 25 ± II dagcn 
(gemiddelde ± standaard deviatie) (open rondje voor 
her eerste levensjaar in figuur 2), dus 3 rot 4 weken. 
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Figure 3. Feeding intervals for two young boas during t~eir first year of life 

Dir is duidelijk Ianger dan de periode van 2 weken 
die ik bij hun ouders gebruikre. Wanneer ik figuur 
3 goed bekijk dan lijkr her er zelfs op dar je in her 
eersre jaar zelfs me£ 12 voederingen kum volsraan. 
Aile jonge slangen groeiden goed en de rwee jongen 
die ik zelfheb gehouden wogen £Oen zij een jaar oud 
waren 550 g (her vrouwtje) en 600 g (her manne£
je), heel war meer dan hun ouders op die leeftijd 
wogen (vrouwrje 220 g, mannerje 153 g). Ik geloof 
daarom dar je ook in her eersre levensjaar nier vaker 
dan om de vier weken hoeft re voeren mirs zij dan 
zoveel krijgen als zij op willen eren. 
(Word£ vervolgd in ardkel 3) 

CONCLUSIES 

I. Boa's zijn "zir-en-wachr-jagende" dieren, die 
een of meer dagen lang op een plaars op 
prooi blijven wachren om zich daarna weer 
ergens anders in hinderlaag re leggen. Door 
de boa's me£ grorere djdsimervallen re voeren 
geef je hen de gelegenheid hun rirmische 
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levenscyclus (eren -> slapen en veneren -> 
plus evemueel vervellen -> ondasren -> jagen 
eren, enz.) re volgen. 
Omdar mijn boa's in hun eersre levensjaar 
goed aren maar slechr groeiden, ging ik er roe 
over ze aan de hand van hun gedrag re voeren, 
war goed uirpakre (figuur 1). 

2. Tijd mssen opeenvolgende voerbeunen (fi
guur 2 en 3): 

2.1. Omdar ik hen pas voerde nadar zij de gele
genheid hadden gehad hun jachrdrang enige 
djd uir re oefenen werd de daaropvolgende 
voederdamm mede door de slang zelf be
paald. 

2.2. Uir mijn gegevens van de jonge boa's gedu
rende hun eersre levensjaar en dar van de 
ouders voor hun levensjaren 2 r/m 8 volgde 
de volgende reeks voor her gemiddelde aan
ral dagen ± de srandaard deviade mssen 
elkaar volgende maahijden (levensjaar £Us
sen haken): 
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Daarna wordt zij op de huishoudtrap gezet. 

25 ± 11 (1, de jongen), 28 ± 13 (2), 30 ± 8 (3), 33 
± 26 (4), 41 ± 21 (5), 44 ± 27 (6), 44 ± 29 (7) en 
51 ± 26 (8) 

Yoor her aanral aanbiedingen van voer per levens
jaar komt dit neer op: 

15 (1, de jongen), 13 (2), 13 (3), 10 (4), 9 (5), 8 
(6), 7 (7) en 8 (8) keer. 

2.3. Ook in het eerste levensjaar kan men vol
staan met een voedering tot verzadiging per 
vier weken. 

3. Hoewel ik voor de volwassen boa's een sche
ma van 5 tot 6 weken aanhield, liggen de 
gemiddelde waarden hierboven, omdat de 
dieren nogal eens vrijwillig "vasren", d.w.z. 
stopten met eten. 
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Bovendien gebruik ik na zo'n periode kortere inter
vallen (om de 4 tot 5 weken) om de gevolgen van 
het vasten op te vangen. 
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Her vrouwrje kijkt geinreresseerd roe, wanneer ik, nu mer de kap op en de handschoenen aan, een rat voor 
haar van het "dienbord" haal. 

KEEPING A PAIR OF Boa constrictor AS 
PETS: 2. INTERVALS BETWEEN 
MEALS 

During their first year of life my rwo boas (one 
female, one male) fed well, about 2.2 mice per 14 
days on the average, but they did not grow well. 
Boas arc ambush hunting animals. In the wild they 
sir-and-wait for some days on one spot and repeat 
the procedure elsewhere. This may go on for several 
months before they catch a sufficient amount of 
prey. Considering this I decided to adapt the inter
val berween their meals ro their narural cycle and to 

let them decide how much to ear each rime. 
This approach worked quite well (figure l ) and I 
applied it recently to their young roo (figure 3). 

Conclusions: 
I. Feeding boas with the use of larger intervals 

of rime between meals enables these ambush 
hunting snakes to follow their rhythmical 
pattern of behaviour (ro eat-> to sleep and 

L'lcerta 59(6) * 2001 

digest, and when needed to shed their skin -> 
to defecate-> to exert their hunting behavi
our -> ro eat, etc.) . 

2. Feeding inrervals (Fig. 2, filled circles for the 
rwo adult boas, open circle for rwo of their 
young; mean ± SD): 

2.1. I fed my two boas only after they could exert 
their hunting behaviour for a longer period 
(several weeks). This behaviour consists of 
once in a while moving about for a period of 
one or a few hours. The snake irself determ
ined its feeding date by the length of the 
interval berween meal and defecation) . 
Shedding skin also increased the time be
tween meals since I do not feed a snake 
during rhis period. I added a somewhat vari
able hunring period of several weeks, which I 
increased with age: from about 4 weeks at 
year of life 1 to between 5 and 6 weeks in 
the adult scage. 

2.2. I recorded the dates of the meals for both 
snakes during the ages of between two 
through eight years, as well as during the first 
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eight months of two of their young. The ave
rage interval (mean ± SO) between successive 
meals increased with age, i.e. year of life (be
t\veen brackets): 

25 ± 11 (1, the two young boas, fi rst open circle), 
28 ± 13 (2), 30 ± 8 (3), 33 ± 26 (4), 41 ± 21 (5), 
44 ± 27 (6), 44 ± 29 (7) and 51 ± 26 (8) days (fil
led circles for year of life 2 and further) 

wirh the corresponding number of rimes 
when food was offered per year of life given 
by: 

15 (1, the young), 13 (2), 13 (3), 10 (4), 9 (5), 8 
(6), 7 (7) and 8 (8) times. 

2.3. From the data of figure 3 I am inclined to 
think that a four-week interval feeding to 

satiation schedule suffices during their first 
year of life. 

3. I uieJ. tu fc::c::tl the:: adult boas wirh inrervals of 
about five to six weeks. For year of life six 
through eight the average interval sizes are 
larger because the adult boas sometimes 
decline food ("fasting"). 
I increased meal-size and I reduced the fee
ding interval after each fast to compensate 
for their loss of weight. Feedjng intervals in 
bet\veen fasts varied, hence, between 4 and 5 
weeks (Fig. 2, open circles for year of life 2 
and fu rrher). Their voluntary fasrs increased 
the mean intervals, and the standard devia
tions even more. 

T E R J~ /'... f~ I LJ A/\ S P E C: I ./'>.... ./'>.... I Z .,o... /'-... K 

Openingstijden: 
vvoensdag "12.0G-"18.00 uur 
donderdag "12.00-2"1 .00 uur 
vrijdag "12. 00- 2"1.00 uur 
zate rdag "1 0.00- "17 .00 uur 

R .J . Plooijer 
Textielplein "14 
Til burg 
T e l : 0 "1 3 -53599"1 "1 
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Klimaten 5: de zee- en landklimaten 

N. de Leeuw & P. Floor 
p/a Oude Elburgerweg 5 
8094 PO Harremerbroek 

INLEIDING 

Zoals wei vaker opgemerkt speelt her nabootsen van 
her verloop der seizoenen bij her zo optimaal moge
lijk houden van veel soorten terrariumdieren een 
grote rol. Bij geen van de eerder behandelde klima
ten is dar zo uitgesproken her geval als bij de twee 
die in deze aflevering aan bod komen. 

DEC- EN D-KLIMATEN 

Volgens her klimaarsysreem van Koppen bezit her 
C-klimaat de volgende kenmerken: wintertempera
turen russen de -3 en 18°C en zomertemperaturen 
hoven de 1 0°C. Her 0-klimaat heeft winters van 
onder de -3°C en zomers die eveneens warmer moe
ten zijn dan 1 0°C. Gebieden met zomertemperatu
ren lager dan 1 0°C hebben een E-, oftewel toen
dra/poolklimaat. Oeze blijven in dit verhaal buiren 
beschouwing, omdat daar geen voor ons belangrijke 
rerrariumdieren voorkomen. Her C- en 0-klimaat 
kennen binnen hun temperatuurgrenzen veel varia
tie. Ze kunnen zowel zomerdroog zijn (Cs ofDs) als 
winterdroog (Cw of Ow) of in aile jaargetijden 
neerslag hebben (Cf of Of). 

DE SPREIDING VAN DE C- EN D
KLIMATEN OVER DE AARDE 

Wie de atlas ter hand neemt, ziet dar C- en 0-kli
maten zowel op her zuidelijk als her noordelijk half
rond voorkomen. Meesralliggen ze tussen de 40° en 
60° noorder- en zuiderbreedte. Onder invloed van 
bijvoorbeeld zeesrromen en gebergren treden er ech
ter wei afwijkingen op. Zo kent de westkust van 
Noorwegen door de invloed van de Warme 
Golfstroom een C-klimaat tot hoven de poolcirkel. 

DE KENMERKEN NADER BEKEKEN 

De temperaturen: 
C-en 0-klimaten kennen uitgesproken seizoenen. 
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De temperaturen van zomer en winter verschillen 
sterk tot zeer sterk. 

Bij de C-klimaten zijn de verschillen minder 
extreem dan bij de 0-klimaten. Dit komt doordat 
her echte kustklimaten zijn. Men spreekt dan ook 
wei van "Zee"klimaten. Grote hoeveelheden water 
hebben de eigenschap slechts langzaam de tempera
ruur van hun omgeving aan te nemen. In her voor
jaar blijven m lang "koel" en in de winter lang 
"warm". De temperatuur van de Iucht die via her 
water her aanliggende land bereikt is hierdoor bein
vloed. In de zomer heeft de wind dus een verkoelen
de werking op her land en in de winter een verwar
mende. 
Door de nabijheid van grote watermassa's is de 
luchtvochtigheid bij C-klimaten ook hoger dan bij 
0- of B-(woestijn)klimaten. Ook her vocht in de 
Iucht heeft een matigende invloed op de tempera
tuur. De nachten koelen minder af dan bij droge 
Iucht (dus minder strenge vorst in de winter) en in 
de ochtend lopen de temperaturen minder snel op. 
Bij de 0-klimaten (die ook wei "Land"klimaten 
worden genoemd) zijn de grote watermassa's niet 
aanwezig. De matigende invloed ervan ontbreekt 
dus. De verschillen tussen zomer en wintertempera
tuur zijn veel groter, net zoals de verschillen tussen 
dag en nachttemperatuur. Ook de wisseling der sei
zoenen verloopt meestal meer schoksgewijs. 

De neerslag: 
Door de nabijheid van grote warermassa's hebben de 
meesre C-klimaten behoorlijke neerslagcijfers. De 
verdeling van de neerslag over her jaar kan echter 
aanzienlijke verschillen verronen. Bij her Cf-klimaat 
staat de kleine letter f voor "neerslag in aile jaargetij
den. Dit klimaat is ons Nederlanders zeer bekend. 
Wij ondervinden de gevolgen ervan dagelijks aan 
den lijve. Oorspronkelijk waren deze gebieden 
dichtbebost met eiken en beuken. Bij Cw staat de 
kleine letter voor winterdroog. Dit klimaat komt 
o.a. voor 
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Podarcis muraLis, de Muurhagedis. Bewoner van Cf- en Cs-klimaten 

in her zuiden van China en wordt daarom ook wei 
her "China" klimaat genoemd. De vegetatie bestaat 
uit zomergroen loofbos en gemengd woud. Her Cs
klimaat staat ook bekend onder de naam 
"Middellandse zeeklimaat". Het kent droge, war me 
zomers (de s staat voor zomerdroog) en zachte, 
vochtige winters. Ook hier srond van oorsprong 
zomergroen loofbos, met bijvoorbeeld kurk- en 
steeneiken. War drogere stukken kenden een rijke 
kruidenvegetatie. 
Bij de D-klimaten is de berekenis van de kleine let
ters hetzdfde. Df kent echter niet of nauwelijks de 
perioden met urenlange frontale neerslag zoals in 
Nederland. De neerslag valt vee! meer in de vorm 
van buien die zich kunnen vormen door de sterke 
verwarming van het aardoppervlak. De luch[Voch
tigheid is er, gemeten over wat langere perioden, 
dan ook lager dan bij her C-klimaat. In de winter 
valt er ook veel vaker sneeuw door de vee! lagere 
temperaturen die er dan heersen. Door de vorst zijn 
de winters droog. Bij her Ds-klimaat is er in de 
zomer nauwelijks neerslag. 
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Dir klimaar komr op de wereld nauwelijks voor. 
Bij her Dw-klimaat is dir war berer. De neerslag valt 
dan in de zomer, op momenten dat her ook nodig is 
om de door de hogere temperatuur roegenomen vee

damping te compenseren. Beide klimaren kennen 
van oorsprong uitgestrekre naaldbossen. 

DE ROL VAN ZONLICHT EN DE 
DAGLENGTE 

Op hogere breedte (dichrer bij de polen dus) va
rieert de lengte van dag en nachr gedurende de sei
zoenen veel sterker dan op lagere breedre (dichrer bij 
de evenaar). Met de daglengre varieert ook de instra
ling. Dar lijkt vanzelfsprekend, een kortere dag bete
kent minder uren Iicht dus, minder zonne-energie 
voor onze koudbloedige vrienden. 
Het probleem zit hem echter nier aileen in de dag
lengte. Door de verandering van de invalshoek van 
de zonnesrralen veranderr ook de hoeveelheid zon
licht per vierkante meter en dit be"invloedt weer de 
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lichrsrerkre rer plekke. Samenvarrend: 's winrers 
schijnt de zon korrer en hij geeft minder warmte en 
zwakker Iicht. De variatie in daglengte is voor her 
hormonale ritme van onze dieren van groor belang. 
Her verzwakken van de toch al vaak min imale lichr
sterkte lijkt mij echter in vee! gevallen onnodig en 
vaak zelfs onwensclijk. 

TOT SLOT 

Ik kan me heel goed voorstellen dar de bovenstaan
de tekst niet makkelijk leest. Daarom volgen er nu 
een aantal voorbeelden van represenrarieve C- en 0-
klimaten. Zij geven hoop ik voldoende aankno
pingspunten om een voor onze dieren acceptabele 
kopie van hun "thuisklimaar" in her terrarium te 
realiseren. 
De klimaattabellen zijn van Tours (Frankrijk) en 
van M insk (Rusland). 

CLIMATES 5: THE MARINE AND 
CONTINENTAL CLIMATES 

An article in a series concerning climate. The C
and 0-climares are discussed. The C-climates have 
winrer-temperarures between -3 and + l8°C and 

summer-temperarurcs higher than I 0°C. These are 
called the marine climates. The 0 -climates have 
winrer-remperawres below -3°C and summer-tem
peratures higher than I 0°C. These are called rhe 
continental climates. There are extreme differences 
between summer and winter. The differences bet
ween summer- and winter-temperatures are less 
extreme in C-climares, because of the proximity of a 
large body of water, which has a tempering effect. 
Both these climates can be found between 40 and 
60° latitude, both in the northern and in the sou
thern hemisphere. In the classification-system of 
Koppen a lower case letter can be added ro mark the 
precipitation, s for dry summers, w for dry winters 
and f for rain throughout the year. Cf for instance is 
the type for the Netherlands (with oaks and 
beeches), Cw for China and Cs for the 
Mediterranean (with cork-oaks). In Of- and Ow-cli
mates the vegetation is characterized by vast pine 
forests. Ds-dimares are quire rare. In addition there 
is a considerable variation in day-length and inrensi
ty of sunlight throughout the year. This variation is 
of great importance for the right hormonal condi
tion of the animals in these areas during the year. 
T.1bles are added for Tours (France) and Minsk 
(Russia). 

Heeft U moeite uw krekels in Ieven 
te houden? 
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Met Repco Krckcl-Gel hebbcn uw 
voedseldiercn de beschikking over 
vochr zonder dar u de kans loopt uw 
krekels te verliezen door schimmcl. 
Tevens verhoogt Repco Krekei-Gel 
de calciumwaarde van uw voedsel
dieren.ln combinatie mer Repco 
Krekel-Voer hebben uw voedseldie
ren alles in zich war ze nodig hebben 
om uw rcptielen en amfibieen in 
rop-conditie te krijgen of te houdcn. 

Vraag naar Repco produkten bij uw d ierenwinkel of kijk op de repco-sire: 
www.repcoproducts.com 
voor vragen -email naar: 
info@repcoproducts.com 
- bel naar: 035 6975390 
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Tabell 
Bron: Manfred. J. MOller- Handbuch ausgewilhlter Klimationen der Erde. 

StatioDILaDd: j I m a m j 
Tours/Frankreich 
Lage 47°52'N/0°46'E 
Htibell.NN 98m 
Klimatyp: K6ppen Cf 

I MittL Temperatur oc 3,7 4,7 8,0 10,7 14,1 17,4 

2 MittLmax.d. Temp. oc 6,6 8,0 12,6 15,7 19,2 n,8 

3 MittLMin.d.Temp. oc 0,8 1,3 3,4 5,7 8,9 12,0 

4 AbsoLMu.d.Temp. oc 15,3 20,2 26,4 29,3 32,1 37,3 

S AbsoLMiD.d. Temp. oc -13,5 -13,2 -6,0 -2,0 0,4 2,6 

6 MittLreLFeuchte % 88 83 77 n 73 73 

7 MittLNiederschlag mm 64 ss 49 48 63 49 

8 Mu.Nlederschlag mm 

9 MiD.Nlederschlag mm 

10 Mu.Niederschl24b mm 24 25 41 28 23 27 

II Tage m/Niederschlag>O.Imm 16 13 12 12 13 II 

12 Sonnenscheindauer h 67 86 160 194 214 229 

14 Potent. Verdunstung mm 10 14 30 so 84 107 

IS Mittl wiDdgescbw. in mlsec 4,2 4,4 4,1 4,2 3,6 3,2 

16 Vorherscbende Windr. w w E NE w w 

Tabel2 
B ron: Manfred. J. MOHer - Handbucb ausgewilhlter Klimationen der Erde. 

Station/Land: j f m a m j 
Minsk/Rusland 
Lage S3°52'N/27°32'E 
Hiibe n. NN 234m 
Klimatyp: Ktippen Dl 

I MittL Temperatur oc -7,5 -6,6 -2,8 5,0 12,3 16,0 

2 MittLmu.d. Temp. oc -4,2 -3,8 1,5 9,8 17,9 21,5 

3 MittLMin.d. Temp. oc -10,6 -9,8 -5,9 1,0 6,9 10,6 

4 AbsoLMu.d. Temp. oc 6 8 19 26 31 33 

S AbsoLMin.d.Temp. oc -39 -35 -39 -18 -6 0 

6 MittLreLFencbte % 87 8S 80 71 63 64 

7 Mittl.Niederscblag mm 34 30 26 42 59 n 
8 Mu.Nlederscblag mm 101 70 87 109 120 221 

9 Min.Niederschlag mm 6 IS 6 9 12 18 

I 0 Mu.Niederschl.24b mm 21 24 18 33 62 61 

II Tage m/Nlederschlag>O.Imm 19 17 IS IS 14 IS 

12 Sonnenscbeindauer b 40 60 146 193 261 286 

13 Strahlungsmenge in Ly/tag 50 81 223 270 428 447 

14 Potent. Verdunstung mm 0 0 0 25 88 114 

IS Mittl windgescbw. in mlsec 4,9 S,O 4,7 4,4 4,1 3,9 

16 Vorberscbende WiDdr. sw SE w SE NW NW 
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j a s 0 n d Jahr z 

19,3 19,0 16,5 11,9 7,4 4,5 11,4 30 

24,8 24,4 21,4 16,1 10,5 7,2 15,8 30 

13,7 13,6 11,5 7,6 4,2 1,8 7,0 30 

41,4 36,7 34,8 28,0 22,6 18,9 41,4 21 

6,2 6,7 2,0 -4,4 -9,0 -14,0 -14,0 21 

71 74 78 81 87 89 79 17 

49 61 59 60 64 68 689 30 

48 57 74 26 53 42 74 IS 

II 12 13 13 IS 16 157 30 

237 218 175 128 64 54 1826 30 

125 110 78 47 20 12 687 40 

3,6 3,2 3,0 2,9 3,6 4,0 3,7 10 

w w w w E w 10 

j a s 0 n d Jabr z 

18,1 16,4 11,6 S,S 0,1 -4,8 5,3 28 

23,2 21,7 16,9 9,4 2,4 -2,1 9,6 38 

12,7 11,6 7,5 2,7 -1,9 -6,8 1,5 62 

36 34 29 25 16 10 35 49 

s 2 -s -20 -27 -31 -39 

68 72 77 83 89 89 77 28 

83 81 62 47 40 30 606 

206 158 129 108 140 94 896 

13 19 s 3 s 7 369 

57 61 40 30 43 26 62 

16 IS 14 16 19 20 195 

272 238 170 92 32 25 1815 21 

437 338 207 liS 45 28 222 

125 lOS 65 28 0 0 sso 

3,6 3,5 3,7 4,8 4,8 S,O 4,3 

NW W,N w w SE SE 
w 
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De Slangen van de Guyana's. 
Deel I 

Hugo Claessen 
A. Srercksrraar 18 
B-2600 Berchem 

Belgic 
Foro's: A. Abuys 

INLEIDING 

Tijdens de reizen die we door Frans Guyana en 
Suriname maakren, op zoek naar reprielen en amfi
bieen, kwamen we regelmatig slangen regen. 
Aangezien de kennis van de verschillende gevaar
lijke slangen belangrijk is, hebben we vooral op deze 
dieren gelet. Doordat we dikwijls bij Joep Moonen 
(Emerald Jungle Village, Carrefour du Gallion, 
97356 Monrsinery, Guyane) logeerden en Joep een 
kenner is van de slangen van Frans Guyana en 
Suriname, wil ik graag de meesr voorkomende slan
gen van beide gebieden beschrijven. 

Cornllw enydris enydris, Slanke Boomboa, jeugdkleur. 

Lacerta 59(6) • 2001 

Joep leende me hiervoor zijn dia's van Surinaamse 
slangen, die hijgedurende de jaren dat hij in 
Suriname woonde heefr genomen. Bert Abuys, die 
als slangen-liefhebber jaren in Suri name hcefr 
gewoond, heeft in 1982 een uitvoerig artikcl 
geschreven over de slangen van Suriname in 
Litrerarura Serpenrium. 
Vele van de teksten zijn dan ook, omgewcrkt, over

genomen voor de Surinaamsc slangen. Daarnaast 
heeft Bert Abuys een belangrijke bijdragc geleverd 
door her kririsch nakijken en corrigeren van her 
manuscript en heeft hij vele dia's rcr beschikking 
gesteld. 
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Joep Moonen had een onuirgegeven manuscript 
over de slangen van Frans Guyana. Dit hebben we 
ook mogen gebruiken om de teksten nog aan te pas
sen. We hebben als gebied de Guyana's gekozen 
omdat de herpetofauna hier gelijklopend is. Enkele 
soorten komen niet in het ganse gebied voor, maar 
de meest geobserveerde hebben zelfs een nog grocer 
verspreidingsgebied. Voor de volledigheid hehben 
we gerracht aile slangen te vermelden, alhoewel we 
niet over foro's en informarie van alle soorten 
beschikten. 

DE GUYANA'S 

Dit is her gebied dar wordt gevormd door Frans 
Guyana, Suriname (Nederlands Guyana), Guyana 
(Brits Guyana) en her oostelijk dee! van Venezuela. 
Dir gebied werd vroeger de goudlanden genoemd. 
De meeste Ianden besuan nog uit uitgestrekte tro
pische regenwouden, savannes (al of nier vochrig) 
en mangroven. De bossen worden doorsneden door 
uirgesrrekre rivierenstelsels. 
In her noordelijk dee! wareren de rivieren naar zee af 
en in her zuidelijk dee! rechtstreeks in her Orinoco 
en/of her Amazone bekken. 

DE TAXONOMIE 

De voorkomende slangen zijn taxonomisch onder
verdeeld volgens de EMBL Reptile Database. 
Aangezien taxonomic een steeds veranderende mate
ric is, zullen bij her verschijnen van dit artikel reeds 
fouten geslopen zijn in de lijst. Nieuwigheden kun
nen steeds op het onderstaand inrernetadres nageke
ken worden. 

(www.embl-heidelberg.de/ ~uetzllivingreptiles 
.hem[). 

Wij hebben de lijst gebruikt als onderverdeling van 
de verschillende slangen. Veranderingen kunnen 
steeds op bovenstaand adres nagekeken worden. 
We zullen de verschillende families waarvan species 
voorkomen, afz.onderlijk bespreken. De families 
waarvan geen species voorkomen, worden nier 
besproken. Waarschijnlijk zullen er nog slangen, die 
waargenomen zijn in de Guyana's, ontbreken. Ook 
deze lijst moet regelmarig aangepast worden. 
We hebben natuurlijk niet alle hier vermelde slan
gen gezien of geforografeerd. Vele zijn door Joep 
Moonen zelf geforografeerd en enkele door ons. 

Epicrates cenchria cenchria, Rode Regenboogboa , 5 maanden oud. 
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De teksten bij de verschillende slangen zijn aange
past volgens Bert Abuys artikelenreeks in Litteratura 
Serpentium. 

Suborder Ophidia (Serpentes) 

Superfamilie TYPHLOPOIDEA (SCOL
ECOPHIDIA) 
Familie ANOMALEPIDAE 

Liotyphlops ternetzii 
Typhlophis squamosus 

Familie TYPHLOPIDAE 
Tjphlops brongersmianus 
Tjphlops jamaicensis 
Typhlops manni 
Tjphlops lumbricalis 
Tjphlops minuisquamus 
Tjphlops reticulatus 
Tjphlops unilineatus 

Familie LEPTOTYPHLOPIDAE of 
GLAUCONIIDAE 

Leptotyphlops collaris 
Leptotyphlops cupinensis 
Leptotyphlops dimidiatus 
Leptotyphlops macrolepis 
Leptotyphlops septemstriatus 
Leptotyphlops tenellus 

Superfamilie HENOPHIDIA (BOIDEA) 
Familie ANILIIDAE/ILYSIIDAE 

Ani/ius scytale 

Familie ANOMOCHILIDAE 
Familie BOIDAE 

Boa constrictor constrictor 
Coral/us caninus 
Coral/us hortulanus hortulanus 
Coral/us hortulanus cookii 
Epicrates cenchria cenchria 
Epicrates cenchria maunes 
Eunectes deschauenseei 
Eunectes murinus gigas 

Familie BOLYERIDAE 
Familie CYLINDROPHIIDAE 
Familie LOXOCEMIDAE 
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Familie TROPIDOPHIIDAE 
Familie UROPELTIDAE 
Familie XENOPELTIDAE 
Superfamilie XENOPHIDIA (COLU
BROIDEA = CAENOPHIDIA) 
Familie ACROCHORDIDAE 
Familie ATRACTASPIDIDAE 
Familie COLUBRIDAE 

Apostolepis quinquelineate 
Atractus badius 
Atractus elaps 
Atractus fovae 
Atractus flammigenes 
Atractus latiftons 
Atractus micheli 
Atractus schach 
Atractus subbicinctum 
Atractus trilineatus 
Atractus torquatus 
Atractus zidoki 
Cercophis auratus 
Chironizes carinatus carinattes 
Chironius cinnamoneus 
Chironius exoletus 
Chironius~cus 

Chironius multiventris cochranae 
Chironius scurrultes 
Clelia clelia clelia 
Dendrophidion dendrophis 
Dipsas catesbyi 
Dipsas copei 
Dipsas indica 
Dipsas pavonina 
Dipsas variegata 
Drepanoides anomals 
Drymarchon corais corais 
Drymobius rhombifer 
Drymoluber dichrous 
Echinanthera brevirostris 
Echinanthera undulata 
Erythrolamprus aesculapii aesculapii 
Geophis alasukai 
Helicops angulatus 
Helicops leopardinus 
Hydrodynastes bicinctus 
Hydrodynastes gigas 
Hydrops triangularis fasciartus 
Hydrops triangularis neglectus 
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lmantotks cenchoa 
lmantotks lentiferus 
Leptodeira annulata annulata 
Leptophis ahaetulla 
Liophis breviceps 
Liophis cobella 
Liophis lineatus 
Liophis miliaris 
Liophis purpurans 
Liophis reginae 
Liophis typhlus 
Mastigodryas boddaerti boddaerti 
Mastigodryas bifossatus 
Ninia hudsoni 
Oxybelis aeneus 
Oxybelis folgidus 
Oxyrhopus formosus 
Oxyrhopus melanogenys 
Oxyrhopus occipitalis 
Oxyrhopus petola 
Philodryas olftrsii 
Philodryas oligolepis 
Philodryas viridissimus 
Phimophis guianensis 
Pseudoboa coronata 
Pseudoboa neuwiedii 
Pseudoeryx plicatilis 
Pseustes poecilonotus polylepis 
Pseustes sulphureus 
Rhinobothryum lentiginosum 
Sibon nebulata 
Siphlophis cervinus 
Spilotes pullatus 
Tachymenis surinamensis 
Taeniophallus nicagus 
Tantilla melanocephala 
Thamnodynastes pallidus 
Thamnodynastes strigilis 
Tomodon dorsatus 
Tripanurgos compressus 
Waglerophis merremi 
Xenodon r. rabdocephalus 
Xenodon severus 
Xenodon werneri 
Xenopholis scalaris 
Xenoxybelis argenteus 
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Familie ELAPIDAE (Giftig) 
Micrurus averyi 
Micrurus collaris 
Micrurus hemprichii 
Micrurus ibiboboca 
Micrurus lemniscatus 
Micrurus paraensis 
Micrurus psyches 
Micrurus surinamensis 

Familie HYDROPHIIDAE (Giftig) 
Familie VIPERIDAE (Giftig) 

Subfamilie CROTALINAE 
Bothrops atrox 
Bothrops brazili 
Bothrops bilineatus 
Bothrops taeniata 
Crotalus durissus 
Lachesis muta 

Subfamilie VIPERINAE 
Subfamilie AZEMIOPINAE 

Amphisbaena alba 
Amphisbaena folginosa 
Amphisbaena myersi 
Amphisbaena slevini 
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SLEVTEL TOT DE SLANGENFAMILIES VAN DE GUYANA'S 

Kleine ogen, omgeven door niet gedefinieerde schubben, Korte stompe staart 
Ogen van normale grootte, overdekt met een doorzichrige lens 

2 Lichaam bedekt met dezelfde schubben als op de rug en buik 
De buik is bedekr mer kleinere schubben. 

2 
4 

3 
ANILIIDAE 

3 Dorsale 14 rijen of minder, geen tanden op de maxilare 
Dorsale 16 rijen of meer, geen tanden op de mandibule 

LEPTOTYPHLOPIDAE 
TYPHLOPIDAE 

4 Grote spleet aan beide kanten van de kop russen de ogen en her neusgat 
Geen spleet 

VlPERIDAE 
5 

5 Kop bedekt met ldeine schubben (meer dan 4 russen de ogen). Dorsale 31 rijen of meer 
Kop bedekt met grate schubben (alrijd 3 russen de ogen). Dorsale 30 rijen of minder 

BOIDAE 
6 

6 Vaste giftanden in de bek gevolgd door I tot 3 kleine tanden 
Geen giftanden 

Clelia delia delia, Mussurana. 
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ELAPIDAE 
COLUBRIDAE 
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FAMILIE ANOMALEPIDAE (WORM
SLANGEN) 

Dit is een familie van kleine, wormachtige slangen, 
die een gravend bestaan leiden. Aile slangen van 
deze familie zijn kleiner dan 30 em. De staart is kort 
en draagt een scherpe punt op her eind. De slangen 
van de familie ANOMALEPIDAE hebben tanden 
in de bovenkaak, maar ook een, twee of drie tanden 
aan beide kanten van de onderkaak. Ook bij deze 
familie staat her bot, waar de tanden van de boven
kaak op staan, dwars op de lengteas. 

Liotyphlops ternetzii BOULENGER, 1896 
Frans Guyana: serpent a deux teres 
Engels: Ternetz's Blind Snake 
Brazilie: cobra cega, minhoca 
Synoniemen: Liotyphlops incertus (AMARAL), 
Helminthophis ternetzii BOULENGER, 
Helminthophis incertus AMARAL, Helminthophis 
collenettei PARKER, Liotyphlops incertus VANZOL
INI, Liotyphlops ternetzi SMITH & GRANT 
Kleur: De kleur is zoals 1jphlophis squamosus. De 
romp is donkergrijs en de staart is Iicht gekleurd. De 
maximale lengte bedraagt 20 em. 
Biotoop: Her dier leidt een gravend bestaan in de 
bovenste laag grond en onder de bladerlaag van her 
woud. Her voedsel bestaat uit wormen en insecten 
De voortplanting geschiedt door eieren. 
Verspreiding: Brazilie (Sao Paulo, Mato Grosso), 
N-Argentinie, Paraguay (?), Suriname 

Typhlophis squamostU (SCHLEGEL, 1839) 
Frans Guyana: serpent a deux teres 
Engels: Trinidad Blind Snake 
Brazilie: minhoca, fura-terra 
Synoniemen: Typhlops squamosus SCHLEGEL, 
Tjphlophis squamosus FITZINGER, Cephalolepis 
leucocephalus DUMI!RIL & BIBRON 
Kleur: Deze slang is gewoonlijk bruin tot zwart. De 
kop is roze tot wit en de ogen zijn zeer klein. De 
staart is stomp en de maximale grootte is 20 em. 
Biotoop: Deze slang komt voor langs de Atlantische 
kuststreek, vooral in mierennesten. 
Verspreiding: Trinidad, Guyana, Frans Guyana, 
Suriname, Brazilie (Para, Sao Paulo, Mato Grosso), 
N-Argentinie, Paraguay. 
Voortplanting: Deze geschiedt door her leggen 
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van 2-6 eieren per Iegsel. 
Voeding: mieren en hun eieren 

FAMILIE TYPHLOPIDAE (BLIND
WORMSLANGEN) 

De slangen van de familie TYPHLOPIDAE (blind
wormslangen) hebben aileen randen in de boven
kaak. Het bot waar deze tanden op staan staat dwars 
op de lengteas. Vergeleken bij de LEPTOTYPH
LOPIDAE vallen de TYPHLOPIDAE forser uit. 
De kleinsre soort, 1jphlops peutepi, is ca. 1 0 em, de 
grootste soort, 1jphlops dinga, is ca. 75 em lang. 
Vele soorten zijn eierleggend en leggen hun eieren 
bijvoorbeeld in termietenheuvels. Enkele soorten 
zijn levendbarend. Bij de vervelling wordt de oude 
opperhuid niet in zijn gehed afgestroopt, maar in 
ringvormige flarden, die in elkaar geschoven zijn. 
De blindwormslangen Ieven net onder de grond of 
onder de humuslaag, en bij voorkeur op vochtige 
plaatsen. In droge tijden gaan ze wei wat dieper de 
grond in, tot ca. 60 em diep. In de regentijd, wan
neer hun verblijfplaars onder water loopt, komen ze 
aan de oppervlakre. Velen vallen dan ten prooi aan 
roofdieren en vogels en ook aan slangen. In Mrika 
worden deze slangen wei eens midden in een mie
renkolonie van roof- of rrekmieren aangetroffen, 
zonder dar zij gevaar lopen door deze mieren re wor
den opgepeuzeld (door hun harde en gladde huid). 
Zelf kunnen de slangen op deze manier echter wei 
een flink maaltje aan mieren bemachtigen. 
Neemt men een blindwormslang in de hand, dan 
voelt men regelmarig een prikje. Her slangetje pro
been zich namelijk een uirweg te banen en zet zich 
daarbij met zijn puntige staarr af. In Azie (onder 
andere in Indonesie) denkt men dar die staartpunt 
giftig is en is men vaak doodsbang voor deze kleine 
slang, die men daar "oelar besi" noemt (" oelar" = 
slang, "besi" = ijzer). Deze naam slaat voornamelijk 
op de 1jphlops braminus, het"ijzerslangetje", dar 
over de gehele rropische wereld is verspreid. Dir 
gebeurde via plan ten in bloempotten, waar her dier
tje russen de wortels een goede verblijfplaats had 
gevonden. Op deze manier is dan ook weer de naam 
"bloempotslangerje" verklaard. 
Men heeft lange rijd gedachr dar er drie soorten 
Tjphlops in Suriname voorkomen. Van de derde 
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soort, Typhlops unilineatus (DUMERIL & 
BIBRON, 1844), is echrer ooit maar een exemplaar 
gevangen. Dit dier zou in Cayenne (Frans Guyana) 
gevangen zijn. Aan de hand van dit dier beschreven 
Dumeril en Bibron in 1844 de nieuwe soort 
Typhlops unilineatus. Dixon en Hendricks ( 1979) 
berwijfelen echter of dir dier wei uit Zuid Amerika 
afkomstig was, omdar ze grote overeenkomst ver
toont met bepaalde Typhlops uir Indonesie. 

1Jphlops brongersmianus VANZOLINI, 1976 
Engels: Brongersma's Worm Snake 
Beschrijving: Maximumlengre: 32,5 em (staart 8,9 
em). 
Kleur: De rugtekening bestaat uit bruine, geelbrui
ne of roodbruine vlekken op elke schub van de 
middelste 11 rijen rugschubben. De kop is bruin, 
vaak met donkerbruine schubranden. De buik is 
alrijd bleekgeel tot strogeel 
Verspreiding: Suriname 

Typhlops jamaicensis SHAW, 1802 
Engels: Jamaica Worm Snake. 
Beschrijving: Er is weinig bekend van deze slang, 
waarschijnlijk is ze vanuit Venezuela, via Guyana in 
Suriname binnengedrongen, maar bewijs hiervoor is 
er momenteel nog niet. 
Verspreiding: Guyana 

1Jphlops manni 
Synoniemen: Typhlops manni LOVERIDGE, 
Typhlops angeli GUIBE 
Verspreiding: Guyana, NZ Mom-Nimba, 500 m, 
Frans Guyana. 

Typhlops lumbricalis LINNAEUS, 1758 
Engels: Earthworm Worm Snake 
Verspreiding: Suriname 

Typhlops minuisquamus DIXON & HEN
DRICKS, 1979 
Engels: Basin Worm Snake 
Verspreiding: Guyana 

1Jphlops reticulatus (LINNAEUS, 1758) 
Frans Guyana: serpent a deux teres 
Nederlands: Nerblindwormslang. 
Engels: Reticulated worm snake 
Brazilie: minhoca, minhocao 
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Beschrijving: Maximum lengre: 52.2 em {staart 
15.7 em). 
Synoniemen: Anguis reticulata LINNAEUS, Anguis 
rostra/is WEIGEL, Anguis nasutus GMELIN, Anguis 
crocotatus SCHNEIDER, Anguis rostratus DAU
DIN, Typhlops leucogaster WIED-NEUWIED, 
Agryrophis reticulatus GRAY, Ophthalmidion crassum 
DUMERIL, Typhlops lumbricalis var. troscheli JAN, 
in JAN & SORDELLI, Typhlops reticulatus jlavescens 
JAN, in JAN & SORDELLI, Typhlops reticulatus 
nigrolactea JAN, Typhlops reticulatus NAKAMURA. 
Kleur: Deze slang heeft een stompe kop met een 
brede gele nekring. De rug is meraalachrig blauw
grijs. De randen van de schubben zijn vaak war Iich
ter van kleur, waardoor her net is of de rug een ner
vormige rekening heeft. De buikzijde is geelachrig 
tot rozerood. De sraart is stomp. Deze slang onder
scheidt zich van aile andere Amerikaanse soorten 
Typhlops door de wine snuir en de wine ring om de 
sraart. 
Verspreiding: Colombia, Venezuela (Falcon, 
Carabobo, Monagas, TF Amazonas) Guyana, Frans 
Guyana, Suriname, Brazilie, W-Peru, N-Bolivia. 
Vindplaarsen in Suriname: Bigisanti-kreek, langs de 
spoorweg vanaf Paramaribo, in her gebied van de 
Coppename en langs de Marowijne. 
Voeding: mieren en termieten 
Voortplanting: eierleggend {Ovipaar) 

Typhlops zmilineatus DUMERIL & BIBRON, 
1844 
Engels: One-lined Worm Snake 
Synoniemen: Onychocephalus tmilineatus 
DUMERIL & BIBRON, Typhlops (Onychocephalus) 
unilineatus JAN, Typhlops zmilineatus BOULEN
GER 
Verspreiding: Suriname, Frans Guyana 

THE SNAKES OF THE GUYANAS: 
PART I 
An article of a series, in which all the snakes of 
French Guyana, Suriname and British Guyana are 
discussed. A list is given with rhe taxonomic classifi
cation of the snakes. Because this is liable to chan
ges, it is suggested to consult www.embl-heidel
berg.de/.-uetz/livingreptiles.html for the most up 
to dare classification. A key is given for the identifi
cation of the different families in the Guyanas and 
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a table with the altitude and the countries where the 
animals can be found. Several members of the 
ANOMALEPIDAE and the TYPHLOPIDAE are 
discussed. 

Veldgids voor de slangen van 
Suriname en de andere Guyana's. 

Redactioneel 

Het hierboven gepresenreerde artikel en aile volgen
de anikelen in deze serie zijn mede gebaseerd op 
"De Veldgids voor de slangen van Suriname en de 
andere Guyana's", van de hand van Bert Abuys. Dit 
boek is al geruime tijd in druk en ook onder de 
Lacerta-leden zijn er een aanral mensen die zich 
vooraf hebben ingeschreven voor een exemplaar 
hiervan. Deze personen komen nog steeds in aan
merking voor de bijbehorende korring op de aan
schafprijs. AI deze mensen staan ook nog steeds als 
zodanig geregistreerd, maar mocht u in de russenrijd 
zijn verhuisd, dan is het misschien verstandig uw 
nieuwe adresgegevens aan Bert Abuys door te geven. Cora/Ius caninus, Groene Boomboa, juvenielen, gele 
Telcfoon: 0596-625744. varieteit. 
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BIJSCHRIFT TABEL 
Onderstaande tabel, op de volgende bladzijden, geefr een overzicht van de species en hun voorkomen in de 
Guyana's. 
1 = hoogte 
2 Venezuela 
3 =Guyana 
4 =Suriname 
5 = Frans Guyana 

Species 

Amphisbaena alba 
Amphisbaena fuliginosa 
Amphisbaena mycrsi 
Amphisbaena slevini 
Anilius scytale 
Apostolepis quinquclineata 
Atractus badius 
Atractus daps 
Atracrus favae 
Atractus flammigerus 
Atractus latifrons 
Atracrus micheli 
Atractus schach 
Atractus subbidncmm 
Atractus torquatus 
Atractus trilineatus 
Auactus z.idoki 
Boa constrictor constrictor 
Bothrops atrox 
Bothrops bilineatus 
Bothrops brazili 
Bothrops taeniata 
Cercophis auratus 
Chironius carinatus carinatus 
Chironius cinnamomeus 
Chironius exoletus 
Chironius fuscus 
Chironius m. cochranac 
Chironius scurrulus 
Clelia delia delia 
Corallus caninus 
Corallus hortulanus cookii 
Corallus honulanus honulanus 
Crotalus durissus 
Dendrophidion dendrophis 
Dipsas catesbyi 
Dipsas copei 
Dipsas indica 
Dipsas pavonina 
Dipsas variegata 
Drepanoides anomalus 
Drymarchon corais corais 
Drymobius rhombifc:r 
Drymoluber dichrous 
F~hinanthera brevirostris 
Echinanthera undulata 
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2 3 4 5 

xxxx 
xxxx 

X 
X X 

0-2100 xxxx 
140-500 X 
0-240 xxxx 
200 X X 
0-20 XX 

X 
140 X 
0 X 

X 
XX 

0-240 XXX 
0 xxxx 

X 
0-240 XX X 
0-1066 xxxx 

xxxx 
20-822 xxxx 
2000 XX 

X 
0-1050 XXX 
20 X X 

xxxx 
0-2250 xxxx 

xxxx 
40 xxxx 
0-500 XXX 
0-100 XX X 
0-200 X X 
0-200 xxxx 
0-2194 xxxx 
0-490 xxxx 
0-200 xxxx 
0-200 xxxx 
0-150 xxxx 
0-200 xxxx 
0-100 xxxx 
0-230 
0-240 xxxx 
0-240 X X 
0-500 xxxx 
30-240 xxxx 
0-20 XXX 

Species 2 3 4 5 

Epicrates cenchria cenchria 0-1000 xxxx 
Epicrates cenchria maurus 0-1000 xxxx 
Erythrolamprus a. aesculapii 0-240 xxxx 
Eunectes dcschaucnseci X 
Eunectes murinus gigas 0-240 xxxx 
Geophis alasukai X 
Hdicops angulatus 0-100 xxxx 
Hdicops leopardinus 0 XXX 
H ydrodynastes 0-240 xxxx 
Hydrodynastes gigas X 
Hydrops triangularis fasciatus 0-240 XX 
Hydrops triangularis neglectus 0-240 XX 
lmamodes cenchoa 0-1050 xxxx 
lmamodes lemiferus 100 XX 
Lachesis muta 30-200 xxxx 
Leptodeira annulata annulata 0-1250 xxxx 
Leptophis ahaetulla 0-240 XXX 
Leptotyphlops collaris 0-475 XX 
Leptotyphlops cupinensis 650 X 
Leptotyphlops dimidiatus 20 xxxx 
Leptotyphlops macrolepis 0-200 xxxx 
Leptotyphlops septemsrriatus 20-850 xxxx 
Leptotyphlops tenellus 0-496 xxxx 
Liophis brevkeps 0-500 X 
Liophis cobella 0-40 xxxx 
Liophis lineatus 0-1250 xxxx 
Liophis miliaris 30-1210 X 
Liophis purpurans 0-20 XXX 
Liophis reginae 0-650 XXX 
Liophis typhlus 0-240 xxxx 
Liotyphlops ternenii X 
Mastigodryas b. boddaeni 0-1800 xxxx 
Mastigodryas bifossatus 50-305 X X 
Micrurus averyi 609 XX 
Micrurus collaris 90-460 xxxx 
Micrurus hemprichii 500 xxxx 
Micrurus ibiboboca 30 X 
Micrurus lemniscatus 20-400 xxxx 
Micrurus paraensis X 
Micrurus psyches 20-240 xxxx 
Micrurus surinamc:nsis 30-90 xxxx 
Ninia hudsoni 230 X 
Oxybc:lis aeneus 0-500 xxxx 
Oxybc:lis fulgidus 0-200 xxxx 
Oxyrhopus 0-240 X X 
Oxyrhopus formosus xxxx 

229 



Species 2 3 4 5 Spccic:s 

Oxyrlmpus occ.ipitalis X Thamnodynastcs strigilis 
Philodr}"as olfcrsii 0-240 XXX Tomodon dorso:.rus 
l'hilodryas "iridissimus 0-200 xxxx Trip>nurgos compressus 
Phimophis gui:~nensis 0-20 xxxx Typhlophis squamosus 
l'scudoboa coronata 0-HlO xxxx ·lyphlops brongersmianus 
l'scudoboa ncuwiedii 0-500 X XX Typhlops jamaiccnsis 
Pscudocryx plic ulis 0 xxxx Typhlops lumbric lis 
Pseus1cs poocilonmus polylcpis 30-490 xxx x Typhlops manni 
Psc:us1cs sulphurcus 0-240 xxxx Typhlops minuisquamus 
RhinoboLitryum lcmisinosum 10-490 xxxx Typhlops rcticulaws 
Sibon nebulata 0-890 xxxx Typhlops unilinea1us 
Siphlophis cer\'inus 0-200 xxxx Waglerophis mcrrcmi 
Spilmes pullaws 0-90 xxxx Xcnodon r. rnbdocephalus 
Tachymcnis surinamcnsis X Xcnodon sevcrus 

Tacniophallus nicagus XX Xenodon werncri 

T:mlilla md>nocerhala 0-1200 xxxx Xenopholis scalaris 
Thamnodynas1c:s pallidus 0-20 xxxx Xenoxybclis argcn1cus 

V~ta Totaa~ 
Vita Totaal ls een compleet caldum-, vitamlne- en mineralen 
preparaat dat te gebrulken is voor al uw reptlelen en amfibieen . 
Vita Totaal bevat aile voedingsstoffen die uw dleren in de 
natuur ook binnen zouden krijgen. 
Toeoassjng: Vita Totaal is aileen bedoeld om uw voedseldieren 
mee te bepoederen. 
l:lll!.!l!l1im; Vita Totaal is het best te op een koele, 
droge en donkere plaats. 
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In cegenscelling cor veel andere voedingssupplememen bevac Vica Totaal aile vitamines, mineralen, sporene
lemenren en aminozuren die uw dieren nodig hebben om in conditie ce blijven. In her hijzonder de hoeveel
heid vitamine A is aangepast naar de laame wecenschappelijke onrwikkel ingen om becer aan de eiscn van uw 
repcielen en amfibieen te voldoen. 

Vica Tocaal van Repco is ce verkrijgen vanaf begin november bij uw dierenspeciaalwak.Vraag naar Repco 
produccen bij uw plaatselijke dierenwinkel. 
Voor nadere informatie: 
Tel: 035 6975390 Fax: 035 697539 1 
Email: info@repcoproduccs.com Homepage: www.repcoproduccs.com 
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Voor de jeugd, door de jeugd. 
Baardagamen. 

Tirza Deugd 
Mr. Thorbeckestraat 1 
2982 AR Ridderkerk 

Hallo, mijn naam is Tirza Deugd en ik ben tien jaar 
oud. 
Ik heb op mijn kamer elf hagedissen; drie 
Luipaardgekko's, rwee Groene Leguanen, een 
kameleon en vijf Baardagamen. Her gaat over mijn 
Baardagamen. 
Eerst had ik rwee Baardagamen, een mannetje 
Griezel en een waarvan ik niet zeker wist war her 
was (achteraf ook een mannetje). Ik wilde heel erg 
graag een keer jonkies. Toevallig hoorde ik een keer 
van iemand die twee vrouwtjes had en na een 
gesprek is Griezel bij de twee vrouwrjes op visite 
geweesr. Dit was in februari 2000. 
Na een paar dagen kwam Griezel weer thuis en met 
die rwee vrouwtjes gebeurde niks. 
Her werd winter en alles ging in winterslaap. In 
maarr 200 1, een jaar later dus, kreeg ik te horen dar 
die rwee vrouwtjes te koop waren i.v.m. een verbou
wing. Naruurlijk wilde ik ze kopen!! 
Ze werden bij Griezel in her terrarium gezet op zon
dag 8 april 2001. Griezel dolblij en hij wist niet hoe 
gek hij zich moesr gedragen voor de aandacht van 
de vrouwtjes. Ze heten nu Cera en Beckie. 
Na een dag of tien waren Cera en Beckie zo opge~ 
zet, dat de eieren in de buik gewoon zichrbaar 
waren. 
Op 21 april, rwee weken nadat ze bij mij zijn geko
men legt Cera 30 eieren!! Van deze eieren zijn er 
maar een paar goed. Er was beslist geen andere 
Baardagaam bij hen geweest her afgelopen jaar 
behalve Griezel, dus de enige mogelijkheid is, dar 
her een bevruchting is van 14 maanden geleden. 
Mijn moeder heeft nog met Joop van Hulst uit 
Amsterdam gebeld en ook hij vond her een heel 
apart verhaal en zei ook, dar als bleek dar de eieren 
bevrucht waren ik een verhaal moest schrijven voor 
in de Lacerta. 
Beckie had meer moeite met haar eieren. Ik had 
haar apan gezet en helemaal rondom her terrarium 
alles dicht gemaakt, zodat ze helemaal aileen was en 
uiteindelijk legt zij ook haar eieren. 
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Na de eersre tien eieren graaft ze haar nest dicht. De 
volgende dagen legt ze steeds los in de bak een ei en 
graaft geen nest meer. Uiteindelijk legt ze totaal 26 
eieren, maar aileen de eerste tien eieren zijn vrij 
goed. 
Van Cera en Reckie samen liggen er in her totaal in 
de broedmachine twintig goeie eieren en na een paar 
weken blijven er maar rwaalf over. Niet veel, maar al 
komt er maar een uit, is her toch aparr na een 
bevruchting van 14 maanden geleden!!!! 
Griezel, Cera en Beckie hebben her naar hun zin 
want precies drie weken na het leggen van haar eer
ste nest legt Cera weer eieren. Dit zou betekenen dar 
ze bevrucht is als ze al eieren bij zich heeft, want ik 
heb gelezen dar her 5 tot 6 weken duurt voor ze eie
ren leggen. Cera legt 28 eieren waarvan er 25 in de 
broedmachine gaan. Ook Beckie legt vijf dagen later 
haar rweede nest. Dit zijn vreemd gekleurde grote 
eieren. Twintig stuks, die het in de broedmachine 
toch goed doen. 
Zondag 17 juni 2001 is her zover! Van her eerst nest 
van Cera komen na 56 dagen de eerste rwee jonge 
baardagamen uit hun ei. Piepklein, 8 en 9 em lang. 
Volledig uirgeput. Her duurt vier dagen voor ze een 
beetje op gang komen en zich wat door de bak 
bewegen. Ik weer niet of her altijd zo lang duurt. 
Maar het verhaal is nog niet af. Er gebeurt nog iets 
heel vreemds. De volgende rwee jongen zitten dood 
in hun ei. Het vijfde jong leeft, maar het zesde jong 
is ook weer dood. Dan op 24 juni is er weer en jong 
uit, veel kleiner als de vorige, 6.5 em. Ik ga her ei 
weggooien, maar bij de prullenbak scheur ik het nog 
even verder open en ik ren weer naar boven. Er zit 
nog een jong in her ei! Een rweeling dus. Dit jong 
leeft jammer genoeg niet meer, maar dater rwee jon
gen in een ei zitten is toch wei heel erg apart, denk 
ik. 

Wordt vervolgd 

231 



BEARDED DRAGONS 

The author, a ten year old girl, describes her Bearded 
Dragons. At firsr she only had two males. One of 
them was send away co mare with two females. This 
did not result in eggs. After a year the two females 
were offered co her and she decided co purchase 
them. After two weeks one of the females laid 30 
eggs. Only a few of them seemed co be fertilized. 
This was probably a result of a mating more than a 
year before. The other female laid ten eggs, which 
she buried. Moreover she laid another sixteen eggs 
during the following days, which she just dropped. 
The first ren eggs seemed to be all righr. After three 
weeks borh females laid another clutch, 28 (25 fer
tilized) and 20 eggs(big, wirh a strange colour, but 
they seem to develop well). 
After 56 days the eggs of the first clutch start co 
hatch, the first two juveniles had a length of 8-9 em. 
The next two young died in their egg, the fifth one 
was alive and the sixth again dead. A week later a 
small animal is born, measuring just 6,5 em. When 
the author disposed of its eggshell, she noticed that 
another small dead young was still present in ir. So 
apparently this egg contained a twin Bearded 
Dragon. 
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De taken zijn: 

Wie weet van wanten met GELD! 
Gezocht emhousiast bestuurslid 

Voor de functie van 

PENNINGMEESTER 
(Tijdbeslag gemiddeld 4 uur per week) 

Gewcnsr: 
* Bewaakt inkomsren en uitgavcn 
* Regisrreerr en adminisrrcert 

* Enige jaren bockhoudervaring 
* Kennis van boekhoudprogramma's 

• Besruurlijke ervaring * Draagt zorg voor de financiele verslagen 
* Is tevcns lid van her Dagelijks Bestuur Lacerta 

De raken zijn: 

Lacerta zoekt een 
Vernieuwende Boodschapper 

als emhousiasr besruurslid 
voor de funcrie van 

REDACTEUR LacertActueel 
(Tijdbcslag gemiddeld 4 uur per week) 

* Redigeren van aangelevcrde reksren 
Gewensr: 

• Redacrioncle crv:uing 
"' Actualiseren lay-our en drukwerkbegeleiding 
* Afsremmen inhoud met Lacerta Website 
* Zorgdragen dar LacertAcrueel een Forum is en blijft 

voor 'Nieuws uit her Lmd'. 
"' Is revens lid van her Algemeen Bestuur LKerta 

* Ervaring in onderhandclingcn 
* Crearief en lniriariefrijk 
* Besruurlijke Ervaring 

Lacerta is op zoek naar een 
enthousias[ besmurslid 
met een 'smf-allergie' 

Voor de functie van 

SECRETARIS 
(Tijdbeslag gemiddeld 4 uur per week) 

De raken zijn: 
* Voorbereiding Bestuurs- en Ledenvergaderingen 
* Regisrreerr en administreerr (juridische) verslaglegging 
* Draagt zorg voor de Archivering 
* Is revens lid van her Dagelijks Bestuur Lacerta 

Gewensr: 
* Energiek en Srimulerend 
* Kennis van verslaglegging 
* Bchendig met Teksrverwcrking 

* Besruurlijke ervaring 

Info: voor7.itrer@lacerta.nl of 
Miranda Dicpcndaal: 015-2566247 

Barr Smoors: 020-6650165 



Voor vakkundig advies 

Degrootste 
Nederlandse 
importeur van: 

• Reptielen 

• Amphibieen 

• Geleedpotigen 

• lnsekten 

• Voedseldieren 

• Terraria en aile 

toebehoren 


