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Bij de voorplaat: 
Chamaeleo (Trioceros) jacksonii jacksonii (variant "willegensi" *) 

SYSTEMATIEK 
Klasse: Reprilia 
Orde: Squamara 
Onderorde: Sauria 
Infraorde: Iguania 
Familie: CHAMAELEONIDAE 

Subfamilie: CHAMAELEONINAE 

Genus: Chmmzeleo 
Subgenus: Trioceros 
Species: Chamaeleo ( Trioceros) jacksonii 

B.J.G.M. Smoors 
Nobelweg 48 

6706 GB Wageningen 
Foro van de auteur 

Subspecies: Chameleo (Trioceros) jacksonii jacksonii *) 

*)Afgebeelde varianr van de Jackson's Kameleon is de afgelopen jaren geregeld re vinden in de hobby. 
Vaak wordr ren onrechte gesuggereerd dar her hier een nieuwe ondersoort berrefr, re weren "C. j. willegen
si". Hoewel de "willegensi"-varianr duidelijk afwijkr beueffende zijn leefgebied en uiterlijk van de nomi
naatvarm ( C. j. jacksonit), is hij nooir subject geweest van een werenschappelijke taxonomische verhande
ling. 
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BESCHRIJVING 
Voor zover bekend komt de "willegensi"-variam van de Jackson's Kameleon voor op hoger gelegen gebieden 
in het westen van Kenia, ten westen van 'Nyong-forest'. Over de precieze geografische verspreiding heerst 
op zijn minst enige onzekerheid, omdat de variant veelvuldig wordt geïmporteerd uit het buurland 
Tanzania, samen met het kleinste ondersoort van de Jackson's Kameleon: C. j. merumontanum (vernoemd 
naar Moum Meru in Kenia). Tot voor kort werd aangenomen dat de C. j. merumontanum de enige ver
tegenwoordiger van de Jackson's Kameleons in Tanzania was. Chamaeleo jacksonii valt onder CITES U-wet
geving en mag worden verhandeld en geïmporteerd met bijbehorende CITES-nummers. Overdracht van 
dieren moet worden vastgelegd in een overdrachrsverklaring. Hoewel de soort een CITES 11 status heeft, 
geldt voor de dieren afkomstig uit Kenia een uitvoerverbod. 
Zoals voor alle kameleons geldt dat de Jackson's Kameleons indrukwekkende dieren zijn, die met hun onaf
hankelijk beweegbare ogen, het vermogen om te communiceren met kleurveranderingen en hun uitschuif
bare tong voor veel mensen tot de verbeelding spreken. De Jackson's Kameleon is, met zijn imposante 
gehoornde uiterlijk één van de meest bekende soorten. De mannetjes van de "willegensi" -variant bereiken 
een lichaamslengte van ongeveer 25 cm, waarvan ongeveer de helft voor rekening van de staart komt. De 
vrouwtjes blijven meestal steken rond 22 cm. Beide geslachten zijn in het bezit van drie hoorns, die bij het 
mannetje tot 3 cm lang kunnen worden. De hoorns hebben voornamelijk een territoriale functie en wor
den gebruikt door de mannetjes voor hoorn aan hoorn gevechten. Bij de vrouwtjes blijven in een enkel geval 
de hoorns op de oogkassen wat kleiner of zijn er slechts twee rudimentaire puntjes zichtbaar. 
De seksuele dimorfie van de variant komt, naast de verdikte staartwortel bij de mannen, het beste tot uit
drukking in de kleuren. Het mannetje heeft een blauwgroene rompkleur die aan de buikzijde lichter is dan 
aan de rugzijde. De poten, staart en kop zijn meestal lichtblauw. Het voorhoofd en schedeldak zijn rozig en 
de tot een kegel vergroeide oogleden zijn groengeel. Over de flank loopt lateraal vanaf de achterpoten een 
felgele band die uitloopt over de keelzak. Vaak zijn de wangen wit getekend, net als het achterste gedeelte 
van de gele band. Deze gele laterale band is karakteristiek voor de "willegensi" -variant. Bij sommige indivi
duen is de band onderbroken. Op de buikzijde ontbreekt een rij van kegelvormige schubben, op de rug is 
deze altijd zeer donker tot zwart. Bij stress kleuren de dieren donker tot bijna zwart, bij baltsgedrag worden 
de kleuren feller met meer contrast. 
De vrouwtjes vertonen een grote verscheidenheid aan kleurcombinaties, van oranje/geel en paarsig tot groen 
met een gele band. Op hun flanken is er meestal een onduidelijke tekening te zien van een rij omgekeerde 
trapezoïde vormen, die duidelijker wordt wanneer zij blootstaan aan sociale stress. Bij overmatige stress 
kleuren de vrouwtjes donkerder tot bijna zwart. Wanneer vrouwtjes paringsbereid zijn worden zij lichter van 
kleur bij het aanzien van een mannelijk dier en blijft de laterale band van trapezoïdes onduidelijk. 

VERZORGING 
Deze bergbewoners zijn erg lastig te houden en te kweken. De dieren zijn het beste alleen te houden in een 
onderkomen, twee dieren mogen niet in elkaars blikveld worden geplaatst. Dit geldt zeker voor de man
netjes. De dieren zijn onderling erg agressief, bij aanwezigheid van een dominant dier zullen de gedomi
neerden in veel gevallen niet of nauwelijks eten en drinken, met meestal de dood tot gevolg. Dit probleem 
kan zich reeds voordoen bij jonge dieren vanaf 6 à 8 weken. De "willegensi" -variant loopt snel ontstekin
gen op, vooral aan de bek. De vrouwelijke dieren zijn erg gevoelig. 
Een verblijf voor één C. j. jacksonii is minimaal 60x40x70cm (lxdxh). Zoals de meeste kameleons hebben 
Jackson's Kameleons veellicht nodig (bijv. 36 W TL) en een spot voor de warmte (halogeen). UV-licht is 
aan te raden, maar beter is het om de dieren in de zomer geregeld buiten houden. Ventilatie is belangrijk, 
het beste is om de gehele bovenkant van het terrarium en de onderste 20 cm van de voor- óf achterkam te 
voorzien van aluminium horrengaas. Plaats de lampen boven het gaas, niet in de bak. De bak wordt inge
richt met een laagje bodemsubstraat, veel takken en een flinke plant (bijv. Ficus benjamina). 
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De dieren hebben een nachtafkoeling en een hoge dagtemperatuur nodig. Overdag tussen de 25°C en 28°C 
en onder de spot 35°C. 's Nachts minimaal 9°C lager, ideaal is tussen de 15°C en l8°C. Hoe warm het 
overdag ook wordt, de nachttemperatuur behoort altijd onder de 21 °C te liggen. Kameleons hebben een 
zeer veelzijdig dieet nodig en Jackson's Kameleons zijn onder de kameleons de grootste fijnproevers, die 
soms weken niet eten bij gebrek aan de juiste variatie. Zij accepteren nagenoeg alle voerderdieren met een 
grote voorkeur voor huisjesslakken, moriowormen, wandelende takken, groene kakkerlakken en sabel
sprinkhanen (vliegen en wasmotten met mate!). Bepoeder alle voedseldieren met Korvimin ZVT en geef 
eens in de week aan jonge en zwangere dieren Calciumcarbonaat opgelost in water met wat extra vitamine 
D3. Zorg dat insekten als krekels de juiste maar hebben (ongeveer 11

'
2 x de lengte van de bek, bij jonge die

ren 1114
). De dieren drinken niet uit een waterbakje maar zijn goed te wennen aan een pipet of druppelaar. 

Verder wordt er één tot twee maal daags gesproeid om de luchtvochtigheid tussen de 65o/o en 75o/o te hou
den. Het is mogelijk om de dieren tijdelijk in een groep te houden in een terrariumkamer, volière of kas, 
dit leidt echter wel tot een enorme intensivering van de zorg. Houdt zwangere vrouwtjes apart. 

VOORTPLANTING 
Wildvangdieren hebben over het algemeen een zeer korte levensverwachting, dus nakweken van kameleons 
is een must. Nakweek blijkt echter in de praktijk bij de Jackson's Kameleon een groot probleem, vooral 
wanneer geprobeerd wordt om meerdere generaties door te kweken. Er valt dus nog veel te leren over deze 
dieren. 
Wanneer het vrouwtje, ogenschijnlijk ongeïnteresseerd en licht van kleur, aangeeft paringsbereid te zijn, 
wordt ze bij het mannetje geplaatst. Een korre balts volgt, waarin hij met zijn kop knikt en zenuwachtig 
met zijn ogen draait. Tot slot vindt een snelle paring plaats. Jackson's Kameleons zijn ovivivipaar wat wil 
zeggen dat zijn hun eieren uitbroeden in de buik en dus de indruk wekken "levendbarend" te zijn. De 
dracht duurt ongeveer 5112 maand waarna 5 tot 25 jongen worden gebaard. Het vrouwtje loopt door haar 
verblijf en hangt de eivliezen op aan de takken. Haal het vrouwtje uit het terrarium een dag na haar beval
ling. Na een maand is zij vaak alweer paringsbereid. Haal de jongen na 6 weken uit elkaar en zet ze in bak
jes van 30x30x50 cm (lxdxh) met maximaal vier bij elkaar. Scheidt ze nogmaals bij week 10 en houdt ze 
daarna apart. In het ideale geval zijn de dieren na 6 maanden paringsbereid. 

LITERATUUR 
BARTLETT, R.D. & P.P. BARTLETT, 1995. Chameleons; a complete pet owner's manual. Barron's 
Educational Series. Hong Kong, pp 104. 
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ging en kweek in gevangenschap. Lacerta (jubileumnummer) 40 (I 0/ 11): 240-241. 
HENKEL, F.W. & S. HEINECKE, 1996. Chamäleons im Terrarium. Landbuch-Verlag, GmbH. 
Hannover, pp 158. 
HILLENIUS, D., 1959. The Differentiation Within the Genus Chamaeleo (LAURENTI 1786). Beaufortia 8: 
1-92 
VOSJOLI, P. de & G. FERGUSON, 1995. Care and Breeding of Panther, Jackson's, Veiled, and Parson's 
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Lacerta 60(5) * 2002 163 



Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier. 
3: Hoeveel voeren per maaltijd? 

A.A. Verveen 
Poelwaai 3 

2162 HA Lisse 

INLEIDING 
In "Hoe vaak voeren?" (VERVEEN, 2001) 
beschreef ik de lange intervallen die ik russen de 
opeenvolgende maalrijden aanhoud op grond van 
het natuurlijke jachrgedrag. In de prakrijk varieer
de her interval van ca. 4 weken bij jonge dieren tot 
6 weken vanaf her eerste jaar. Hier zal ik ingaan op 
hoeveel ik ze per maalrijd voerde, waarbij ik ook de 
gegevens vermeld over twee van hun jongen gedu
rende hun eerste levensjaar. 

AAS ETEN; PROBLEMEN BIJ LAGERE TEM
PERATUREN 
Hoewel ik dood voer geef, geeft het nier wanneer 
de slangen een maaltijd overslaan of niet alles ope
ten. De resterende muizen, ratten en konijnen 
vries ik opnieuw in en die krijgen zij dan de vol
gende keer (zes weken later, en weer na 24 uur ont
dooien voor de rat; korter bij muizen en één tot 
twee dagen langer voor een konijn). Mocht zo'n 
prooi wéér niet worden opgegeten, dan pas gooi ik 
die weg. Vermoedelijk is dit niet altijd nodig, want 
HERFS (1959, blz. 18/19) vermeldt dat zijn boa's 
soms ook stinkend aas aren en daar goed gezond 
bij bleven. Her mannetje lier ik soms enkele dagen 
bij de dode rat in de doos en ook hij presteerde her 
een keer om pas na drie dagen roe te happen, toen 
zijn prooi al stonk. Her heeft hem zeker geen 
kwaad gedaan. Bij mijn jonge boa's merkte ik 
overigens dar zij een stinkende rat weigerden en 
een versere die ik vervolgens aanbood wél accep
teerden. Twee keer ontdooide ratten worden door 
hen zonder problemen genuttigd. 
Ik geloof daarom nier meer in her verhaal dar een 
boa dood kan gaan aan her "lijkengif' dat uit zijn 
prooi vrij zou komen wanneer her dier bij een re 
lage temperatuur van de omgeving re lang over de 
vertering moet doen. Eerder denk ik dar de te lage 
temperatuur her héle srofwisselingsproces zó ver
traagt dat het dier daardoor overlijdt. De slang 
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wordt basisch (krijgt een 'alkalose' wat het regen
gesrelde van een verzuring is) omdat hij voor de 
verrering van de prooi een forse hoeveelheid zuur 
maagsap aan moer maken. Her zou best kunnen 
dat de alkalose niet te lang mag duren. Een andere 
en vermoedelijk heel waarschijnlijke doodsoorzaak 
kan zijn dat een slang die lang in de kou zit de voor 
de vertering benodigde versterking van de adem
haling niet opbrengt en aan de gevolgen van een 
inwendig rekort aan zuurstof overlijdt. In voor de 
slang normale omstandigheden kan de zuurstof
spanning in het bloed tijdens de verrering inzak
ken tot ongeveer 20 procent van de waarde in rust 
(SECOR en DIAMOND, 1995, blz. 1319), zó 
groot is de vraag vanuit het maagdarmkanaal en de 
bijbehorende organen (hart en longen, alvleesklier, 
lever en nieren). Hoewel dit lage zuurstofniveau 
voor de slang in deze toestand normaal is, denk ik 
dat het dodelijk kan zijn wanneer het dier door 
blijvende kou niet meer voluit kan ademen. 
Het mannetje blijft bij ons thuis in her terrarium 
ook tijdens de vertering op zijn tak onder de 
warme lamp liggen, waardoor hij overdag in een 
omgeving van ongeveer 34°C zit. Om half twaalf's 
nachts gaat die lamp uit tot half acht in de ochtend 
en wordt er een kleinere lamp boven een andere 
tak aangeschakeld. Hij blijft echter altijd op zijn 
tak liggen, ook na een stevige maaltijd, zelfs als de 
temperatuur op die plek tegen de ochtend tot 
16°C inzakt terwijl hij best een heel wat warmere 
plek op kan zoeken. Het mannetje doet dit zo al 
heel war jaren en heeft kennelijk geen problemen 
met de, in de winter zelfs dagelijkse, nachtelijke 
daling tot 16°C op die plaats. 
De laagst bekende temperatuur die in het versprei
dingsgebied van Boa constrictor voorkomt is 11 oe. 
Deze lage temperatuur treedt soms op in het 
noordelijkste deel ervan, in de heuvels aan de voet 
van de Sierra Madre Occidenral in West Mexico, 
op een hoogte van ongeveer 250 m (MYRES & 
EELLS, 1968, blz. 64). 
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Een verblijf van meerdere dagen bij nóg lagere 
temperaturen is daarentegen voor boa's héél ge
vaarlijk. In 1973 verloor ik tijdens de oliecrisis 
mijn boa waar ik erg aan gehecht was en veel mee 
had meegemaakt (VERVEEN & KOOI), 1968) 
doordat degene die tijdens een afwezigheid van 
drie dagen op de post lette meende dat wij er niet 
aan hadden gedacht de thermostaat van de centra
le verwarming laag te zetten. Het dier overleefde de 
door die kou veroorzaakte longontsteking helaas 
niet. De boa maakte daarbij, waarschijnlijk tenge
volge van een luchtpijpvernauwing, een ellendig 
jankend geluid. In die tijd gingen slangen dood 
aan een longontsteking. Dat ligt nu gelukkig 
anders. 
Uit deze droevige ervaring trok ik de conclusie dat 
een naar buiten ontsnapte boa zelfs in een norma
le Hollandse zomer de koudere perioden al niet zal 
kunnen overleven. 

DE OMVANG VAN DE MAALTIJD (FIGUUR 
1) 

Per keer geef ik de slang genoeg voer tot het dier is 
verzadigd. Bijna altijd in de vorm van meerdere 
prooien. Wanneer er een konijn of een erg grote rat 
bij zit begin ik bij het vrouwtje met de grootste 
prooi, zodat ik haar niet oververzadig door haar 
zo'n beest aan het eind te geven. Het mannetje 
wordt met alle prooien tegelijk in de doos gelegd. 
Hij laat er altijd wel een paar liggen. De boa's 
bepalen dus zelf hoeveel zij eten. Omdat ik elke 
slang kort voor de maaltijd weeg en ook het 
gewicht van elke prooi registreer, kan ik aan de 
hand van wat zij tijdens de voorafgaande maalrij
den aten tevoren redelijk goed inschatten wat zij 
nodig hebben. Ik leg altijd wel een of twee ratten 
méér klaar zodat zij meer kunnen eten wanneer zij 
dat zouden willen. 
Soms blijkt tijdens het eten dat er toch nog meer 
voedsel nodig is. De slang blijft dan steeds fel haar 
prooi slaan. Bovendien weigert zij na afloop snel in 
haar terrarium terug te kruipen, wat zij anders 
altijd uit zichzelf vlot doet. Wanneer dit het geval 
is voed ik de slang binnen enkele dagen bij (en tel 
beide maaltijden als één), en leg voor het volgende 
maal meer klaar. Achteraf bleek dit heel nuttig te 
zijn, omdat het vrouwtje daardoor haar voortplan
tingsgroei kon inzecten en het mannetje zijn in-
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haalgroei na zijn "vasten" kon uitvoeren. 
De boa's aten relatief minder naarmate zij ouder 
werden {de gegeven hoeveelheid nam naruurlijk 
wél toe). Voor de twee boa's samen kwam ik op de 
volgende hoeveelheden per maaltijd, uitgedrukt in 
en afgerond op gehele procenten van hun leeg 
lichaamsgewicht (d.w.z. na de ontlasting en direct 
vóór de volgende maaltijd gemeten). De verschillen 
tussen de twee slangen zijn te verwaarlozen. 

De gemiddelde omvang van elke maaltijd uitge
drukt in gewichtsprocent was (per levensjaar): 
15 ± 8 (1, te weinig gevoerd), 23 ± 10 (2), 19 ± 5 
(3), 14 ± 8 (4), 12 ± 4 (5), 9 ± 2 (6), 9 ± 4 (7) en 
9 ± 4 (8) procent (figuur 1, gevulde rondjes). 
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Figuur 1. Relatieve grootte van de maaltijden, per 
levensjaar 
Gemiddelde waarden ± standaard deviatie 
Figure 1. Size of meals in percent of empty body mass, 
per year of life 
Averages ± SD 

Achter elk ± teken staat de standaard deviatie 
(SD), een maat voor de variatie (de spreiding van 
de gegevens), ook in afgeronde procenten. In deze 
figuur is dit aangegeven door de verticale lijnen 
waar een streepje op staar. 
Figuur 1 toont de gemiddelde grootte van elke 
maaltijd per levensjaar. Ik verwacht dat een slang 
per keer meer zal eten naarmate het interval tus
sen de gegeven maaltijden groter is (figuur 2), 

waardoor de lijn in figuur 1 omhoog zal schuiven 
bij roename van het gemiddelde interval en 
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omlaag bij afname ervan. 
Voor de langdurige intervallen (groter dan zes 
weken) tijdens het vrijwillig vasten van mijn vol
wassen boa's verschilt de omvang van de eerste 
maaltijd na de vasten echter niet van die van een 
gewoon maal. 

HET EERSTE LEVENSJAAR (FIGUREN 1 en 
2) 

Op 24 december 1999 wierp het vrouwtje 21 
levende jongen, waarvan ik er twee heb gehouden. 

Gemiddeld aten deze twee tijdens hun eerste 
levensjaar om de drie tot vier weken per maaltijd 
ca. 35 ± 10 procent van hun lichaamsgewicht 
(open rondje in figuur 1). 

Achteraf gezien zou ik voor het eerste levensjaar 
van de ouders op getallen van die grootte uit heb
ben moeten komen, in plaats van de 15 gewichrs
procent die ik hen om de 13 dagen gaf. War het 
gewichtspercentage betreft komt dit bijna op her
zelfde neer (15 procent om de 13 dagen zou het
zelfde kunnen zijn als 30 procent om de 26 dagen). 
Omdat de intervallen russen de maalrijden nog 
behoorlijk varieerden (pas na hun eerste jaar hield 
ik mij voor deze jongen aan het om-de-zes-weken
voeren schema) kon ik nagaan hoeveel de slangen 
tijdens hun eerste levensjaar aten in relatie tot de 
tijd die sinds de vorige maalrijd was verstreken. In 
figuur 2 zie je nier alleen dat zij altijd behoorlijk 
goed aren maar ook dat de minimale omvang van 
hun complete maaltijd groter werd naarmate het 
interval groter was en het dus langer was geleden 
dat zij hadden gegeten. De lijn die dit gedrag in 
figuur 2 weergeeft is berekend als de best passende 
lijn voor de minimale punten (de met een x voor
ziene symbolen in figuur 2). Vaak aten zij bedui
dend meer. 
De lijn die de minimum maaltijden aangeeft snijdt 
de x-as op een interval van 6 dagen. Ik interpreteer 
deze uitkomst als volgt: 
Na te hebben gegeten zullen (jonge) boa's voedsel 
dat binnen een week wordt aangeboden niet ope
ten, tenzij zij tevoren onvoldoende voer hadden 
gekregen. 
Het is de moeite waard dit idee apart te gaan 
onderzoeken. Ik beschouw het in elk geval als een 
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afgaande maal 
Figure 2. Fim year of life of cwo young boas 
Relacive size of meal wich respect co preceding imerval 

ondersteuning van mijn benadering om maaltijden 
die binnen een week plaats hebben gevonden te 
behandelen als één en dezelfde maaltijd. 
Bij mijn volwassen boa's heb ik overigens géén 
relatie kunnen vinden russen minimale maaltijd
grootte en de lengte van het voorafgaande interval, 
terwijl - zoals al eerder is gezegd- na langdurig vrij
willig vasten de eerste maalrijd niet groter is dan 
normaal. 

GROEI EN MAALTIJD (FIGUUR 3) 
Voor die maalrijden van de twee originele boa's 
waarvan ik complete gegevens heb wat de gegeten 
hoeveelheid, her correcte leeggewicht en de 
gewichrsgroei betreft, vergeleek ik de relatie tussen 
groei en maalrijdgrootte (in gewichrsprocenten) 
met elkaar (figuur 3). Het gaar hier over 40 maal
rijden en boagewichten van her vrouwtje en 29 van 
her mannetje, geregistreerd vanaf de leeftijd van 25 
weken (0,5 jaar) rot en met 433 weken {iets meer 
dan acht jaar). Uit die getallen volgt voor mijn 
boa's dat er na een maaltijd die gelijk is aan of gro
ter dan 1 0 procent van her leeggewicht van de boa 
altijd groei optreedt. Mijn twee boa's bleken voor 
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de gemiddelde groei per maaltijd een eenvoudige 
regel te volgen: 

Groei in gewicht = 0,6 * maaltijdgewicht - 0,03 * 
boagewicht. (2a) 

Hierin is: 
Groei in gewicht = leeggewicht van de boa kort 
voor de volgende maaltijd -leeggewicht van de boa 
kort voor de huidige maaltijd 
boagewicht =leeggewicht van de boa kort voor de 
huidige maaltijd. 
Het teken * staat voor vermenigvuldiging. 

Per keer variëren de getallen om dit gemiddelde 
met een standaard deviatie gelijk aan 0,03 keer het 
boagewicht. Vergelijking (2a) geldt voor de situatie 
die ik toepaste: weinig frequent voeren. De groei 
per maaltijd kan door toenemende verterings
kasten misschien lager uitvallen naarmate de tijd 
tussen de opeenvolgende maaltijden korter is 
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(SECOR en DIAMOND, 1998: hun figuur 5 op 
blz. 662), tenzij het dier in feite nog met de vorige 
maaltijd bezig is en de werking van maag en dar
men nog niet is uitgeschakeld (volgend artikel). 
De groei (figuur 3 en vergelijking 2a) is groter 
naarmate de maaltijd groter is. 
Om met percentages te werken vermenigvuldig je 
elke term uit vergelijking (2a) met de factor: 100 I 
boagewicht. De vergelijking luidt dan: 

Groei in procent = 0,6 * maaltijd in procent - 3 
(2b) 

met een variatie waarvan de standaarddeviatie 3 
procent groot is. 
Nu gaat het hier maar om gegevens over twee 
boa's. Het is daarom de vraag of het een geldige 
vergelijking is. Bovendien zit er misschien nog een 
leeftijdseffect in dat ik er niet uit heb kunnen 
halen. Nader onderzoek hierover is daarom wel
kom, evenals de herhaling van dit soort metingen 

0 

0 10 20 30 40 
Waaltijd in °/o I Wealsize in °/o 
o Vrouw I Female 

o Man I Male 

--x<= 10% -> y = 1,3 ± 2,4 

--y = 0,59 x- 3,1: r= 0,80 

Figuur 3. Groei per maalrijd (over de leeftijden van week 25 tot week 433) 
uitgedrukt in proccm van het leeg lichaamsgewicht 
Figure 3. Growth permcal (agcs from week 25 through weck 433) 
expressed in per ccm of cmpty body mass 
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Her vrouwtje besnuffelt de aangeboden rat. Foro E.M. Verveen-Kculemans 

aan andere boa's en andere slangen d ie de hinder

laagjacht beoefenen. 
Als vergelijking (2b) opgaat, dan volgt daaruit de 
suggestie dat de kosten van het veneringsproces 

voor Boa constrictor erg groot zijn, zó groot dat 
maaltijden d ie kleiner zijn dan 5 procent van het 

lichaamsgewicht de boa's gemiddeld verlies op 
kunnen leveren. 

Stel in vergelijking (2b) de groei gel ijk aan 0. 
Dan is 0,6 * maalt ijd in procent = 3. 

Dus is Maaltijd in procent = 3 I 0,6 = 5 procent. 

Hierbij treedt geen groei op. 

Kleinere procentuele waarden voor de maaltijd 
geven negatieve groeigetallen, dus verlies. 
De kosten van de venering zullen in dit gebied 

(maaltijden van 5 o/o en minder) groter zijn dan de 
baren. In zo'n situatie is het voor de slang gunstiger 
om niet re eren! 
Dar her enige punt dar in figuur 3 bij zo'n waarde 
(< 5 %) is te zien (het linker cirkeltje) positief is 
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zegt niets, omdat de metingen een vrij grore sprei
ding hebben. Voor zulke kleine maalrijden kon ik 

dir nier systematisch bekijken omdat de slangen 
praktisch nooit zo weinig hebben gegeten. Ik zal 
nier proberen voor dit gebied uir te zoeken of de 

relatie daar ook van toepassing is. M ijn boa's zullen 

een te kleine prooi als ee rste van de sessie accepte

ren, omdat zij het van mij gewend zijn bij elke 
maaltijd veel prooien, waaronder kleinere, te krij

gen. Wanneer ik her bij die re kleine prooi zou hou

den dan zou ik ze bij die gelegenheid erg teleur 
moeren stellen en daar voel ik niets voor. 

Omdat vergelijking (2b) over het hele meetgebied 
van 5 tot 35 procent maalrijdgewicht opgaat ver
wacht ik dar die ook voor de niet gemeren lagere 

waarden geldt. Dus mag je her de slangen ook niet 

aandoen hen opzettelijk zulke ongunstig kleine 
maaltijden te geven. Her ligr uiteraa rd anders wan

neer ze zelf stoppen met eten terwij l ze nog geen 5 
procent op hebben, maar dar komt praktisch niet 
voor en va ir als waarneming in de categorie "verza
melen met extreem veel geduld". 
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HET M IN IMUM-MAAL: EEN KRITISCH E 

GRENS? 

Wanneer de maalrijd russen 5 en JO procent ligt 
rrccclr e r bij mijn rwec volwassen boa's soms groei 
op en soms gewiclmverlies (figuur 3). 

Daaro m heb ik de gera llcn uit deze verLamding die 
de kleinere maalrijden beschrijven nader bekeken 
in relaric rot de leefrijd van deze twee slangen. Ik 
bleek a lleen betrouwbare geta llen boven de 
slangleefrijd van vij f jaar re hebben. Oir is nier zo 

bijzonder, omdat jonge slangen veel eren. 

De kleine maalrijden vond ik bij leefrijden va n 6 

jaar en ouder. Gem ieleleid rcsreerr e r een gcri nge 
gemiddelde groei van m aar I ,3 gcwichrsproccnr 
per maalrijd (her ho rizonrale streepje in figuur 3). 

Oir is praktisch gelijk aan de I ,2 procenr groei die 
uir vergelijking (2b) volgr voor maalrijden van 7 

gcwichrsprocenr (her gemiddelde van 5 r/m 9 pro

cent), zoals ook vo lgt uir d e ligging van her snij
pun t van de twee lijnen in figuur 3 . 
D e vo lwassen boa's kunnen rner hun gemiddelde 

maa lrijdom vang van ongeveer negen procenr van 

N.td.u 1.ij de rat heeft gcp.tkt kan de k.tp af en kunnen 

de handschoenen uit. Foto E. J\ t. Vcrvecn-Kculemam 
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hun eigen gewicht dus verlies lijden. 

Hoewel deze getallen betrekking hebben op twee 
oudere boa's vermoed ik dar voor alle leefrijden 

gelclr dar erg kleine maalrijden ongunstig zijn voor 
de groei van d e slang. Of dit werkelijk zo is, kan 

alleen uir nader onderwek aan meer boa's en ande
re vanuit een hinderlaag jagende slangen volgen. 
Een ind irecte aanwijzing hiervoor volgt uir de 
observaties van LÜLING ( 1964, blz. 45). Hij ver

meldt dar zijn volwassen Boa comtricror zelfs in 
heel honge rige roesrand beslist geen witte m uizen 

pakre, omdat d ie veel re kle in waren. Wanneer d eze 

slang een bak witte muizen voor werd gezet waa r
onder zich één rat of cavia bevond, dan werd de rat 
of cavia er uitgepikt en lier d e boa de muizen sraan. 

Dar mijn boa's boven de leefti jd van 6 jaar met 
hun voedselopname vaak maar weinig boven de 
"kritische grens" van 5 procenr zi tten en weinig in 

gewicht roenem en berekent volgens mij dar vol
wassen boa's gemiddeld p recies zóveel eren als ze 

nodig hebben, dus d ar ze net voldoende opnemen 

om de energie re compenseren d ie ze in her dage
lijkse gebruik (inclusief het nu en dan rondkruipen 
en de kosten voor vangen, eten en verreren van de 
volgende maaltijd) verliezen. De voortplanri ng 
kosr her vro uwtje véél meer e nergie en zi j zal daar 

dus tevoren aparte maarregelen voor moeren 
nemen. 

Ik denk daarom dar her belangrijk is de boa's per 

keer zoveel re laren eren als zij zelf bepalen, onder 
de voorwaarde dar z ij niet te 11aak worden gevoerd 

(zie figuur 2) omdat ze dan re d ik zullen worden 
of, wanneer zij jong zijn , re snel zu llen groeien. 
Gezien de gegevens van figuur 2 7.ijn jonge boa's 
forse erers, ook bij korrc.:re voedingsinrcrvallen. Z ij 
zullen dan re snel kunnen groeien waardoor voorr

planringsproblemen op kunnen rreden, evenals een 

re vroege dood (H UFF, 1980, blz. 127 en 132). Te 
va({k /loeren zal naar mijn mening niet gebeuren 

wttJIIIeeJ" de boa's altijd enkele wekm de tijd wordt 
gegund omlmn jac!Jidmng uit te le11en. De twee jon
gen ben ik na her eerste.: jaar 'precies' o m de 6 
weken gaan voeren. Ze eren per keer heel veel, 
groeien srevig, z ien er goed uir, n ier re mager en 
nier re dik, mcr een fraa i "vicrkanr" en gespierd lijf 

op doorsnee en ze zijn na de ontlasting en evenru

ele vervel ling bchoorlijk actief. 
Uir her gedrag van her vrouwrje voor en na de 
zwangerschap en van her mannc.:rje na afloop van 
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zijn "paartijd-onthouding" volgt bovendien dar de 
volwassen boa's duidelijk in staar zijn van her "kri

tische-grens-eren" af re stappen wanneer zij extra 

moeren groeien. De oplettende verzorger die weegt 
war h ij geeft kan dit opmerken en er dan naar han

delen. 

ETEN EN VOORTPLANTI NG: MANNETJ E 

Wanneer her mannetje de liefde in de kop krijgt 

stopt hij vaak met eren. Van 1994 tot in 1999 zijn 
5 perioden gepasseerd waari n hij paarde en nier ar. 
In 2000/2001 vastte hij daarentegen nier t ijdens de 

paarperiode. D e duur van zijn onthouding (war 
eren berrefr) varieerde van vier weken ror zes 

maanden, gemiddeld 95 dagen. H ij paarde nooit 
met een volle buik en begon een nieuwe paarperi

ode op zijn vroegst 5 dagen na de ontlasting. 
Deze "vasten" duren dikwijls behoorlijk lang, ter

wijl er relatief wein ig wordt gepaard in relatie tor 

de duur van zo' n periode. De waargenomen parin
gen zijn in figuur I van her vorige artikel (VER

VEEN, 200 1) met driehoekjes aangegeven. 
Wanneer "de slechte erer" een (bijna) volwassen 

mannetje is denk ik dus dar je er van ui t kunt gaan 
dar hij op een vrouwtje uit is. Ik maak mij er nu 

dan ook geen zorgen meer over, remeer o melar hij 
erna meesral een rijd lang veel eer en goed groeit, 

hoewel hij ook dan wel eens langdurig a lleen 
"onderho udshoeveelheden" eer. De groei van her 
mannetje had daa rdoor een golvend ve rloop 

(VERVEEN, 200 I : figuur I). 
KJ VIT (I 982, blz. 127) vermelde d ie gedrag in de 
paarrijd al: "Opvallend ... was dar her mannetje in 

deze maanden zeer onregel matig ar". Na veel zoe

ken heb ik er nog twee andere vermeldingen over 
kunnen vinden. SU P & SHINE ( 1988) onder

zochten her ged rag van de diamantpython Morelia 
s. spilota in her wi ld met behulp van ingeplante 
zenders. Daarbij viel her hen op (blz. 328) dar de 
mannetjes gedurende her paarseizoen nier aren, 
hoewel er volop wild was. De vrouwtjes aren in die 
periode goed en stopren daar pas later mee nadat 

zij d racl1rig waren geworden war samenviel met 
een afname van de hoeveelheid beschikbaar voed
sel. ROSS & MARZEC ( 1990, blz. 32) schrijven 
dar her vasren van de mannetjes binnen her 
Instiruur voor Herperologisch Onderzoek IHR bij 

de Bruine Waterpython Liasis fitScm, bij de Ruit-
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python Morelia s. variegara en bij Boa conm·ictor is 
waargenomen, ook wanneer er geen vrouwtjes bij 
werden gehouden. 

SLIP & SHINE (I 998) noemen nog enkele ande
re schrijvers d ie dit was opgevallen (bij enkele 
YIPERIDAE en NATRICINAE). Alle gegevens bij 
elkaar genomen concluderen zij dar mannetjes die 

war hun gedrag berrefr ro t de vanuit een hinderlaag 
jagende slangen horen tijdens de paarperiode 

meesral nier eren , terwij l de mannetjes van soorten 

die actiefjagen daarentegen ook tijdens de parings
periode eren. Zij beredeneren dar die laatste man
netjes her zoeken naar eren en naar vrouwtjes com

bineren o mdat hun zoekgedrag in beide situaties 
hetzelfde is én omdat deze slangen kleinere p rooi

en eren en daardoor steeds mobiel blijven. 

\'(/an neer alles op is sjouw ik haar mer rrap en al naar 
her openstaande terrarium. Foro E.M. Vervecn

Keulemans 

ETEN EN VOORTPLANT ING: VROUWTJE 
Her eren van her vrouwtje, zowel als voorbereiding 
op haar eerste voortplanring als dar tijdens de 
inhaalslag erna, valt bepaald nier in de kleiner-dan

rien-procent klasse. In de vier maanden vóór zij 
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drachtig werd wilde zij opeens vaker én veel eten: 
vier maaltijden van gemiddeld 13,5 gewichtspro
cent (totaal 6,8 kg) waar zij drie kg zwaarder van 
werd. Zij benutte dus meer dan 40 o/o van het 
voedsel voor de groei (die netjes vergelijking 2b 
volgde). 
In de eerste maanden na het werpen van de jongen 
at zij ook vaak en veel {zes maaltijden van 
gemiddeld 18 gewichrsprocent - rotaal 9,1 kg) en 
kwam in 15 weken weer op haar normale gewicht 
van ca I 0 kg terug. Zij benutte ongeveer 30 pro
cent van het voedsel voor de groei {wat minder dan 
volgens vergelijking 2b). 
Sommige vrouwtjes stoppen tijdens de dracht niet 
met eten. Her kan zijn dar dit op individuele ver
schillen in gedrag berust. Maar het is ook mogelijk 
dat een strikt één-rar-per-week of twee-ratten-per
twee-weken dieet de dieren nier in de gelegenheid 
stelt de groei te starten die zij voor de komende 
dracht nodig hebben en dar zij daardoor gedwon
gen worden om re blijven eten nadat zij drachtig 
zijn geworden. 
Na de geboorte van de jongen zag ik dat een onbe
vrucht ei door het gewicht van her vrouwtje was 
opengebarsten waarbij de struif over een groter 
gebied was verspreid, terwijl een mooi gaaf jong 
dood was omdat het door haar helemaal plat was 
gedrukt. Het is denkbaar dat dit ook in het lijf kan 
gebeuren, met name wanneer zij een grote prooi 
wurgt. Her is dus mogelijk dat vrouwtjes tijdens de 
dracht niet graag eten vanwege de mogelijke gevol
gen van her wurgen van grotere prooien op de eie
ren en de jongen. Bij kleine prooien reiken de 
wurgkronkels niet zo ver en zal dar dan geen pro
blemen hoeven te geven. 

HET ETEN VAN HEEL GROTE PROOIEN 
Slangen die vanuit een hinderlaag jagen staan er 
om bekend dat zij heel grote prooien aankunnen 
(POPE, 1961, blz. 85 e.v.), prooien die soms meer 
kunnen wegen dan zijzelf (SECOR & DIA
MOND, 1998, blz. 659). Hoe is dit re rijmen met 
het resultaat dat uit mijn waarnemingen volgt, 
namelijk dat de volwassen boa's (afgezien van de 
effecten van de voortplanting) genoeg hebben aan 
een maaltijd van ongeveer I 0 procent van hun 
lichaamsgewich r? 
Een prooi is voor de slang gevaarlijker naarmare 
die prooi groter is. Toen mijn nu volwassen boa's 
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klein waren en ik ze nog levende prooi voerde, zag 
ik nogal eens dat ze weigerden de grootste muis of 
rat te slaan. Uit het onderzoek van SLIP & SHINE 
(1988) bij de diamantpython bleek de maximale 
lengte van de individuele prooi evenredig te zijn 
met de lengte van de slang (blz. 325). De dieren 
kunnen kennelijk goed schatten of zij een potenti
ële prooi wel of nier aankunnen. 
Ik vermoed dat de vanuit een hinderlaag jagende 
slangen in her wild in sommige situaties meer risi
co zullen nemen. Het is jammer dat in de sensati
onele beschrijvingen over incidentele gevallen van 
in her wild levende reuzenslangen die een heel 
grote prooi hebben opgegeten nooit het geslacht 
van de slang wordt genoemd. Gezien het gedrag 
van mijn vrouwelijke boa is het denkbaar dat juist 
de zich op de voortplanting voorbereidende 
vrouwtjes, die in korte tijd sterk moeren groeien, 
in die omstandigheden alles wat zich voordoet te 
pakken nemen, dus ook een heel grote prooi. Her 
eergedrag van mijn mannelijke boa maakt het 
onwaarschijnlijk dar die zich -zeker nu hij volwas
sen is- makkelijk zal laten verleiden rot het slaan 
van een te forse prooi. 
In 1998 publiceerden SECOR & DIAMOND in 
Nature een artikel over her verschil in de verwer
king van her voedsel tussen adders en reuzenslan
gen die voor de jacht de strategie van de hinderlaag 
gebruiken en de overige slangen die actief op hun 
prooi jagen. Hun werk ondersteunt het gebruik 
van de nier-vaak-maar-dan-wel-genoeg methode 
die ik op basis van het kijken naar en denken over 
het gedrag van de boa's sinds her midden van 1992 
had toegepast. Hoewel de resultaten van her 
onderzoek van SECOR en zijn medewerkers al 
door BOONMAN ( 1997) in Lacerta zijn bespro
ken aan de hand van een samenvatting door COS
SINS & ROBERTS (1996)in Nature, zijn de eruit 
voortvloeiende consequenties voor her voeren 
binnen de "slangenwereld" zo belangrijk, dat ik het 
onderzoek van SECOR en zijn medewerkers in 
mijn volgende artikel uitvoerig zal bespreken. 
Men moer war her jachtgedrag betreft zowel het 
gedrag zelf als de bij her voortplantingsgedrag van 
her mannetje genoemde (super)families echter nier 
absoluut nemen. Per soort en per dier zal men her 
jachtgedrag na moeten gaan: dus of de slang een 
"zoeker" of een "wachter" is. Een complicatie is dat 
sommige soorten slangen beide typen gedrag ver-
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ronen (SECOR & NAGY, 1994, blz.. 16 12). Ook 
kan er een variatic met de seizoenen aanwezig zijn. 
Op blz. 329 van hun artikeluit 1988 gaan SU P & 
SHINE hier nader op in, en geven zij verdere ver
wijzingen naar de li teratuu r. 
(Word t vervolgd in artikel 4) 

Zij kruipt altijd zelf in haar terrarium terug (het man
netje zir reeiHsboven op zijn tak. Foto A.A. Verveen 

CO NCLUSIES (VERVOLG) 
4. Hocveelheden per voedering (figuur 1): 
4. 1. Door de boa's per maalrijd zoveel re geven als 

zij lusren kunnen zij zel f bepalen war zij gege
ven hun omstand igheden nodig hebben. 
Wanneer een boa na afloop van een maalrijd 
roch nog erg hongerig bleek re zijn voedde ik 
die binnen een week bij en relde her geheel als 
één maaltijd. 

4 .2. Overgeschoren prooi werd één keer opnieuw 
ingevro ren voor de volgende maalrijd en dan 
als eerste prooi gevoerd. 

4.3. Bij het ouder gingen de slangen per maalrijd 
procentueel minder eren. De hoeveelheid 
voedsel per maalrijd nam af van ca. 40 o/o van 
her lege lichaamsgewicht bij jonge boa's tot 
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ca. I 0 o/o bij volwassen d ieren. 
4.4. Bij mijn jonge boa's bleek dar hun mini

mummaal roenam met her inrerval rot de 
vorige maalrijd (figuur 2). 

4.5. Bij mijn volwassen boa's vond ik geen relatie 
russen maalrijdomvang en interval. Na lang
durig vrijwillig vasten heeft de eerste maalrijd 
een normale groo tte. 

5. Tijdens het vasten verliest elk van mijn boa's 
per dag gemiddeld ongeveer één duizendste 
van ZIJn gewicht (VERVEEN 2001) . 
( I ) 

6. Maalrijd en groei (figuur 3) : 
6. I. Hoe groter de maalrijd is, des re sterker groeit 

de boa. Bij weinig frequent voeren is de 
gemiddelde groei per maalrijd van mijn twee 
boa's voor alle leefrijden als volgt re beschrij
ven (figuur 3) : 
groei = 0,6 • maalrijdgewicht- (0,03 ± 0,03)" 
boagewichr. (2a) 

6 .2. Bij maalrijden kleiner dan tien gewichrspro
cent maar groter dan vijf proccnr treedt dik 
wijls gewichtsverlies op, terwijl de gemiddel
de groei over al deze maalrijden samen maar 
ongeveer één procent is. 

6.3. Waarschijnlijk treedt bij maaltijden kleiner 
dan vij f gcwichrsprocenr hoofdzakel ijk 
gewichtsverlies op. 

6.4. Vanaf her vijfde levensjaar eren mijn boa's 
gemiddeld "op de kritische drempel" van 
negen gewichrsproccnt per maaltijd, war 
vcrmoedelijk net voldoende is voor hun 
dagel ijkse onderhoud. Maalrijden d ie in 
relatie rot de voortplanring sraan liggen 
gemiddeld fl ink boven deze drempel. 

7 . Eren en voortplanten: 
7 .1. Her mannetje stopte meesral met eren tijdens 

de paringsperiode (die 28 rot 166 dagen 
duurde, met een gemiddelde van 95 dagen) 
en ging dan pas -soms lang- na afloop weer 
eren en groeien. Oir gedrag wordt in de lire
ratuur beschreven, en is ook in her wi ld 
gevonden. 
Her resulteerde bij het mannetje in een gol
vende groei (VERVEEN, 200 1: figuu r 1). 

7.2. Gedurende de vier maanden vóór her vrouw
tje drach tig werd vermonde zij een srcrke 
eerlust en groeide Aink. Oir was duidelijk 
een "voorbereid ingsgroei" en ik ben 
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benieuwd of het vaker is gezien. Wanneer dit 
inderdaad het geval zou zijn dan zou het wel 
eens zo kunnen zijn dat: 

7.3. dit verschijnsel de grondslag vormt voor her 
eten van extreem grote prooien door volwas
sen vrouwelijke reuzenslangen; en 

7.4. wanneer een vrouwtje tijdens de dracht blijft 
eten heeft zij vermoedelijk niet de gelegen
heid gehad haar voorbereidingsgroei (vol
doende) bij elkaar te eten. 

8. Het verdient aanbeveling boa's (en alle vanuit 
een hinderlaag jagende slangen) weinig fre
quent te voeren door ze na de ontlasting ten
minste twee weken de gelegenheid te geven 
hun jachtdrang uit te voeren, en ze dan per 
voedering zelf de hoeveelheid te laten bepa
len. 

LITERATUUR 
BOONMAN, J., 1997. Zwaar tafelen. Lacerta 55 
(3): 118. 
COSSINS, A.R. & N. ROBERTS, 1996. The gut 
in feast and famine. Narure 379: 23. 
HERFS, A., 1959. Beutefang, Nahrungsaufname 
und Wachsrum bei Boa constrictor (L.). Acta 
Tropica 16 (1): 1-37. 
HUFF, T.A., 1980. Captive propagation of the 
subfamily BotNAE with emphasis on rhe genus 
Epicrates. Blz. 125-134 in J.B. Murphey and J.T. 
Collins, co-editors. SSAR Contribucions to 
Herpetology Number 1: Reproductive Biology and 
Discases of Captive Reptiles. Society of the Srudy 
of Amphibians and Reptiles. 
KIVIT, R., 1982. Ervaringen bij het houden en 
kweken van Boa constrictor. Lacerta 40 (7): 126-
130. 
LÜLING, K.H., 1964. Über den Fressakr der 
Boaschlangen. Aquarien (und) Terrarien 11 
(2):44-49. 
MYRES, B.C. & M.M. EELLS, 1968, Thermal 
aggregation in Boa constrictor. Herpetologica 
24:61-66. 
POPE, C. 0., 1961. The Giant Snakcs. Alfred A. 
Knopf: New York, New York, U .S.A. 
ROSS, R.A. & G. MARZEC, 1990. The repro
ducrive husbandry of pythons and boas. Instirure 
for Herpetological Research IHR, Sranford, 
California. 

Lacerta 60(5) * 2002 

SECOR, S.M. & K.A. NAGY, 1994. Bioenergeric 
correlates of foraging mode for rhe snakes Crotalus 
cerastes and Masticophis flagel/urn. Ecology 75 (6): 
1600-1614. 
SECOR, S.M. & J. DIAMONO, 1995. Adaptive 
responses to feeding in Burmese pythons: pay befa
re pumping. The Joumal of Experimental Biology 
198: 1313-1325. 
SECOR, S.M. & J. DIAMONO, 1998. A verte
brace model of extreme physiological regulation. 
Nature 395: 659-662. 
SLIP, D.J. & R. SHINE, 1988. Feeding habirs of 
rhe Diamond python, Morelia s. spilota: Ambush 
predation by a Boid snake. Joumal of Herpetology 
22: 323-330. 
VERVEEN, A.A., & M. KOOIJ, m.m.v. J. Colijn, 
H.H. van der Mey en W.P. Walen, 1968. Stomarits 
ulcerosa bij twee worgslangen. Lacerta 26 (7): 55-
57. 
VERVEEN, A.A., 2001. Ervaringen met een paar
tje Boa constrictor als huisdier. 2: Hoe vaak voeren? 
Lacerta 59 (6): 207-216. 

KEEPINGA PAIR OF Boa constrictor AS PETS. 
3: SIZE OF MEALS 
CONCLUSIONS (CONTINUED) 
4. Amounts swallowed per meal (figure 1): 
4.1. At each meal I (usually) fed rhe boas to saria

tion by enabling the snakes rhemselves to 
determine the amount of food they needed. I 
recorded the amounrs swallowed per meal. 
When rhey wanred more food rhen I fed 
rhem again wirhin one week and counred 
borh feedings as one. 

4.2. Lefrover rats were refrozen once and fed ar rhe 
next occasion as the firsr prey of rhe set. 
Feeding on long-dead prey, even one rhat 
smells does nor harm the snake (HERFS, 
1959). I rhink rhar possible causes of dearh 
when rhe boas were kept too cold for roo long 
a rime are nor (primarily) caused by poiso
nous decay produces but may be caused by a 
lengrhy alkalosis or, more probable, by rhe 
inabiliry ro obtain cnough oxygen. For a sir
ancl-wair snake digesring its prey the oxygen 
demand of rhe processis huge. Respiration 
increases while rhe snake's blood-level of oxy
gen decrcases, even down ro about 20 per-
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cent of resring-level (SECOR & DIA
MOND, 1995). This is a normal process, but 
digesring in rhe cold during a Jonger period of 
time (effecrively cooling rhe snake) may, 
hence, generare a faral anoxia by impairing irs 
respirarory capaciry. 

4.3. I calculared rhe amounr my two boas swallo
wed per meal as pereenrage of rheir body 
mass (net bodyweighr afrer defecarion). 
Average meal-size per year of life decreased 
wirh age from abour 40 per cent for rhe 
young ro about 1 0 per cent for adult boas. 

4.4. For rhe two young boas minimal meal-size 
increased wirh feeding interval (figure 2). 

4.5. For my adult boas I did nor find a relarion
ship between minimal meal-size and feeding 
interval. The size of rheir firsr meal afrer long
durarion volunrary fasts did nor differ from 
normal. 

5. Fasrs generare a loss of body weighr. For my 
two boas rhe relarion is: loss per day = 0.001 
* body mass (preceding paper). (1) 

6. Growrh and size of meal (figure 3. The Jonger 
line is a regression-line.): 

6.1. Wh en relarive meal size is I 0 percent or 
more rhen my boas grow on rhe average fasrer 
when rhey ear more. For borh boas and ar any 
age rhe relarionship is given by: 
Growrh = 0.6 * meal mass - {0.03 ± 0.03) * 
body mass. (2a) 

6.2. For meals between five and ren (i.e. rhrough 
nine) per cent of body mass - rhe crideal 
range- rhe boasofren lost weighr. Averaged 
over all meals of such sizes rhe resulr poinred 
ro only a small posirive gain {short horizonral 
line in figure 3). Their average growrh 
amounred ro one per cent of body mass per 
meal (in agreement wirh equarion (2a) ar rhe 
intersecdon of rhe two lines in figure 3). 

6.3. I did nor feed my boas meals less rhan five 
per cent of body mass, rhough rhey may do 
so, which is quire rare. I expecr rhar meals 
below fivepercent of body mass will be derri
menral and I am, hence, nor going ro rest rhis 
idea. 
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6.4. My adult boas ear about nine per cent of 
body mass per meal (apart from rhe influen
ces of procrearion) and rhey do, rherefore, 
sray wirhin rhe critica) range. I infer rhar rhey, 
hence, ear on rhe average jusr enough for 
daily sustenance. 

7. Effeers of procrearion on meal size: 
7.1. My male boa fasred during his rnaring periods 

{usually during autumn and winter) for peri
ods between 28 and 166 days, wirh an avera
ge of 95 days. He did never mare wirh a full 
belly and he starred pairing only on day five 
afrer defecarion or later. Only afrerwards did 
hefeed and (re-)gain weighr, wirh wavelike 
growrh as a resulr (figure 1 in my preceding 
paper, rriangles indicare observed marings). 
According ro rhe lirerature rnaring excludes 
earing in ambush hunring rnales but nor in 
acrively foraging ones (SLIP and SHINE, 
1988). 

7.2. When my female boa was eighr years old she 
starred ro ear more all of a sudden. She fed 
borh more frequenrly (four times, signalied 
by acrually begging ar me for food - she is a 
hand-fed animal-and by swallowing larger 
amounts of food per meal (12.5 per cent on 
rhe average)). This glurronous period lasred 
four monrhs. Her inirial weighr was 9.7 kg. 
Wirhin rhose four months she gained an 
impressive 3 kg of body mass, however. The 
gain per meal was in accordance wirh (2a) 
(rhe expressionwas derived wirhout rhose 
data). In rhe forrh month she paired twice. 
She declined furrher food shordy afrer her 
second copuladon and starred her first gesra
tion period. She regained her original resring 
weighr wirhin 4.5 monrhs afrer parturirion. 

7.3. I wonder wherher "pre-gestarional glurrony 
and pre-gestarional growrh" is rypical for 
female boas rhar are in prime condirion. If 
rrue rhen: 

7.3.1. Pre-gesrationat glurrony may explain rhe 
occasional sensarional reports about wild 
giant snakes rhar swallowed rruly giant prey. 
Ir is a piry rhar rhose reports do nor conrain 
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dara on rhe sex of rhe snake. 
7.3 .2. Boid snakes rhar do ear during gesration 

may have missed rhe possibiliry ro gain 
enough weighr beforchand. Possibly because 
o f a rigid once-a-week {or forrn igh r) fi xed
size d ier which excludes rhe needeel addirio
nal growrh, o r of f.1 il ure ro carch sufficienr 

prey in rhe wild . 
8. Ir is advisable borh ro feed boas and orher 

ambush-hunring snakes infrequenrly by 
giving rhem rhe time ro "hum" for a period of 
at least rwo weeks afrer defecarion, and ro 
rhen Ier rhese snak es rhemsel ves dererm i nc 
rhe amount rhey necd to swallow. 
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In her vervolg op mijn artikel over her rot voort
planring brengen van een aanral soorten kleine 
Europese hagedissen (Podarcis melisellensis, Lacerta 
oxycephala en Algyroides nigropunctatis), volgt hier
onder een verslag over her uitbroeden van de eie
ren en her opkweken van de jonge dieren. 

INLEIDING 
In mijn eerste artikel (van WESTBROEK, 2001) 
heb ik beschreven hoe de dieren in mijn situatie na 
de gecontroleerde winterrust in de voortplantings
sremming geraken. 
Als de mannen dus geïnteresseerd zijn in de vrou
wen en de vrouwen voor deze keer ook eens zin 
hebben in de mannen, zal her resultaat na enige 
weken zichtbaar zijn door de duidelijk dikker 
geworden wijfjes. Daar de dieren in een binnen
terrarium zitten is her heel gemakkelijk de eieren 
op die plek re laren leggen die jij zelf voor ogen 
hebt; her terrarium geheel droog houden, d.w.z. 
geen andere bodembedekking dan war losse aqua
riumgrindjes en één bakje gevuld met een vochtig 
grond/zandmengsel met een platte steen erop. Een 
bakje, waarin bijvoorbeeld een huzarenslaatje geze
ten heeft, is ideaal. De hagedissen zullen zonder 
uitzondering allemaal kiezen voor her enige plekje 
met vochtige grond om de eieren af re zetten (zie 
foro 1). 
Eens per week haal ik deze bakjes grond uit de ter
raria. Ze worden op een kram omgekeerd en de 
eventuele eieren kunnen worden geoogst (foro 2). 

EILEG SUBSTRAAT 
Zowel voor de bakjes in her terrarium als die voor 
in de broedsroof moer een substraat gevonden 
worden dat de eieren voldoende vochtig houdt. In 
de terrariumbakjes heb ik altijd gekozen voor een 
mengsel van porgrond en zand, deels afgedekt met 
een steen, omdat de hagedissen in de naruur ook 
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een soortgelijk holletje graven in de grond. Voor de 
broedsroof heb ik geëxperimenteerd met diverse 
soorten materiaal: 

Duinzand: dit leek mij een naruurlijk materiaal, 
aangezien onze 'eigen' duinhagedissen daar ook de 
eieren in afzetten. In de broedsroof blijkt dit nier 
geschikt omdat de korrelfractie van her zand te 
groot is met daarbij re weinig humus om voldoen
de vocht langere rijd vast re houden. Duinzand kan 
wel, maar de juiste vochtregulatie is moeilijk. 

Potgrond: dit materiaal houdt lang vocht vast, dar 
zal voor iedereen bekend zijn. Het gevaar van re 
vochtig maken is echter heel groot. Zonder dar je 
her merkt namelijk, kan de grond nagenoeg verza
digd zijn met water. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 
als een aanral eieren uitkomt. Her vocht uit de eie
ren komt in de grond terecht en maakt het onver
wacht en onbedoeld veel re nat. Dit gebeurt ook 
met condenswater. Bovendien komt de hoge zuur
graad van de grond mij voor hagediseieren niet erg 
naruurlijk voor. De eieren kleuren in elk geval 
lelijk bruinig. Of de zuurgraad van invloed is op de 
kalkhuishouding in het ei heb ik helaas nog nier 
kunnen achterhalen. 

Vermiculiet: het schone karakter van dit materiaal 
leek mij in eerste instamie ideaal voor de eieren. 
Ook de mogelijkheid van controle op de eieren in 
de broedsroof was een reden dar ik dit wilde pro
beren. Helaas vond ik ook hier de vochtregulatie 
erg lastig. Ongemerkt was her weer veel re nar 
geworden waardoor de eieren zwaar opzwollen, 
raar doorzichtig waren en spomaan scheurden of 
gingen schimmelen. 

Watten of wasemkapfiltermateriaal: in dit geval 
kun je de eieren erop of ertussen leggen. Controle 
is goed mogelijk. Vochtregulering eenvoudiger. 
Omdat de eieren nier op elkaar gelegd kunnen 
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FotO I: ciafLCtbakjc 

worden, kun je zo war minder eieren in een broed
sroof kwijr. Her onnaruurlijkc karakrcr van eieren 
boven de grond , in her lichr, spreekr mij echrcr 
nier aan. Bovendien zou ik ruimregebrek krijgen in 
de broedsroof op deze wijze. 

Cacrusporgrond : deze grond combineen de voor
delen van grof zand mer z' n goede luchrdoorla
rcndheid en her vochrvasrhoudend vermogen van 
gewone porgrond. Oir grondmengsel wordr nooir 
een compacrc massa en is nier gauw ongemerkr re 
nar. Door her onder de grond leggen van de eieren 
besraar de mogelijkheid ze op elkaar re leggen, 
zodar je er veel kwijr kunr in de broedsroof. 
l è nslorre vind ik dir natuurl ijker dan eieren in 
warren o.i.d. Nadeel is naruurl ijk dar eieren die 
onbcvruchr blijken of russenrijels afsrerven nier 
kunnen worden opgemerkr en verwijderd. Oir 
heefr bij mij echrer nog nier ror problemen geleid. 

Foto 2: de cirjcs worden geoogst 
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Bovendien ben ik van mening dar jonge dieren die 
geholpen moesren worden mer uirkomen bij her 
opgroeien roch zwakker blijken dan zelfsrandig 
uirgekomen d ieren. Als ze her nier zelf kunnen, 
dan helaas maar nier. 

Na alle voorgaande marcrialen geprobeerd re heb
ben, leg ik alle eieren uirsluirend nog in cacruspor
grond. Deze grond is dan enigszins vochrig maar 
beslisr nier narrig. Angsr voor een re droog sub
srraar heefr bij velen, zoals ik gezien heb, de eieren 
verziekr door veel re narre grond. De cicren liggen 
in de naruur droger dan wij vaak geneigd zijn re 
denken. 

Foro 3: de broed sroof 

BROEDSTOOF 
Nadar de eieren uir her rcrrarium gehaald zijn, 
moeren ze naruurlijk in een soorr van broedsroof 
worden ondergebracht. Ik heb ecrsr war gepro
beerd mer een lampje als warmre bron maar dan 
droogr de grond erg snel uit en krijg je bovendien 
een onregelmatige warmreverdeling. 
De eieren worden door mij nu 'au bain marie' 
warm gehouden. Een aquarium zir vasrgelijmd in 
een war grorer aquarium. De groorsrc bak wordr 
gevuld mer warer, dar d.m.v. een aq uariumverwar
mer en rhermosraar op de juisre remperaruur wordr 
gehouden. Oir geheel heb ik weer gcpl:!arsr in een 
kunsrsrof bak mer wielen (van Blokker of zo), 
waarvan de wanden bekleed zij n merisolarie mare
riaal (zie foro 3). De wielen maken dar ik de (mer 
warer gevulde) bak makkelijk kan verplaarsen 
Her kleinsre bakje wordr nu gevuld mcr een laagje 
cacrusporgrond van ca. 5 cm. Hierin worden dan 
de eieren begraven. De rcmpcraruur van de por-
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grond is ci rca. 2 graden lager dan de water tempe
ratuur. Door middel van een thermometer oomro
leer ik continue de temperatuur van de grond. 
Deze houd ik in vergelijking met ander kwekers 
vrij laag, namelijk circa 24,5°C. 
De betrekkelijk lage broedtemperatuur heeft rot 
gevolg dar her in verhouding langer duurt voor de 
jongen uitkomen. Deze zijn dan wel war groter 
dan als ze bij een hogere broedtemperatuur zouden 
zijn. Dar heeft her voordeel dar de jongen iets gro
tere voedseldieren kunnen eren. 
Een tweede voordeel lijkt te zijn dar er meer wijf
jes uit de eieren komen bij deze broed temperatuur. 
Toen ik een hogere broedtemperatuur aanhield, 
had ik over het algemeen meer mannen uit de eie
ren. Om hier wat meer zekerheid over re verkrij
gen, zet ik mijn tempera tuurproeven voort. 
Hierover zal ik mettertijd naruurlijk weer verslag 
doen. 
O m uitklimmen van juvenielen re voorkomen en 
om de verdamping van her water regen re gaan 
worden beide aquaria grotendeels afgesloten met 
een glasplaarje. Niet volledig naruurlijk want er 

Foto 4: pas uitgekomen hagedisjes 
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moer nog wel zuurstof bij de eieren kunnen 
komen. 

JUYENIELEN (HUISVESTING) 
Na een dag of 45/47 komen de eerste eieren, als 
her meezit, uit. Ineens zitten er dan één of meer
dere miniatuur hagedisjes vol schrik re kijken naar 
her eerste licht dar ze in hun leventje zien (foto 4) . 
De diertjes worden voorzichtig uit de broedsroof 
gehaald en in een terrarium gebracht. Ik gebruik 
hiervoor altijd kleine plastic aquaria, of andere 
doorzichtige plastic bakken. Plastic bakken hebben 
her voordeel dat ze licht in gewicht zijn en geen 
naden hebben. Kleine krekels hebben de onhebbe
lijk11eid overal uit re kunnen komen, maar een 
plastic bak uit één geheel houdt ze toch echt 
binnen. In een bakje van 40x25 cm oppervlakte 
gaan dan totaal ca. 30 juvenielen. 
De bovenzijde van de bak laar ik gewoon open. O p 
deze wijze kan eventueel vocht altijd weg en om
staat er een groot temperatuurverschil in her bakje. 
Onder de lamp heer en daarnaast beduidend 
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Foto 5: opfokbakjes 

minder warm. Een knijpspotje aan de rand van her 
bakje zorgt voor de nodige 'zonnestraling'. Ik 
gebruik zowel 220 volt halogeen spors van 50 wan 
en normale gloei lamp spots van 40 wart. Deze heb
ben beide een normale flning met schroefdraad. 
Her voordeel van de halogeen spot (glasplaarje 
ervoor is weggesloopr) is her meer wine, meer 
natuurlijke lich t en de mogelijke UV- srraling (van 
WESTBROEK, 1994). 
Her is mij opgevallen dar de jonge dieren , zeker de 
eerste maanden gebaar zijn bij een war kleine bak, 
ci rca 45x25x25 cm (lxbxh.). De dieren groeien 
hierin harder. Ik neem aan dar de beschikbaarheid 
van voer groter is en dar her roch warmer zal zijn 
in een kleinere bak. De lampen branden bij de 
jonge dieren zo 'n 14 uur per dag (foro 5 en 6). Als 
de dieren "de bak ui tgroeien" worden ze naruurlijk 
groter gehuisvest, of gaan er een aanral naar een 
ander bakje. 

VOEDSEL EN VITAMINES 
De dieren zijn kort na de geboorte erg klein. Ze 
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krijgen dan alleen kleine krekels. De eersre weken 
na de geboorre gaar de groei her snelst, dus dan 
krijgen ze ook al her voedsel dar ik maar kan aan
bieden. Hierdoor hebben ze zo snel mogelijk een 
formaat bereikt waarop ze ook buffalowormen 
kunnen eren. O ir voer is goedkoop en gemakkelijk 
re vcrkrijgen bij de dierenhandeL Als de dieren de 
eerste weken na de geboorte war minder hoog
waardig en nier voldoende voer krijgen aangebo
den, duurr her maanden langer voor ze buffalo
wormcn aankunnen. 
Her spreekt voor zich dar de voedseldieren goed 
gevoerd moeren worden voordar ze aan de hage
dissen aangeboden worden. Krekels en ook buffa
lowormen laren zich goed verrijken met gemalen 
hondenbrokken. H er zoutgehalte hiervan is moge
lijk war hoog, maar verder zit alles erin, van vita
mine A ror Z om zo re zeggen. Op deze wijze wor
den mijn hagedissen dus al jaren groor op honden
brokken. 
Omdat hagedissen naruurlijk nier dezelfde behoef
re hebben aan bepaalde viramines en verhoudingen 
hiervan als honden, wordr her drinkwater dagelijks 
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verrijkt met in water oplosbare vitamines en kalk. 
Ik gebruik hiervoor een preparaar dar door een lid 
van de doelgroep Anura en Sauria van Europa zelf 
wordt vervaardigd, nl. vitamine AD aquosum, 
50.000 resp. I 0.000 IE/ mi. De standaard verdun
ning in her drinkwater is dan I ,0 mi op I liter 
water. Om nu ook nog voor voldoende opneem
baar kalk re zorgen, gebruik ik her goed in water 
oplosbare Calciumlactaat (melkzure kalk). Oir is 
bij een apotheek meesral wel verkrijgbaar. Ik 
gebruik ongeveer I theelepel (met klein kopje 
erop) voor I bierglas water. De ka lk lost goed op in 
een bodem pje kokendheer water. Na aanvulling 
met koud water kunnen de vitaminen erin. Met 
het verdunde vitaminepreparaat wordt dir dage
lijks als drinlv.varer aangeboden in dekseltjes van 
pindakaasporjes. Dagelijkse verversing is noodzaak 
wegens her neerslaan van de vitamine met de kalk 
op de wanden van her dekseltje. 
Her welslagen van de kweek is aA1ankelijk van her 
consequent voeren van voedseldieren en hagedis
sen en her verversen van her gevitaminiseerde 
drinlv.varer. Uir ervaring weer ik dar de conditie 
van de hagedissen snel ach teruit gaar als men hier 

Foro 6: groepje jonge hagedisjes 
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war slordig mee wordt. 
Als de jonge dieren zogezegd uir hun bakje groei
en, worden ze war gro ter gehuisvest. L1rer worden 
ze overgedaan aan andere liefuebbers en enkele 
houd ik zelf als behoud van de eigen populatie. 

SAMENVAITING EN CONCLUSIE 
Voor her uitbroeden van de eieren van Europese 
hagedissen zijn meerdere substraten geschikt. Mijn 
voorkeur gaar uit naar her gebruik van cactuspor
grond wegens de goede structuur en goede vocht
regulatie. 
Bij her hanteren van een nier re hoge broed rempe
raruur, ci rca 24 ,5°C , zijn de jongen war groter bij 
her ui tkomen en lijkt her erop dar er bij de soorten 
die ik heb meer vrouwelijke dieren geboren wor
den. 
Huisvesting in relatief kleine, van boven open, 
plastic bakken met een knijpspotje erop voorkomt 
dar krekels ontsnappen en laar de dieren bij vol
doende voedselaanbod snel groeien. 
Als voedsel worden in eerste instantie alleen krekels 
gegeven, later aangevuld met goed gevoerde buffa-
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lowormen. In her dagelijks ververste drinkwarer 

worden viramines en melkzure kalk opgelosr. 

Viramine AD aquosum, 50.000 resp. I 0.000 
I. E./mi, l mi verdund in I lirer warer en een rhee

lepel kalk per bierglas warcr. 
Essemie hierbij is dar her voeren van zowel de 
voedseldieren als de hagedissen en her dagel ijks ver
versen van her drinkwater mcr de viramines conse

quent moer gebeuren. Als hier war slo rdig mee 
om gegaan wordr, zullen de resulraren van her 

opgroeien van de jongen snel ach rerui rlopen. 
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C HRISTMAS CH ILOREN. PART 2 
Th is arricle is a sequel ro a recenr arricle of rhe 
aurhor (van WESTBROEK, 200 I}, in which rhe 

reproduceion of some smal! species of European 
lizards (Podarcis melisellemis, Lncerttt oxycep/;n/n en 

Alg;lfoides nigropunctntis) is discussed. In rh is parr 
special arren rion is given ro rhe incubarion of rhe 

eggs and rhe rearing of rhe young animals. 

Differenr subsrrares can be used for rhe incubarion 
of rhe eggs, bur rhe aurhor prefers porring composr 
for succulenrs. This has a good airy srrucrure and 
has good moisr-regularing qualiries. W hen using 
nor roo high incubarion-remperarures, for insrance 

24,5°C, rhe harchlings are somewhar larger, wirh a 

bigger porrion offemalcs, compared ro when using 
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higher incubarion-remperarures. The juveniles are 

reared in smal! conrainers, dimensions 45x25x25 
cm (lxwxh), wirhour a lid and wirh a smal! spot
light (incandescenr 40 Wor halogen 50 W wirhour 

rhe glass UV-prorecrio n). Using plastic terrariums 
wirhout seams keeps rhe crickers inside. Ar firsr rhe 
juveniles are fed smal! crickers, unril rhey reach a 

lengrh ar which rhey can ear buffalo-worms. 
C rickers and buffi1lo-worms can be fed ground per

food for dogs. In rhe d rinking-warer Calcium Iae

tare is dissolved, o ne reaspoon in a beer-glass. 
Warer-soluble viramins are added in a concenrra

rion of I mi per lirre water. The vitamin-supple
ment comains 50.000 I. E. vitamin A and I 0.000 
I.E. vitamin 03 per mi. 
Ir is viral rhar rhe li7..ards as wel! as rhe insecrs are 

fed properly and rhar rhe d rinking-warer is rene
wed every day. lf you are a bir slack wirh rhis, the 

resulrs of rearing rhe young lizards wi l! decline. 

Viramine AD aquosum e n melkzure kalk 

18 1 



Mamba's (Dendroaspis spp.), 's werelds meest gevreesde slangen 

Richard Mastenbroek 
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8937 BR, Leeuwarden 
06-28841839 

rdl.mastenbroek@chello.nl 
Website Richard Mastenbroek's Elapid Pages 

http://www.kingsnake.com/ elapids/ 
Foto's: Dexter Bressers 

INTRODUCTIE 
Dit anikei is geschreven met het doel informatie te 
verstrekken, het is niet bedoeld om mensen re sti
muleren mamba's te gaan houden. Mamba's zijn 
slangen die alleen door instiruren en zeer ervaren 
gifslangenhouders gehouden kunnen worden. Ik 
schrijf dit artikel naar aanleiding van de geringe 
hoeveelheid beschikbare informatie over deze zeer 
mooie en interessante dieren in gevangenschap. 

naam: ondersoorten: 

Dendroaspis angusticeps 
Gewone Mamba, Smalkop-
Mamba, Oostelijke Groene 
Mamba 

Dendroaspis jamesoni 
Jameson's Mamba Dendroospis j. jamesoni 

Zwartstaart Jameson's 
Mamba Dendroaspis j. kaimosae 

Dendroaspis polylepis 
Zwarte Mamba 

Dendroaspis viridis 
Groene Mamba, 
Westelijke Groene Mamba 
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SOORTEN 
Mamba's behoren tot de familie van de ELAPIDAE 
ook wel de cobra-acheigen genoemd, in deze fami
lie vinden we de mamba's onder de genusnaam 
Dendroaspis. Dit genus relt vier soorten, waarvan 
één met een extra ondersoon. 

verspreidingsgebieden: 

Kenia, Tanzania, Mozambique, Malawi, 
Oost-Zimbabwe, Republiek Zuid-Afrika 
(Na ral) 

Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kameroen, 
Centraal Afrikaanse Republiek, Zaïre, Kenya, 
Uganda, Rwanda, Burundi, Equatoriaal 
Guinea, Angola, Sudan 

Angola, Botswana, Burkina Faso, Centraal 
Afrikaanse Republiek, Eritrea, Senegal, Mali, 
Ethiopië, Ivoorkust, Kenia, Malawi, 
Mozambique, Namibië, Republiek Zuid-
Afrika, Somalië, Swaziland, Tanzania, Uganda, 
Zaïre, Zambia 

Gambia, Senegal, Equatoriaal Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Ivoorkust, Ghana, Sierra 
Leone, Benin, Centraal Afrikaanse Republiek 
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SLEUTEL 

midbody vcmrals pa i red/ tot al anal 
scalc rows single sub- sub- shield 

caudals caudals divided/ 
ent i re 

D. angustiups 19 (17) 201- p 99- D 
or 21 232 126 

D. j. jamtsoni IS or 19 210- p 94- D 
235 122 

D. j. kaimosat 15-19 209- p 94- D 
227 113 

D. viridis 13 211- p 107- D 
225 120 

D.polyltpis 23-25 248- p 109- D 
281 132 

SMALKOP MAMBA, Dendroaspis augusticeps 
De Smalkop Mamba heeft een lange smalle kop, 
waaraan dit dier zijn naam heeft te danken. Deze 
dieren hebben grote gele ogen met een grote ronde 
pupil. De dieren zijn fel groen van kleur en kun
nen zo'n 200-270 cm lang worden. Jonge dieren 
zijn, net uit het ei, blauwgroen van kleur en som
mige individuen blijven deze kleur hun hele leven 
behouden. De buikkleur van de Smalkop Mamba 
is vaalgroen tot geelgroen. Ook vinden we soms op 
de rug enkele gele schubben terug. De mondlijn is 
meestal blauwig of wit en soms donker. 

Levenswijze & Gedrag 
De Smalkop Mamba is een boornbcwonende slang 
die zich zelden tot nooit op de grond waagt. Ze 
leven in de altijd groene kustwouden waar ze zich 
tussen de taken van de bomen ophouden. 
Her is een zeer actief dier, dat zich in de vrije 
naruur weinig laat zien. Toch komen Smalkop 
Mamba's voor in de menselijke omgeving, waar ze 
in fruitteelt planrages te vinden zijn. De dieren zijn 
minder nerveus dan hun zwarte neven, beten van 
deze soort komen dan ook weinig voor. 
Smalkop Mamba's voeden zich hoofdzakelijk met 
vogels en hun eieren, maar ook boornbcwonende 
zoogdieren, reptielen en amfibieën worden gege
ten. Geconstateerd is, dat in de paarrijd de mannen 
onderlinge conflicten hebben en dit in een soort 
dansachtige voorstelling uitvechten. De paring 
gebeurt meesral op de grond waarbij de man met 
zijn kop op het vrouwtje klopt. Wanneer deze 
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no. of no. of no. of no. of lower temporalis 
upper upper pre- post- labials 
labials labials oculairs oculairs 

entering 
the cye 

7-9 4 3 3-5 9-11 2+3 
variabic 

7-9 4 3 3 8-10 2+1 
variabie 

7-9 4 3 3-5 9-11 2+3 
variabie 

7-9 4 3 3-4 8-10 2+1 
variabie 

7-10 4 3 3 or4 11-13 2+3 
(3+4) (4) (2 or 5) (10 or 14) variabie 

gewillig is zullen zij paren. De paring neemt een 
aantal uren in beslag. Smalkop Mamba's worden 
vaak verward met de eveneens groene Boomslang 
(Dispholidus typus) en de ongevaarlijke groene slan
gen (genus Philothamnus). 

Huisvesting 
Smalkop Mamba's zijn actieve dieren die een groot 
verblijf moeten hebben om zich in te kunnen 
bewegen. Voor Smalkop Mamba's moet men een 
verblijf hebben met een minimale grootte van 
150x50x70 cm (lxbxh). In her verblijf moet per 
dier een nestkast aanwezig zijn die afgesloten kan 
worden. Her beste is wanneer de nestkasten van 
buiten her terrarium af gesloten kunnen worden. 
Her verblijf dient verder met takken ingericht te 
worden, de dieren voelen zich namelijk niet op 
hun gemak wanneer ze nier kunnen klimmen. De 
temperatuur in de bak moer tussen de 25-28°C 
zijn, met een luchtvochtigheid van 60% welke 
doormiddel van het sproeien van de bak ver
hoogd kan worden. De temperatuur in de nacht 
mag tot l8°C zakken. In het verblijf dient ook een 
grote waterbak aanwezig te zijn, de dieren nemen 
graag een bad hierin, zeker wanneer zij richting de 
vervelling gaan. Verder kan de bak ingericht wor
den met echte of kunstplanten, maar dit is meer 
voor her oog dan dat het noodzaak is. Als bodem
substraat gebruiken we zand met porgrond en een 
deel turf. dit zorgt voor een savanneachtige bodem, 
die nier re droog maar ook nier te vochtig is. 
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Dmdrompis nngusticeps, de Smalkop Mamba 

Voeding 
Smalkop Mamba's zijn geen veele isende dieren en 
zijn gemakkelijk re voeren. Mirs her in gevangen
schap geboren dieren zij n, zijn zij re voeren mer 
zowel dode als levende knaagdieren, zoals muizen 
en ranen. Ook nemen zij wel kuikens aan. 
\'V'ildvangdieren geven vaker problemen , maar 
wanneer ze gewend zijn aan hun s iruarie in gevan
genschap blijken ook zij vaak goede erers re zijn. 

Fokken 
Sreeds vaker worden Smalkop Mamba's in gevan

genschap gefokt. Ze zijn ovipaar en leggen 6-17 
eieren. Oe eieren zijn 46-58 mm bij 25-27 mm 
groor. De eieren worden door her vrouwtje op een 
daarvoor geschikte plaats gelegd. Men kan in her 
verblijf een legbakje zetren met daarin war vochti
ge grond en sphagnum. Hier zal her vrouwtje dan 
waarschijn lijk haar eieren in afz.en en. Wanneer de 
eieren in de broedsroof op een temperatuur van 28-
300C, met een luchtvochtigheid van 70-90%, uit
gebroed worden zullen na ongeveer 85-88 dagen de 
jongen uir her ei kruipen. Bij de geboorte meren de 
jongen zo'n 40-45 cm. De jongen vervellen voor 
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her eerst na 8- 10 dagen, waarna men voor her eersr 
voedsel kan gaan aanbieden. De dieren zijn op 
driejarige leefrijd geslachtsrijp, maar men moer 
wachten met her fokken met de dieren ror deze een 
goede, grote lengre hebben bereikt. 

JAMESON'S MAM BA, Dendronspis jamesoni 

jflllli!SOI/1 

Deze soort heeft een langgerekte kegelvormige kop, 
mergrote ogen en een ronde pupil. Oe kleur op de 
rug en Aanken is grasgroen rot geelgroen. De 
schubben op de rug en Aanken zijn donker 
omlijnd. Richting de smarr wordt de kleur van deze 
mamba donkerder. Oe d ieren worden zo' n 200 cm 
lang, maar er zijn exemplaren bekend van 360 cm. 

ZWARTSTAA RT JAMESON 'S MAMBA, 

Dendrompis janresoni kaimosae 
Tussen de beide andersoorren van de Jamesan's 
Mamba zijn maar weinig verschillen re vinden. 
Toch is D. j. kaimosrte vaakiersdonkerder van kleur 
dan zijn nauw verwante neef. 
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Her gromsre verschil russen beide o ndersoorten is 
dar D. j. kaimosae een bijna lakzwarre sraarr heeft, 
en ook de donkere oml ijning van de schubben is 
breder. Bij deze ondcrsoorr komen we ook vaker 
gele dieren regen. 

Levenswijze & Gedrag 
De Jamesan 's Mamba is re vinden op de vlakte en 
in de bergen rot op een hoogte van 3000 merer. De 
dieren leven zowel in bomen als op de grond van 
de vochtige en wann e regen- en bergwouden. 
Wanneer ze gesroo rd worden vluchten zij met een 
hoge snelheid weg door het gebladerte. Anders dan 
bij de Smalkop Mam ba ko men Jamcsen's 
M amba's veel vaker voor in de mensel ijke omge
ving. Zo zijn zij te vinden op plan tages en in stads
parken. Zoals alle mamba's zij n ook de Jamesan 's 
Mamba's dagacrief. 
Wanneer deze slang in een hoek ged reven wordt, 
zal h ij zich fel verdedigen, w:~a rbij hij meerdere 
malen ach tereenvolgens u ir za l h:~len naar zijn aan
v:~ ller. O ver de voorrplanring in de vrije naruur is 
weinig bekend. 

Huisvesting 
Deze prach rige d ieren moeren ondergebrach t wor
den in een groot en rijkelijk beplant regenwoud
terrarium. De minimale rtfmetingen van her ver
blijf voor een volwassen koppel moeren dan ook 
n iet kleiner zijn dan 200x60x70 cm (lxbxh) . Ook 
in dit verbl ijf moer er één van bui ren afsluitbare 
nestkast per d ier zijn . H er verblijf moer ingericht 
worden met een :~anral horizonraai gemonteerde 
rakken en echrc of kunsrplanren. De dieren heb
ben een hoge en redel ijk vaak wisselende lucht
vochtigheid nodig, de temperatuur mag scho mme
len russen de 25-30°C, de nachtelij ke temperatuur 
mag tot I8°C zakken. In her verblij f moet altijd 
een grore bak vers warcr aanwezig zijn, waa r de die
ren u it kunnen dri nken en in kunnen badderen. 
Ja mesan 's Mamba's zijn net als alle andere 
mamba-soorrcn dagdieren en hebben veel licht 
nodig. O mdat her regenwouddieren zijn moeren 
we voor een subsrr:~ar kiezen war goed vocht vast
houdt, waardoor wc een goede luchrvochrigheid 
kunnen houden in her verblijf. Een goed substraat 
voor een regenwoudterrarium is cocopeat, di r is 

Dmdrompis jnmesoni knimost/1', de Zwarrsraarr Jamesan's Mamba 
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Dendronspis viridis, de Groene Mamba 

een substraat gemaakt van de bast van kokospal
men. Wanneer we d it mengen met turf en pot
grond hebben we een goed watervasd1oudend sub
straat, dat afgedekt kan worden met bark. 

Voeding 
Naar mijn ervaring zijn Jamesan's Mamba's voor
zich tige eters, maar wanneer de d ieren genoeg rust 
krijgen geven ze ook wem1g problemen. 
W ildvangdieren blijken uit ervaring toch lastig te 
kunnen wennen aan muizen of andere knaagdie
ren, maar men kan ze voeren met zebravinken of 
dwergkwartels. Wanneer men probeert ze één keer 
in de zoveel rijd een kn:1:1gdier re geven g:1at dir 
ook. 

Fokken 
Jamesan's Mamba's zijn ovipaar, verder is er weinig 
bekend over de voortplanting van deze soort. Voor 
zover bekend heeft nog niemand ooit met deze d ie
ren gefokt. Wel schrijft LL1d wig TRUTNAU 
(1998) in zijn boek "Giftschlangen" over een 
waargenomen pari ng. 
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GROENE MAMBA, Dendrompis viridis 
Dit dier is naar alle waarschijn lijkheid de mooiste 
soort, mer de meest uiteenlopende kleu r van alle 
soorten. Ook deze soort heeft het karakteristieke 
uiterlijk van de mamba fam ilie, met zijn lang
gerekte kop met grote ogen en ronde pupillen. De 
dieren lopen uiteen in kleur van grasgroen, geel tot 
zelfs blauw. De rug en flankschubben zijn donker 
omlijnd, maar scherper dan we zien bij de 
Jamesan's Mamba's. De staart is lang en vaak 
geelgroen tot goudgeel van kleur. De buik is crè
megeeL Groene Mamba's worden zo'n 200-270 
cm lang. 

Levenswijze & Gedrag 
De Groene Mamba is een boombewonende soort 
die leeft in de regenwouden en secundaire wouden 
van West-Afrika. Ook deze soort wordt vaak in de 
nabijheid van de mens aangetroffen. In vergelij
king mer de Smalko p en de Ja meson 's Mamba is 
de Groene Mamba een stuk nerveuzer. Z ij zal snel
ler overgaan tot verdediging. De dieren voeden 
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zich met vogels, reptielen en kleine boombewo
nomen. O ver de voortplanring van de deze slang in 
de vrije naruur is weinig meer bekend dan dar ze 
waarschijnlijk op de grond paren. 

Huisvesting 
Ner als de Smalkop en de Jamesan's Mamba heeft 
de Groene Mamba een groot verblijf nodig, we 
zullen dan ook dezelfde maar aanhouden als we 
gedaan hebben bij de Jamesan's M amba. O ok de 
inrich ting van het terrarium en de temperatuur en 
voch tigheid is herzelfde als b ij de Jameson 's 
Mamba. 

Voeding 
Nee als bij de Smalkop Mamba zijn in gevangen
schap gekweekte Groene Mambas ook geen lastige 
eters, die zowel dode als levende prooidieren accep
teren. Wanneer her gaat om wildvang dieren smi
ten we op herzelfde probleem als bi j de Ja meson 's 
Mamba. 

Fokken 
Groene Mamba's zijn net als alle andere mamba
soorten ovipaar, na een draagrijd van 80-92 dagen 
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legt her vrouwtje 6- 12 eieren. De eieren zijn 49-60 
mm bij 25-28 mm groor. Deze eieren worden in 
de broedmachine op een temperatuur van 28-
290C mee een luch tvoch tigheid van 70-90 % uit
gebroed in 75-88 dagen . De jongen zijn bij de 
geboorte 40 cm lang en vervellen na I 0 dagen. 
Groene Mamba's worden in gevangenschap de 
laatste rijd veelvuld ig gekweekt. 

ZWARTE MAMBA, Dendrot!Spis polylepis 
D e naam Zwarte Mamba kan soms war verwarend 
overkomen omdat her dier nier zware, maar grijs of 
bruin van kleur is. De naam Zwarte Mamba is onr
scaan door de bek van die dier. Een Zwarte 
Mamba, die zich bedreigd voelt, openc zijn bek en 
laar de zwarte binnenkam hiervan zien. 
Net als alle andere soorten heeft de Zwarte Mamba 
een lang gerekte kop mer grore ogen en ronde 
pupillen. De kleur op de rug en Aanken varieert 
van lichtgrijs roe ol ijf, donker o lij f, grijsbruin, don
kergrij s roe staalblauw. De randen langs de bek en 
de buik zijn lichter van kleur. De dieren kunnen 
mee een lengte van 300-450 cm roe de langste gif
slangen gerekend worden. Zeker is dar de Zwarte 
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Mamba de snelste slang ter wereld is met een snel
heid van russen de 11 en 13 km /uur. 

Levenswijze & Gedrag 

De Zwarre Mamba is waarsch ijnl ijk de meest 

gevreesde slang van Afrika. Vele verhalen, deels 

waar en deels n ier waar, d oen de ronde over dit 

d ier. Het zij n bodembewenende slangen, ze leven 
op de savan ne en in de open bossen langs de kust. 
De dieren zijn vaak re vinden in de buurr van ter

mietenheuvels, d ie ze gebruiken als schuilplaats en 
slaapplaats voor d e nacht. Ze voeden zich hoofdza

kel ijk m et ratren en dassies, maar ook vogels en 

andere zoogdieren worden gegeten. Wanneer een 

Zwarte Mamba gevaar bespeurt za l deze proberen 
re vluch ten. Wan neer dit niet lukt zal het d ier zich 

oprich ten, de bek vervaarlijk openen en de halsrib
ben spreiden. Wanneer de belager her dier dan nier 

ui t de weg gaar, zal de slang meerdere malen m er 
grore snelheid toebijten. Zwarte Mamba's worden 
ook vaak aangetroffen in de nabijheid van de 
mens, in de nachtelijke uren houden zij zich schuil 

in schuren of kelders. Ze komen af op de knaag
dieren , d ie zich vaak ophouden in en om de huizen 

Dell{/ronspis po6•1epis, de Zwarte Mamba 
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van de mens. Zwarte Mamba's zijn erg territoriaal 

en dulden geen soorrgenoren in de buurt. In de 
paringsrijd houden de mannen gevech ten onder 
elkaar. Ze verstrengelen de lichamen in elkaar en 
maken zo een soort dans, wat vaak verward wordt 

met de eigcl ijke paring. De verl iezer is degene d ie 
op de grond gedrukt wordt. Deze za l hie rna ook 

weg gaan om ergens anders zijn geluk re bep roe

ven. De paring neemr enkele uren in beslag en 

wordt meesral rond zonsopgang en zonsondergang 
gez1en. 

Huisvesting 

Zwarte Mamba's zijn Afrika's langsre gifslangen, 

ook zijn zij in regenstell ing tor de andere mamba

soOI·ten bodembewonend . D it berekenr dar de d ie

ren een verbl ijf nodig hebben met een groot vloer
oppervlak. Als minimale maat voor een terrarium 
per d ier moeten we u irgaan van 120x70x70 cm 
(lxbxh). In het verblijf d ienr er een van buitenaf 
afsluitbare nesrkasr re zijn. 

Zwarre Mamba's zijn dieren die de savanne en 

droge open bosgebieden van Afrika bewonen . Op 
deze manier moeren wij ze dan ook proberen re 
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Dendroaspis angmticeps, de Smalkop Mamba 

huisvesten. Ze kunnen her besr gehouden worden 
op een substraatmengsel van zand mer grind. Hier 

en daar kunnen war stronken hou t en stenen 
gebruikt worden als decoratie van her terrarium. In 

her verblijf eliene a ltijd ve rs warer aanwezig re zijn . 

O e dieren maken hier weinig gebruik van, maar 
her draagt wel bij aan de luchrvochrigheid, die her 
besre russen de GO en 80% geho uden kan worden, 

om vervellingsproblemen re voorkomen. De rem
peraruur in her terrarium moer russen d e 25-30°C 
zij n en mag in de nacht afZakken naar I8°C, of 

lager wanneer de nes rkasr door middel van een 
warmeemar verwarmd wordt. 

Voeding 
Zwarte M amba's zijn gu lzigeerers en wanneer men 
niet uirkijkr overeren de dieren 1.ichzelf, mer alle 
narigheid van dien , zoals vervcrring of her uitbra
ken van de prooi. Her is dan ook beter de dieren 

vaker een kleine prooi re voeren dan eens in de 
zoveel weken een grote prooi. Ze laren zich gemak
kelijk voeren mer dode en levende prooien, ook 
nemen ze eendagskuikens aan. 
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Fokken 
Zwarte Mamba's worden in gevangenschap zelden 

gefokt. O ir ligr naar alle waarschijnlijkheid aan her 

feit dar de mannen moeren vechten o m her vrouw
tje. Oi r kan her beste gedaan worden door rwee 

mannelijke dieren bij her vrouwtje re plaatsen en 
na her riva lireirgevechr de verliezer re verwijderen. 
Na een periode van 84-90 dagen lege her wijfje 
haar e ieren. Men moer van tevoren zorgen voor 

een legbak in her verblijf. De eieren ko men na 80-
90 dagen uit bij een remperaruur van 28-29°C en 
een luchtvoch tigheid van 80-90 %. De jongen zijn 

50-GO cm lang bij d e geboorte. Na I 0 dagen ver
vellen zij voor de eerste keer. 

Jonge Zwarte Mamba's zijn erg snelle groeiers en 
kunnen een lengre van 2 merer bereiken in hun 

eerste levensjaa r. Na ongeveer 3-4 jaar bereiken ze 
de leefrijd om zelf voor nageslach t re zorgen. 

VEILIG HEID 

Wanneer men mamba's houdt moet men altijd 
rekening houden met d e veiligheid. Mamba's 
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behoren rot de gevaarlijkste gifslangen van het 
Afrikaanse conrinent. De terraria van deze dieren 
moeten voorzien zijn van een slot en minimaal 6 
mm glas. De verblijven moeren ook in een aparte 
kamer staan en op de verblijven moer duidelijk 
aangegeven zijn war voor en hoeveel dieren er 
inzitten. In de gifslangenkamer moeren een paar 
rekverbanden aanwezig zijn, voor in her geval van 
een beer, als eerste hulp. Her is ook raadzaam om 
op de deur van de slangenkamer aan re geven dar 
er giftige slangen wonen. Verder moer de kamer 
naad- en kierloos gesloten zijn. 
Mamba's, hoe rustig dan ook, zijn nooit re ver
trouwen. Neem dus nooit onnodig risico en werk 
in her verblijf altijd met de daarvoor besremde 
gereedschappen zoals voeder- en grijprangen. Her 
is ook beter mamba's nier te hameren en pas han
delingen in her verblijf te verrichten wanneer de 
dieren in de nestkasren zitten opgesloten. Wanneer 
een dier ziek is of om war voor reden dan ook 
gehanreerd moer worden, dan dient men dit al rijd 
met twee ervaren personen re doen. 
H oudt her risico met mamba's en alle andere gif
slangen ror een minimum beperkt, wordt nooit 

Dmdronspis polylepis, de Zwarte Mamba, d reighouding 
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overmoedig en werk met gezond verstand. Dan 
kan men deze dieren mer veel plezier houden en 
fokken. 

WETGEVING 
Mamba's zijn geen beschermde dieren, hetgeen 
berekenr dat men geen vergunning nodig heeft om 
deze dieren te houden. Toch is her raadzaam om 
aan de lokale politie, afdel ing milieu of bijzondere 
wetten, door re geven dar u gifslangen houdt, zodat 
zij weren war er gaande is voor her geval er iets 
gebeurt of voor wanneer er en bepaalde wet aange
nomen word t met betrekking rot her houden van 
gifslangen. Dirzelfde is ook raadzaam bij de brand
weer, zodat deze, wanneer er brand ui tbreekt, weer 
dar er gifslangen in het huis zitten. 
Een andere rip is het informeren van je hu isarts of 
her lokale ziekenhuis, zodat deze ook weren hoe re 
handelen in her geval van een beet. 
Eén ding is zeker, her is berer vooraf alles goed op 
een rijtje re hebben, dan misschien in de roekomst 
onvoorbereid voor een onaangename verrassing 
komen te staan. 
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VEEL VOORKOMENDE GEZONDHEIOS
PROBLEMEN 
De twee meest voorkomende ziektes die ik uit 
eigen ervaring heb meegemaakt bij mamba's zijn 
longontsteking en mondrot. Beide ziektes zijn 
lastig, niet zozeer in de behandeling, maar meer 
doordat dat de dieren gedurende een zekere perio
de dagelijks gehanteerd moeten worden, hetgeen 
betekent dat de dieren zeer gestresst zullen worden. 
Dit draagt niet bij aan uw eigen veiligheid. Elke 
keer dat men een mamba achter de kop moet pak
ken loopt men risico. 
Hieronder zal ik proberen te beschrijven hoe men 
deze ziektes moet behandelen. Met nadruk wijs ik 
erop, dat alle beschreven medische handelingen 
onder supervisie van een dierenarts moeten staan. 

Longontsteking (pneumonie) 
Longontstekingen zijn veel voorkomende aandoe
ningen bij mamba's. Deze ziekte komt ook veel
vuldig voor bij wildvangdieren. Wildvangdieren 
zijn altijd meer vatbaar voor ziektes, omdat zij 
blootgesteld geweest zijn aan zware stress. Zoals 
bekend zorgt stress voor een verlaagde weerstand, 
die ziektes de kans geeft om zich te openbaren. 
Longontstekingen zijn er in verschillende vormen, 
die alle op een andere manier ontstaan. 
We herkennen verschillende symptomen bij een 
longontsteking, zoals een reutelende, onrustige 
ademhaling of slijm in de bek. Ook houden de die
ren de bek geopend, dieren weigeren voedsel en 
worden overdreven rustig. Onbehandelde dieren 
sterven aan verstikking, inwendige ontstekingen of 
bloedvergiftigingen. 
Voor alle soorten longontstekingen geldt dezelfde 
basisbehandeling. Het dier moet afgezonderd 
gehuisvest worden, de temperatuur mag dag en 
nacht niet onder de 25°C liggen en de luchtvoch
tigheid moet verhoogd worden naar 90-100%. 
Om te kunnen achterhalen met wat voor soort 
longontsteking we te maken hebben moet bloed of 
slijm onderzocht worden door de dierenarts, hier
uit is af te leiden of het om een bacteriële, parasi
taire, virale of mycotische (schimmel-) infectie 
gaat. 
Een bacteriële longontsteking is de meest voorko
mende longontsteking en wordt veroorzaakt door 
een lage weerstand, tocht, slechte hygiëne of een te 
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lage temperatuur. Maar ook bacteriële infecties 
elders in het lichaam kunnen de oorzaak zijn. 
Parasitaire longontstekingen kenmerken zich voor
al door wormen maar soms ook door bloedzuigen
de mijten. De oorzaak komt altijd van buitenaf. 
Virale longontstekingen zijn de hardnekkigste 
longontstekingen die zich voor kunnen doen. Als 
laatste hebben de mycotische longontsteking, die 
veroorzaakt wordt door inhalatie van schimmel
sporen. Ieder van de verschillende longinfecties 
heeft een andere behandeling. 
- Bacteriële ontsteking 
Als behandeling gebruiken we Vibramycine siroop, 
dit moet oraal gegeven worden gedurende 5 dagen, 
met een dosering van 5mg/kg lichaamsgewicht. 
Een ander middel dat uitkomst kan bieden wan
neer bovenstaande niet aanslaat is Kanamycine 
1 Oo/o, dit wordt intramusculair (in de spieren geïn
jecteerd) toegediend, met een dosering van 15 
mg/kg (=0,15ml/kg). 
- Parasitaire ontsteking 
Aangezien we verschillende parasieten kennen heb
ben wij ook verschillende behandelingsmethoden. 
Bij behandeling tegen rondwormen (Nematoden) 
gebruiken we Ripercol. Dit wordt via een intervas
culaire injectie (direct in een bloedvat) toegediend, 
als dosering houden we 20mg/kg aan. 
Bij platwormen (Trematoden) gebruiken we het 
middel Droncite. Dit wordt oraal toegediend, met 
een dosering van 30mg/kg. 
In het geval van mijten gebruiken we Neguvon, de 
dieren moeten baden in een 0,4% (4 gram per liter 
water) oplossing. 
- Virale ontsteking 
Antibiotica zijn hierbij niet werkzaam, maar 
geprobeerd kan worden bijkomende bacteriële 
infecties te bestrijden met: Streptomycine, intra
musculair 20 mg/kg, dagelijks gedurende 10 
dagen. 
- Mycotische ontsteking 
Hier voor gebruiken we Ketoconazol, wat goed 
werkt tegen schimmels. Dit medicijn wordt oraal 
toegediend in een dosering van 25 mg/kg. 
Tenslone is het bij elke behandeling aan te bevelen 
om een injectie vitamine A (5000 I.E./kg) en vita
mine B-complex (0,5 ml/kg) te geven. Let op dat 
er niet wordt overgedoseerd met vitamine A. 
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Mondrot 
Mamba's hebben vaak mondinfecries. Dit komt 
waarschijnlijk door de felheid waarmee ze hun 
prooi bijten, waarbij ze vaak een hap substraat 
meenemen. Daarnaast is er de klassieke mondrot 
(infectueuze stomatitis), dit is een gevolg van een 
algehele bacteriële infectie, die zich uit in pijpfis
tels in de bek. Vrijwel altijd is dit een gevolg van 
immuunsuppressie als gevolg van stress. Dit zegt 
dus iets over de stressgevoeligheid van deze dier
groep. Een oorzaak voor deze stress kan bijvoor
beeld ook slechte hygiëne zijn, bijvoorbeeld op de 
vangstations. Men ziet deze aandoening dan ook 
vaak bij wildvangdieren. 
Mondrot is duidelijk te herkennen aan een wirgeel 
gekleurde kaasachtige substantie aan de tanden van 
het dier. Om mondrot te genezen moeten de die
ren 1 0-14 dagen behandeld worden door middel 
van her schoonmaken van de bek met een 3% 
oplossing van waterstofperoxide. Oir moet om de 
dag gebeuren. Verder moet men de dieren met een 
antibioticum behandelen. Baytril is een goed 
middel om te gebruiken. Deze injectievloeistof is 
re verkrijgen in een 2,5% en een 5% oplossing. De 
dosering moet aan de hand van de bijsluiter bere
kend worden en de vloeistof moet 1 0 dagen 
achtereenvolgens in de buik geïnjecteerd worden. 
Wanneer het dier geneest heeft her toch bloot 
gestaan aan zware stress en her zal enige tijd duren 
voordat het dier weer de oude is en gaat eren. 

MYTHEN ROND DE MAMBA'S 
Mamba's zijn Afrika's meest gevreesde slangen. Ze 
zijn re vinden in uiteenlopende biotopen, maar 
ook in de nabijheid van de mens. Doordat mam
ba's zo gevreesd worden in de landen van her
komst, bestaan er ook veel verhalen over deze inte
ressante diersoort. In Zuid-Afrika denkt de bevol
king dat de Smalkop Mamba een jonge of halfwas 
Zwarte Mamba is. Andere verhalen zijn, dat de 
Zwarte Mamba je achterna zit tot aan je bed en 
dat, wanneer hij je bijt, je sterft binnen vijf minu
ten. Veel van deze verhalen zijn niet waar, maar 
geworteld in onwetendheid. Voor veel Afrikaanse 
stammen is de slang heilig en word ze gezien als 
boodschapper van de voorouders. Dit veranderde 
compleet toen de christelijke missionarissen kwa
men, die slangen als ongedierte en brengers van het 
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kwaad zagen. In de moderne tijd, worden de mam
ba's nog steeds veroordeeld met allerlei verhalen 
uit de oude rijd. Niets is minder waar over de snel
heid en het nerveuze gedrag dar vooral de Zwarte 
Mamba vertoont, maar één ding is zeker, het is nier 
de agressieve moordenaar zoals de mens dit dier 
vaak ziet. 

MIJN MAMBA'S 
Op dit moment bevinden zich binnen mijn collec
tie elf mamba's. Het gaar hier om 1.3 Dendroaspis 
angusticeps, 1.1 Dendroaspis viridis, 1.1 Dendroaspis 
jamesoni kaimosae, 2.1 Dendraapsis polylepis. Alle 
dieren, op de D. angusticeps man na, zijn import
dieren die als volwassen dieren bij mij kwamen. 
Verse import mamba's zijn dieren die veel zorg 
nodig hebben, alvorens zij goede gezonde slangen 
worden. Door de vele behandelingen met de beno
digde medicatie zijn de dieren behoorlijk gestresst, 
hergeen betekent dat zij dag en nacht in de schuil
kisten doorbrengen. Wanneer de dieren eindelijk 
vrij zijn van parasieten en uitdrogingsverschijnse
len worden zij minder angstig en laten ze zich ook 
vaker zien, tot het punt dat zij de gehele dag in de 
rakken liggen en pas wanneer de verlichting in hun 
verblijven uitgaat richting nestkast glijden. 
De kweekgroep D. angusticeps zit gehuisvest in een 
verblijf van 180x80x 180 cm (lxbxh). Dit verblijf is 
gebouwd op de plaats waar normaal de kast onder 
het trapgat zat. Het verblijf is ingericht met ver
schillende takken die horizonraai door het verblijf 
lopen, verder zit er als decoratie een flinke hoe
veelheid kunstplanten in, waarop de dieren graag 
liggen. In her verblijf hangen twee nesrkasren, 
waarvan er maar één gebruikt wordt. Als substraat 
in alle mambaverblijven gebruik ik een mix van 
cocopeat, turf, potgrond en Frans naruurbark, 
welke zowel droog als vochtig re gebruiken is. Her 
koppel D. jamesoni kaimosae en het koppel D. 
viridis bewonen verblijven die een afmeting heb
ben van 175x60x70cm (lxbxh). Ook deze verblij
ven zijn ingericht met horizontaal geplaatste tak
ken en met kunsrplanren. In beide verblijven 
hangt één nesrkasr, welke door D. viridis wel 
gebruikt wordt, maar door D. jamesoni kaimosae 
niet. De drie D. polylepis bewonen een verblijf van 
300x60x70cm (lxbxh). Oir verblijfis ingericht met 
stenen, stronken hout en een nestkast die eigelijk 
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nooit door ze wordt gebruikt. 
Alle mambaverblijven moeten worden geopend 
doormiddel van schuifruiten (glasdikte 6 mm), 
welke met een vitrineslot worden afgesloten. Alle 
verblijven bevinden zich in een speciale ruimte, die 
geheel voor het houden van gifslangen is ingericht. 
Dit puur uit veiligheidsoverwegingen. De deur van 
de kamer is ook afgesloten met een slot en diverse 
waarschuwingen zijn op de deur geplaatst. Het 
voederen van de mamba's gebeurt op wekelijkse 
basis. De Smalkop en de Zwarte Mamba's kunnen 
zowel met levende als dode prooidieren gevoerd 
worden. De Jamesan's en Groene Mamba's accep
teren alleen levende prooidieren, of ik moet met 
een flinke hoeveelheid geduld de nieuwsgierigheid 
van de dieren wekken door een dood prooidier 
voor langere tijd heen en weer te bewegen in het 
verblijf. Maar vaak is de aanwezigheid van de voe
dertang genoeg voor de dieren om te besluiten dat 
ze geen honger hebben. Wanneer levende muizen 
in het verblijf geplaatst worden ~ntstaat er meteen 
actie. De dieren ~jken haar het-prooidier, kruipen 
langzaam naar voren en bijten de muis, waarna de 
slangen -doodstil blijven~ h~gen, alsof er niets is 
gebeurd. Wanneer de muis i~ overleden onderzoe
ken zij hem voorzichtig, alvorens zij beginnen te 
eten. Een heel opvallend gedrag bij de Jamesan's 
Mamba's is dat zij altij~ aJleen in de kop van een 
muis bijten. Na hierover met andere mambahou
ders gesproken te hebben bÎijken hun Jamesan's 
Mamba's dit ook te doen. , --

De Smalkop Mambas worden meestal met dode 
muizen, kuikens of ratten gevoerd, welke op wille
keurige plaatsen in het verblijf gelegd worden. De 
man gaat meestal als eerste eten en kiest daarbij de 
grootste prooi, als de man aan het eten is, komen 
de drie vrouwtjes ook te voorschijn voor hun 
maaltijd. Wanneer ik het idee heb dat een bepaald 
di~r uit de gr~ep m~nc;lèr:.-.voedsel tot zich kan 
nemen dan de ändere, wordt met behulp van een 
lange voeder pincef(70 cm) een prooidier aan dat 
individuele dier aangeboden. Wanneer de groep 
levende voedseldieren krijgt aangeboden, kijken zij 
eerst geduldig alles aan voor zij besluiten over te 
gaan tot actie. Maar ook dan is de man de eerste 
die zich tegoed gaat doen aan de prooidieren, 
welke met één beet te pakken worden genomen. 

. De Zwarte Mamba's krijgen zowellevende als 
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dode prooidieren aangeboden. Ratten worden over 
het algemeen levend gegeven en worden snel, maar 
vaak met meerdere snelle beten gedood. Wanneer 
ik dode prooidieren voer aan de Zwarte Mamba's, 
dan zijn dit altijd kuikens welke ik met een voe
dertang aanreik. Als voedertang gebruik ik een 
tang van Gardena, die in de meeste bouwzaken en 
tuincentra worden verkocht als een gereedschap 
om vuil en bladeren in de tuin op te pakken. 
Het hanteren van de dieren gebeurt alleen in uiter
ste noodzaak, zoals bij ziekte of achtergebleven 
stukken vervelling, maar ook wanneer het gehele 
verblijf moet worden schoongemaakt. Wanneer de 
dieren gehanteerd worden moet dit met een volle 
1 00% concentratie en rust gebeuren. De Smalkop 
Mamba's zijn hierin het gemakkelijkst en lijken 
ook geen problemen te ondervinden wanneer zij 
gehanteerd moeten worden. Deze dieren zijn rustig 
bij de staart te nemen, waarbij het overige deel van 
het lijf ondersteund wordt met een slangenhaak, ze 
liggen hierbij rustig om zich heen te kijken zonder 
enig teken van agressie of angst. De Jameson' s en 
Groene Mamba's zijn van nature nerveuze dieren. 
Wanneer zij bij de staart genomen worden doen zij 
er alles aan om te ontsnappen. Ze bewegen hun lijf 
wild en springen alle kanten op. Toch heb ik ze nog 
nooit één teken van agressie zien vertonen, maar 
alleen van angst. Ook deze dieren moeten met de 
haak ondersteund worden, maar hier doet de haak 
meer dienst om de dieren bij mijn lichaam weg te 
houden. De Zwarte Mambas kunnen erg vriende
lijk maar ook erg humeurig zijn. Daardoor zijn zij 
soms zeer lastig te hanteren. Hoewel ik geen lief
hebber ben van het gebruik van een Grabstick (een 
tang speciaal ontworpen om slangen mee te grij
pen) heb ik deze altijd in de buurt staan voor het 
geval dat één van de dieren besluit door te draaien. 
Het bij de staart pakken van gifslangen klinkt voor 
veel mensen erg onverantwoordelijk, maar dit is de 
enige juiste manier om cobra-achrige slangen 
(ELAPIDAE) te hanteren. Dit soort dieren is erg 
beweeglijk en vooral snel. Door de dieren bij de 
staart te houden heeft men een goede controle over 
het dier. Door bewegingen met de pols kan men de 
dieren uit evenwicht brengen, wanneer zij iets 
doen wat je niet op prijs stelt, zoals proberen 
omhoog te komen naar je handen. De haak wordt 
gebruikt om de rest van het lichaam te ondersteu-
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nen, waardoor de dieren ook rustiger blijven. 
Verder dient de haak ook om de dieren bij je uit de 
buurt te houden. Wanneer de dieren lastig doen 
kan men de dieren met de ruggengraat naar je toe 
draaien, waarna je de haak tegen de ruggengraat 
aan legt, waardoor de dieren alleen van je af kun
nen bewegen en niet naar je toe. Nogmaals moet ik 
duidelijk zeggen dat het hanteren en houden van 
mamba's alleen is weggelegd voor specialisten. 
Mamba's zijn zeer mooie en intrigerende dieren 
maar ze zijn niet voor iedereen weggelegd. 
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MAMBAS (Dendroaspis spp.), THE MOST FEA
RED SNAKES OF THE WORLD 
This artiele describes de different species en sub
species of the genus Dendroospis and their husban
dry. lt is stared rhat these animals are nor suited for 
hobbyists, only for very experienced keepers of 
poisonous snakes. 
D. angusticeps (Eastern Green Mamba): an arbore
al species that feeds on birds and eggs, mammals, 
reptiles and amphibians. In captivity they can he 
fed living as well as dead rodents, like rats and 
mice. They accept dead chicks too. Suggested 
dimensions for a terrarium are 150x50x70 cm 
(lxwxh), fitred up with branches and (artificial) 
plants. A large water-bowl should he present. For 
each animal there should he a nesting-box that can 
he closed from outside the terrarium. The bottorn 
is covered with a mixture of sand, potring-compost 
and peat. Temperamres 25-28°C, humidity 60%, 
the temperamres can drop to l8°C during the 
night. This animal can reproduce in captivity. At a 
breeding-temperamre of 28-30°C and 70-90% 
humidity the eggs (6-17) will batch in 85-88 days. 
The juveniles shed their skin after 8-10 days, after 
which they can he fed for the first time. They reach 
mamrity in three years, but it is recommended to 
wait with breeding until they are a bit Jonger. 
D. j. jamesoni Qameson 's Mamba)and D. j. kaimo
sae (Blacktail Jamesan's Mamba): these are quite 
similar, although the latter has a deep black tail. 
These animals are both arboreal as terrestrial. 
Suggested dimensions for a terrarium are 
200x60x70 cm (lxwxh), fitred up with horizontal 
branches and (artificial) plants, a large water-bowl 
and for every animal a nesting-box that can be clo
sed from outside. As bottom-substrate a mixture of 
coco-peat, potring-compost and peat, covered with 
bark, can be used. Temperamres during the day 
25-30°C, during rhe night 18°C. They are wary 
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feeders, rhey don'r ger used ro rodenrs easily, bur 
rhey can be fed mainly on smalt birds (like Zebra 

Finches) and occasionally a rodem. There isn'r 

known much abour rheir reproducrion, nobody 
has b reeding-resulrs wirh this snake. 

Dendompis viridis (Wesrern Green Mamba): an 

arboreal species that feeds on birds and eggs, repti
les and arbo real mammals. A terrarium with 
dimensions and arrangement as described for D. 
jamesoni is recommended. Animals rhat are born 

in captivi ty feed on borh dead as living prey. Wild
caught animals pose rhe same feeding-problems as 

D. jamesoni. T h is animal can reproduce in caprivi
ty roo. At a breeding-remperarure of 28-29°C and 
70-90% humidity the eggs (6-12) will hatch in 75-

88 days. The juveniles shed rheir skin after I 0 
days. They are bred in captivity quite aften for rhe 

last years. 

D. pofyfepis (Black Mamba): rhe name Black 

Mamba is confusi ng, since rhe animals are more 

greyish. The name refers ro the black colour of rhe 
inrerior of rhe moud1, which can beseen when rhis 

snake feels rhrearened. Ir is o ne of rhe biggesr (300-
450 cm) and fastesr (11-!3 km/ h) poisonous sna
kes of rhe world. Ir is a terrestrial species thar feeds 

on birds and mammals. T hey are frequenrly folmd 
around termiraries, which they use as hiding-place. 

Suggesred dimensions for a terrarium are 
120x70x70 cm (lxwxh) fitred up wirh srones and 

srubs, a warer-bowl and nesring-boxes. The bor
rom-substrare can be a m ixture o f sand and gravel. 
Temperaru res d u ring the day 25-30°C. during rhe 

nigh t l 8°C, humidiry 60-80% . T hese animals are 
voracious feeders, care should be raken nor ro let 
rhe animals become fat. Better ro give rhem a smal! 

prey frequenrly rhan a large prey once in a while. 

T hey feed o n dead as well as living prey, for insran

ce living rats and dead chicks. These snakes don 't 
reproduce afren in caprivity. Th is is possibly due ro 
rhe facr rhar rhe males have [0 flghr ro r a remale. 

T his can be ach ieved by placing rwo males wi th a 
female and after the srrugglc of rhe mal es ro rema
ve the loser. At a breeding-temperature of28-29°C 

and 80-90% humidity the eggs will harch in 80-90 
days. T he juveniles shed rheir skin afrer I 0 days. 
They wi ll grow very fasr and reach a lengrh of 2 m 
wirh in a year. Afrer 3-4 years rhey can reproduce 
rhemselves. 
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Of course special precaurions sholdd be raken 

when keeping these animals. T he terrariums 
should be locked and be provided wirh 6 mm rhick 
glass. All rhe terrariums should be housed in a spe

cial room for this purpose. The number of animals 
and species sholdd be inclicated o n every terrari

um. O f course rhe room is lockeel roo and ir 

shoulcl be made clear rhat rhe room comains living 
poisonous snakes. Always use special equipmenr 
like snake-hooks whenever the an imals need ro be 

handlecl. lnform rhe police and rhe fire-hrigade of 
rhe type of animals that are kepr in rhe house. 

The mosr frequenrly seen healrh-problems are 
pneumonia (several types) and stomatit is. Most of 
rhe discases can be cured, but the necessary hand

ling of rhe animals gives rise to stress. Ir will take 
some rime befare rhe animals are complerely heal

rhy and wiJl eat again . 
The aurhor has eleven animals in roral, 1.3 D. 
rmgusticeps, 1. 1 D. j. kaimosae, 1. 1 D. viridis and 

2. I D. pofyfepis. T hey are fed every week, all acear
ding ro rheir preferences. 
Again it is stared , rhar rhese beaurifu l an imals are 

nor suited for everyone. 

Deudroaspis jamesoui knimosae, de Zwarrsraarr Jamesan's 
Mamba 
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Ameiva ameiva (LINNAEUS, 1758) 

Rob Verhoeks 
Sloepkade 25 
Zoetermeer 

Foro's van de auteur 

INLEIDING 
Het geslacht Ameiva behoort tot de familie 
TEIDAE. Er zijn in totaal 14 soorten. Ameiva's 
komen voor van zuidelijk Mexico tot ver in tro
pisch Zuid Amerika en de Antillen. De nominaat
vorm Ameiva ameiva komt voor in het gebied van 
Zuid Mexico tot Uruguay. Er is ook een door men
sen geïntroduceerde populatie in Florida (USA). 
De hagedissen leven langs bosranden en in 
struikachtige gebieden en agrarische gebieden. 
Ook komen ze voor in open terrein. Ze zijn voor
namelijk boderobewonend en graven graag. Ze 
klimmen in struiken, echter vrijwel nooit verticaal 
omhoog. 

BESCHRIJVING 
De dieren kunnen een lengte bereiken van 60 cen
timeter, waarvan tweederde deel wordt ingenomen 
door de staart. Net als Teju's hebben ze een spitse 
snuit, een lange, slangachtige rong en een relatief 
lange staart. Jonge dieren (juvenielen) zijn overwe
gend groen van kleur. Op de flank is bij de jonge
re dieren een duidelijke donkere balk zichtbaar met 
daaronder een lichtere grondkleur met groenbrui
ne vlekken in een onregelmatig patroon. Op lare
re leefrijd verkleurt de hoofdkleur naar bruingroen 
en verdwijnt de donkere balk. Op de flanken 
bevinden zich veelal witte vlekken in een onregel
matig patroon. De onderzijde van de zowel de 
jonge als van de volwassen dieren is lichtgekleurd. 
Er is een grote variabiliteit in kleur tussen de indi
viduen. De huid is glad en nauwelijks zichtbaar 
geschubd. 

Ameiva ameiva IN GEVANGENSCHAP 
In 2000 heb ik een koppeltje Ameiva ameiva van 
een andere liefhebber overgenomen.. De vorige 
eigenaar wilde ze weg doen \'anwege het feit dar ze 
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vrijwel nooit te zien waren. Wildvang Ameiva spe
cies worden geregeld in de handel aangeboden, 
nakweek komt betrekkelijk weinig voor. Ik vond 
het mooie dieren en het leek me een uitdaging om 
met deze soort te kweken. Het mannetje was onge
veer 50 cm, het vrouwtje een stuk kleiner. Na enig 
spit en zoekwerk op het internet (er is niet echt 
veel over te vinden) heb ik een terrarium ingericht 
met de afmetingen 160x60x60cm (lxbxh). Op de 
bodem heb ik een vrij dikke laag repribark aange
bracht en een gedeelte met grote houtsnippers. 
Verder heb ik veel schuilplaatsen gecreëerd door 
middel van flinke stukken kurkschors en stronken 
hout. De verlichting bestaat uit twee warmtespots 
van 75W en 60W en een Zoomed Reptisun® 
UV-B TL-buis. De temperatuur onder de lampen 
bedraagt ongeveer 39°C, in de uiterste andere hoek 
van de bak ongeveer 26°C. Ameiva' s houden van 
zonnige en droge omstandigheden, dit neemt niet 
weg dar her terrarium in de ochtend beneveld 
dient te worden. Dit om de natuurlijke omstan
digheden zo goed mogelijk na te bootsen. Ik let er 
wel op dat tenminste een derde gedeelte van het 
terrarium droog blijft. 

GEDRAG 
Nadat ze in her terrarium geplaatst werden, ver
toonden ze aanvankelijk zeer schuw en 
schrikachtig gedrag. Voor een deel is dit verklaar
baar door de stress van het verplaatsen. Na enkele 
dagen verdween het schrikachtige gedrag en waren 
ze vooral in de ochtend goed te zien onder de spot, 
bij het opwarmen. Eenmaal opgewarmd verborgen 
ze zich onmiddellijk als ik in de buurt van de bak 
kwam. Na verloop van tijd raakten de dieren 
steeds meer gewend en ze laten zich nu geregeld 
bewonderen. Echter elke verstoring in de buurt 
van het terrarium, zoals bijvoorbeeld een tweede 
persoon, doet ze wegschieten. Ameiva's staan 
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Ameiva ameiva jong 

bekend als ramel ijk intelligente rep tielen. 
Mannetjes zijn met meerdere vrouwtjes samen re 
houden, echter in gevangenschap absoluut nier re 
combineren met andere mannetjes. H er zijn geen 
d ieren voor beginnende liefl1ebbers en men dient 
zich er terdege van bewust re zijn dar her geen 
hagedissen zijn die je de hele dag zier. 

VOEDING 
Ameiva's zijn wem1g kieskeurig war voeding 
betreft. Ze jagen op alles war beweegt. Bij mij heb
ben de dieren een lich te voorkeur voor grote kre
kels, verder geef ik ze meelwormen, wasmorlarven, 
pissebedden, duizendpoten en af en roe een nest
muisje. Regenwormen nemen ze ook, waarbij ik 
goed uitkijk of ze nier uit vervuilde grond komen. 
Vers fruit heb ik wel aangeboden, maar nooit 
gezien dar er van gegeten werd. Verder eren ze in de 
naruur en in gevangenschap eieren. Volwassen die
ren krijgen in principe om de dag voedsel aange
boden, waarbij ik er vooral op Ier dar ze onmiddel-

Ameiva a mei va jongen 
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lijk gaan jagen. Indien dit nier her geval is sla ik 
rwee periodes over. Oir om ververring regen re 
gaan. Oe voedseld ieren worden nveemaal per week 
bepoederd met een mulrivitamine-preparaar, 
waarbij ik afwisselend Korvimin en Reptivire 
gebruik. Ik zorg dar er elke dag een flinke schotel 
vers d rinkwater aanwezig is, hier baden ze ook 
soms in. Bovendien geef ik eenmaal per week 2 à 
3 druppels vitamine 03 (op warerbasis) in her 
drinkwater. 

KWEEK 
Her eerste jaar heb ik eenmaal een paring waarge
nomen, eieren heb ik niet aangetroffen. H elaas 
overleed het vrouwtje aan her eind van her eerste 
jaar. Na een paar maanden was ik in de gelegen
heid om een nieuw vrouwtje re kopen. Oir dier 
heb ik d irect bij het mannetje geplaatst. H er kl ikte 
blijkbaar meteen want de volgende dag nam ik al 
een paring waar. Eind september 2000 zag ik 's 
avonds her mannetje met een ei in zijn bek door de 
bak lopen. Vervolgens werd her ei opgegeten. 
Verspreid door de bak trof ik nog drie, al wat inge
va llen, eitjes aan. Ik nam aan dar het legsel nier 
bevrucht was omdat her vrouwtje de eieren niet 
begraven had. Ik heb de eitjes gewoon laren liggen. 
Oe volgende dag waren ze verdwenen, opgegeten 
door de ouderdieren. Begin november trof ik 
opnieuw drie eitjes aan, ook deze waren nier 
begraven en al helemaal uitgedroogd. 
Begin december heb ik de verlichting enigszins 
getemperd. Al houden de dieren nier echt een 
winterslaap, gezien hun natuurlijke omstandighe
den, een korre rustperiode leek mij wenselijk. Na 
circa vijf weken voerde ik her licht weer op. In mei 
2001 nam ik weer een paring waar. Ik heb kort 
daarna een legkistje in de bak geplaatst met voch
tig zand, bedekt met bark ui t de bak. H er vrouw
tje legde in juni drie ei tj es in her legkisrje. Ik heb 
ze onmiddell ijk verwijderd en in een broedsroof 
gedaan. Ik plaatste de eieren in vochtig vermicu
liet. Oe eieren kwamen nier uir, ik vermoed dar ik 
ze re vochtig heb gehouden . Na d it legsel heb ik 
geen paringen meer waargenomen en duurde her 
een hele rijd voordar her vrouwtje weer d ikker 
werd. Begin okrober 200 I werd ze echter weer 
zichtbaar voller. 
Ik h ield her vrouwtje extra goed in de garen en heb 
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het legkistje opnieuw in de bak geplaatst. O p 28 
oktober 200 I zag ik vrouwtje de legkist in gaan. 
Toen ik haar later op de avond door her terrarium 
zag lopen heb ik her legkistje verwijderd. Er lagen 
vier eirjes in. Ik heb de eitjes in de broedstoof 
gedaan, vermiculiet nu iers droger gehouden, in 
een verhouding vermiculier:warer van 100:80. De 
temperatuur werd ingesteld op 30.8°C. Na zo'n 70 
dagen , op 5 januari, kwam her eerste eitje uir, de 
dag erna de andere drie. Bij uitkomst bedroeg de 
kop-sraarr lengte ongeveer I 0 cm .. 

OPFOKKEN VAN DE JONGEN 
De vier jongen heb ik op dezelfde wijze gehuisvest 
als de ouderdieren, wel in een kleinere bak van 
50x40x30cm (lxbxh). Op de bodem geperste turf, 
verder ook kurkschors, en boomstronken. De tem
peratuur liep overdag onder spot op tot ongeveer 
40°C, 's nachrs daalde her naar ongeveer 21 oC. 
Vlak voordar her licht uitgaar sproei ik de bak 
Aink, waarbij ik er ook weer voor zorg dar een deel 
van de bodem relatief droog blijft. Ik geef de jonge 
d ieren buffalowormen, en krekels, qua formaat 
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aangepast aan de jonge dieren. Af en toe geef ik 
wasmorlarven. Bij de jonge d ieren bepoeder ik de 
voedseldieren iedere dag met Korvimin. Eén van 
de jongen overleed na rwee dagen. De andere die
ren groeien bij een rijke voeding snel op. 
Her volgende legsel van rwee ei tjes 1<\vam op 12 
februari uit, dirmaal na 68 dagen. De kleinere jon
gen heb ik bij de drie overgebleven jongen van het 
eerst uitgekomen legsel geplaatst. Dit ging goed, ze 
waren onderl ing nier agressief. 
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Ameivn nmeillfl 

Ameiva ameiva 

Ameiva ameitJtl ranges from Sourhern Mexico un ril 
rropical South America (Uruguay) They live on 
rhe edge of rropical foresrs, woodlands and agricul
ru ral areas. Like rhe orher Teiids, rhey have a long 
pointed snou r, long rongue and rai l. The animals 
can reach a roral length of 60 cm. Juveniles are 
mainly green coloured, as rhe animals grow older 
rhis green colour changes in green and brown. The 
aurhor boughr a pair of Ameiva mneiva in 2000. Ar 
firsr, the animals behaved very shy and nervous. 
Later on, rh is behaviour main ly disappeared, bur 
rhe animals srayed nervy in uncommon siruarions 
nea r Lhe enclos ure. T he Lerrarium measu res 

160x60x60cm (lxwxh). On rhe borrom is a ch ick 
layer of bark and are hiding places. The terrarium 
is sprayed every morning. 
Dayrime remperarme should be 26°C. The bas
king area wi rh rwo spots and a Zoomed® UV-B 
bulb may reach 39°C. T hey ear all kinds of insecrs 
and baby mice. The preferred food of rhc lizards is 
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crickers. Feeding must be clone moderarely (every 
orher day), orherwise rhe animals grow fa r. Twice a 
week rhe insecrs were dusred wirh a calcium-vira
min powder before being offered ro rhe lizards. In 
rhe firsr yea r, rhe aurho r observed a maring once. 
He did nor find any eggs. Unforrunarely, me fema
le died afrer a year. Afrer a few months, rhe aurhor 
boughr anorher female. He placcd the new female 
immediarely in rhe terrarium. T he nexr day he 
al ready observed a maring. The adult lizards are rhe 
fi rsr clurch of eggs. Though rhe ani mals, due ro rhe 
natura! circumsrances in their region of origin , do 
nor need a winter rest , rhe aurhor decreased rhe 
Leln pera lll re fur a shon while. Shonly afu:rwards 
rhe aurhor observed new marings. T he first clu rch 
of rhree eggs die! nor harch. T he second and the 
rhi rd clurch did harch afrer 70 days, ar a breeding 
remperarme of 30 ,8°C. T he juveniles were housed 
similar w rhe adul rs. T hey grow fast on a d ier of 
smal! crickers and orher insects. 
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Voor vakkundig advies 

De grootste 
Nederlandse 
importeur van: 

• Reptielen 

• Amphibieën 

• Geleedpotigen 

• lnsekten 

• Voedseldieren 

• Terraria en alle 

toebehoren 
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