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BESCHRIJVING 
Korte, slanke slang, die meesral korter blij& dan 800 mm. Kan in veel kleurvormen voorkomen. 
Herkenbaar aan de vergrote en uitstekende schubben boven her oog, die doen denken aan wimpers. Op de 
voorplaat de gele vorm, die in Costa Rica 'Oropel' wordt genoemd, dit berekent letterlijk gouden huid. 

BIOTOOP 
Tropisch {laagland) regenwoud. Boom- en struikbewonend. Ook veel gevonden op koffieplantages. 

VOORTPLANTING 
Levendbarend. Tot 20 jongen per worp. 

VOEDSEL 
Kikkers, hagedissen, kleine zoogdieren en vogels. 

GEDRAG 
Overdag rustend tegen een boom, russen struiken of op een blad. 's Avonds in alerte S-houding, wachtend 
op een passerende prooi. Vertrouwt zo lang mogelijk op camouflage. Als hij zich bedreigd voelt kan hij zijn 
bek openen (met gifranden opgevouwen) en deze tonen aan de vijand. Her zijn geen bijtgrage slangen. 
Bijtincidenten doen zich meesral voor als iemand zijn hand op her dier plaatst of als her op een andere 
manier aangeraakt wordt. 

TERRARIUM 
Temperatuur 29-31 oe op de warmste plek, bovenin her terrarium. Lager in her terrarium moet her 5,5oC 
koeler zijn. Op deze manier kan de slang een geschikte temperatuur opzoeken. Twaalf uur licht per dag vol
doet bijna het hele jaar. Een RV van 90 % wordt aangeraden. 
Om paringen te stimuleren moet men de geslachren scheiden en de belichringsduur met twee uur verkor
ten. De RV verlagen naar 50% en de dagtemperatuur laren zakken tot 22-23°C. Behoud deze condities 
gedurende drie maanden, waarna men geleidelijk terug gaat naar de 'zomercondiries'. Na opwarming zul
len de slangen actiever worden. Voer ze veel. Als de terrarium condities weer normaal zijn en de dieren goed 
doorvoed zijn, kan men her mannetje in her terrarium van her vrouwtje plaatsen. Paringen vinden meesral 
's nachts plaats. De dracht varieert vanaf drie tot vijf maanden. 
Deze slangen zijn gi&ig! Daarom moeten er voor her verzorgen in gevangenschap extra voorzorgsmaatrege
len genomen worden. 

LITERATUUR 
HUNZIKER, R., The guide to owning eyelash and temple vipers. TFH, Neprune City. 
LEYSNER, R., De wimperadder (Bothriechis schlegelii, BERTHOLD 1846) in Parque Nacional Cahuita, 
Cosra Rica. Deze uitgave. 
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Het 60-jarig jubileum van Lacerta, een vooruitblik. 

Beste Leden, 
In een jubileumnummer zoals dit hebben wij, Lacertaleden, altijd de neiging stil re staan bij wat er in het 
verleden binnen de vereniging is gedaan. Natuurlijk, hoor ik u zeggen, want dat is in zekere zin wat een 
jubileum is. Dubbellogisch wordt het, wanneer her een verleden betreft van een vereniging die al zestig jaar 
een belangrijke rol speelt in Nederland op het gebied van reptielen en amfibieën. Dar mag best een keer 
belicht worden. Toch wil ik in dirjubileumnummer niet alleen het blikveld naar achteren werpen, we moe
ten immers vooruit en daarbij is vooral van belang war de roekomst ons gaat brengen. 
De afgelopen jaren zijn woelige jaren geweest, er is een fragmentatie opgetreden, waarbij de liefhebberij en 
het behoud van de inheemse en exotische fauna is verdeeld over vele kleine verenigingen en belangenorga
nisaties. Belangrijke oorzaken hiervan zijn her oprukken van her bewustzijn dat het houden van dieren en 
het behoud van inheemse en uitheemse fauna elkaar op sommige vlakken kunnen bijren en de opkomende 
vraag voor een goede consrrucrieve wetgeving en vooral hoe deze vorm zou moeten krijgen. Na de éénwor
ding van Europa en de verschuiving van deze discussies naar een meer internationaal vlak, lijkt er een ken
tering re komen waarin verenigingen elkaar weer opzoeken. Voor Lacerta is de samenwerking met verschil
lende verenigingen en belangenorganisaties een speerpunt in het beleid voor de komende jaren. Op zoek 
naar een gewenst beleid, waarin de ongebreidelde export van exoten aan banden wordt gelegd en beter kan 
worden gereguleerd en waarbij er een herere samenhang besraar russen het houden en beschermen van die
ren, staan wij her sterkst als collectief. 
Zoals de meesren onder u weten, zijndierenbeschermingsorganisatiesin Europa al jaren aan her pleiten voor 
een verbod op het houden van exotische dieren. Dar hun pleidooi niet reëel is en te éénzijdig, kunnen wij 
alleen bewijzen met een gedegen kennis over onze liefhebberij en een professionelere houding. Om sterk te 
staan, in de discussies zullen de belangenorganisaties moeten laren zien, dar zij een gedegen kennislichaam 
vormen. Voor Lacerta betekent dit een beroep doen op onze decennialange expertise, waar andere vereni
gingen zullen moeten werken aan een gedegen specialisatie, zoals op het gebied van kikkers, salamanders, 
kameleons, anolissen, schildpadden enzovoort. Her overkoepelende Platform Verantwoord Huisdierbezit 
(PVH) kan hierin een nog grotere rol spelen dan dat het nu al doet. 
Uiteraard zal de vereniging Lacerta zich in de roekomst bezig blijven houden met een gedegen informatie
voorziening en deze verbereren waar mogelijk. Bijvoorbeeld met het uitgeven van de bladen Lacerta en 
LacertAcrueel, waarmee u zult voorzien blijven van actuele informatie en kennis over reptielen en amfibie
ën, de website en het organiseren van landdagen. De Lacerta website zal in de komende jaren enkele meta
morfoses ondergaan. Is her nu nog een dikkopje in her woelige water van her internet, in de toekomst zal 
dit medium in zijn adulte vorm een veel belangrijkere plaats in gaan nemen in de informatievoorziening 
voor leden en nier-leden. 
U ziet dat de ambities van u en vele andere leden de vereniging Lacerta doen evolueren, een continu pro
ces van verandering en aanpassing aan de huidige rijd. Dit proces verloopt niet vanzelf, de enquête die vorig 
jaar door u massaal is beantwoord heeft bijgedragen aan de kennis over war u met de vereniging wilt. De 
volgende stap is de uitvoering, en daarvoor zijn mensen nodig die hun kostbare vrije rijd willen delen met 
de vereniging. Ik wil de mensen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor onze vereniging bedanken 
en, nog steeds met de blik naar de toekomst gericht, de hoop uitspreken dat zij hiermee willen doorgaan, 
gesteund door velen die hen willen helpen. Wam alleen met de leden en door de leden blijft Lacerra zijn 
positie als grote belangenorganisatie behouden. 
Met vriendelijke groet, 

Bart Smoors 
(Waarnemend Voorzitter) 
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Het 60-jarig jubileum van Lacerta, een terugblik. 

INLEIDING 
Dit stukje geeft een korte beschouwing van het reilen en zeilen van het blad Lacerta de afgelopen 60 jaar. 
Het beoogt niet een volledig overzicht te geven, alleen een idee te geven over de ontwikkelingen die binnen 
de vereniging Lacerta hebben plaatsgevonden en hun weerslag in het blad. 
Sommige oplossingen en meningen uit het verleden mogen ons heden ten dage vreemd of onvolledig, ja 
zelfs volledig fout voorkomen. U dient echter alles in de tijdgeest te zien en de aangehaalde voorbeelden zijn 
dan ook niet bedoeld als kritiek op de auteurs. Bedenk wel, dat het blad begon met nagenoeg geen kennis, 
maar in zestig jaar is uitgegroeid tot een bron van gedegen kennis op een breed terrein betreffende de her
petologie en terrariumkunde. Dat heeft alleen zo kunnen zijn omdat men ook bereid was de gemaakte fou
ten te delen met de andere leden door ze te publiceren in Lacerta. 
Wij moeten dan ook, behalve al de medewerkers van het blad en de vereniging die al die jaren er voor heb
ben gezorgd dat het blad kon blijven verschijnen, vooral ook al die leden dankbaar zijn, die hun successen, 
maar ook fouten en verkeerde inzichten met ons hebben willen delen. Zonder hen had Lacerta nooit het 
huidige peil kunnen bereiken. 

MENINGEN EN GEDACHTEN 
Het blad ging van start onder de naam "Lacerta Nieuws" en het eerste artikel, dat overigens ging over insec
ten, kwam op naam van J. Kaan jr. en had als titel"Rupsenhuis" (KAAN, 1942). 
Al zeer spoedig stonden vitaminen in de belangstelling, echter niet zoals te verwachten vitamine D, maar 
vitamine E om de vruchtbaarheid bij salamanders te stimuleren (Ten VEEN, 1942), wat ook succes leek te 
hebben. 
De eerste geslaagde kweek, Hyla arborea, in een kamerterrarium, werd ook in de eerste jaargang gemeld (van 
WIJK, 1942) en een eerste spontane kweek met Lacerta agilis in de volgende jaargang (KARS, 1943). 
In de eerste jaren werden vooral veel inlandse reptielen en amfibieën gehouden, welke met uitzondering van 
de slangen, vaak insecteneters waren. Vandaar dat problemen met de voedselvoorziening een vaak terugke
rend onderwerp was. Commercieel waren eigenlijk alleen meelwormen te verkrijgen of maden voor de hen
gelsport. Verder moest veel uit de natuur worden gehaald. Vooral in de winter gaf dit problemen, die ook 
weer aanleiding gaven tot elegante oplossingen. Wat te denken van een vliegenkweek, die men door hem 
gedurende de winter beurtelings warm en koud te zetten, gedoseerd over langere periode vliegen kon laten 
produceren (Van der LAAN, 1942). Ook tips waar en wanneer je in de natuur allerhande voedsel kunt vin
den waren zeer nuttig (REIJST, 1943), waarin ook het vitaminepreparaat Vigantol wordt vermeld. Ook de 
tip om doodgetrapte huisjesslakken als lokaas in de vliegenval te gebruiken (BREZET, 1943) zal met name 
tijdens de laatste oorlogsjaren van buitengewoon belang zijn geweest. 
Ook komen er tips om de voedseldieren te verrijken, zoals het voeden van de meelwormen met zemelen, 
havermout en vitaminegistvlokken (REIJST, 1951 b) en hoe vitaminedruppels (op oliebasis) rechtstreeks in 
de bek toe te dienen (REIJST, 195lc). Een belangrijk artikel handelt over de kweek van de huiskrekels 
(STETTLER, 1956). Uiteindelijk wordt dit het belangrijkste voedseldier van de insectenetende reptielen en 
amfibieën en is, zeker nadat deze voedseldieren commercieel worden gekweekt en gemakkelijk verkrijgbaar 
zijn, mede verantwoordelijk voor de vlucht die het houden en kweken van dit soort terrariumdieren heeft 
genomen. Dit geldt in iets mindere mate voor de kweek van treksprinkhanen, zoals beschreven door 
KLIJNSTRA-SEMPLONIUS (1958). 
Ook ectoparasieten deden al snel hun intrede (ANONIEM, 1942) evenals een methode om ze te bestrij
den, met behulp van fijngestampte mottenballetjes (v.d. WERFF, 1942a). Na de oorlog wordt er zelfs geëx
perimenteerd met D.D.T. (HOMAN, 1946), deels met fatale afloop. MENGES (1950) waarschuwt dan 
ook tegen het gebruik in terraria, gezien de grote gevoeligheid van reptielen en amfibieën voor deze stof. 
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Voorlopig blijft men aanmodderen met voorzichtige roepassing met dit middel of met olie. Later wordt ook 
wel Malachion roegepast met redelijk resultaat (ZWART, 1967). REIJNGOUD (1968) komt dan uitein
delijk met het middel Neguvon, dat effectief is maar relatief ongevaarlijk voor terrariumdieren. Hiermee 
wordt een middel geïntroduceerd, dat lange tijd de norm zal zijn. 
Ook worminfecties worden al gauw gemeld, wederom door J. v.d. Werff (V.d. WERFF, 1942b), die 
beschrijft dat bij zijn ringslangen ( Tropidonotus natrix) zich een soort huidontstekingen ontwikkelde, waar
aan de dieren overleden. Als hij de dieren opende, dan vond hij steeds een spiraalvormige opgerolde witte 
worm. Als reactie komt een schrijven van naamgenoot en bestuurslid P.J. v.d. Werff, die dit dier benoemd 
als zijnde Ligu/a pauceri, een lintworm. En passant geeft hij nog meer informatie over diverse wormen (V.d. 
WERFF, 1942c). 
Dan verschijnt er pas in 1971 een artikel over de behandeling van endoparasieten, waarin een slang met suc
ces wordt behandeld tegen lintwormen, spoelwormen en flagellaten (FOEKEMA, 1971). Dit wordt meteen 
gevolgd door de artikelenserie "Ziekten van Reptielen" van Professor ZWART (1972a, 1972b, 1972c, 
1972d, 1973a, 1973b) en een overzichtsartikel over Amoebiasis bij reptielen (KRAMER, 1972). Hiermee 
wordt het mogelijk ziekten te herkennen en te behandelen. Geïmporteerde dieren, die vrijwel altijd een of 
andere infectie bij zich dragen, kunnen nu behandeld worden en hebben een veel grotere kans op overle
ven. En gezonde dieren geven bij juiste verzorging weer een grotere kans op voortplanting. 
Een eerste stevig debat binnen Lacerta treedt op in mei 1943 {De HEER, 1943). Hierin werd gereageerd 
op een lezing met lantaarnplaatjes door de heer ter Horst. De beelden gaven rijkelijk beplante terraria te 
zien, waarin geen spoor van dieren was te zien. De schrijver meende: "de bedoeling van een rechtgeaard 
terrariumhouder moet toch in de eerste instantie zijn reptielen en amphibieën te houden, liefst in een zo 
groot mogelijke verscheidenheid en niet, om voor alles zijn talenten als amateur-bloemist of binnenshuis
architect bot te vieren". 
Ziehier een tweedeling, waar nu eigenlijk nog steeds sprake van is. Reacties volgden in augustus 1943 (van 
der LAAN, 1943), oktober 1943 (WITTKÄMPER, 1943), januari 1944 (RIETDI]K, 1944), juli 1944 
(KARS, 1944) en augustus 1946 (van der LAAN, 1946), waarin diverse meningen werden gegeven. De 
Heer was overigens beslist geen uitzondering. Het was vrij gebruikelijk om naar analogie van de aquarium
wereld zogenaamde gezelschapsterraria in te richten. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld BURGERS 
(1951), die beschrijft: "Als voorbeeld: in mijn oerwoudterrarium leefden naast Anolis carolinensis ook 
boomkikvorsen (Hyla arborea), Kameleons (het gewone en Ch. dilepis), hazelworm (Anguis fragilis}, 
Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara), diverse kikvorsen en padden en sierschildpadjes in goede ver
standhouding samen". Ook COCK (1952) meldt in een bak van 80x45x47 cm (lxbxh) een bevolking van 
twee Hemidactylus turcicus, drie Tarentola mauritanica, een Mabuya vittata, tien Anolis carolinensis, twee 
Chalcides tridactylus, twee jonge Agama stellio, zes Lacerta muralis en drie Amerikaanse sierschildpadjes. 
Nogmaals wil ik benadrukken dat dit in de tijdgeest moet worden bezien. Het is juist Lacerta geweest die 
de inzichten heeft doen veranderen, waardoor gezelschapsterraria steeds ongebruikelijker werden of hoog
uit beperkt tot een gering aantal soorten met vergelijkbare biotoopeisen, en één diersoort per terrarium het 
meest gebruikelijk is. Dit concept van één diersoort per terrarium wordt voor het eerst goed uitgesproken 
door Van WIJK (1954b): "Reeds bij de bouw werd uitgegaan van de gedachte dat als regel slechts één dier
soort in een bak zou worden ondergebracht; hierdoor werd het mogelijk, een biotoop zo volledig mogelijk 
uit te beelden zonder concessies te hoeven doen om ook een andere soort het leven mogelijk te maken". Van 
IERSEL (1954) raadt aan je te specialiseren en je te beperken tot een beperkt aantal, verwante diersoorten, 
die ook niet beslist "bijzonder" hoeven te zijn. Ook KATER (1964) spreekt zich in verband met de ver
schillende biotopen uit tegen gezelschapsterraria, waarin hij nadrukkelijk wordt gesteund door de redactie. 
Een belangrijke activiteit van de vereniging die start in de oorlogsjaren is de Herpetogeografische dienst, 
welke altijd verbonden zal blijven met de naam D. P. van Wijk. De aanzet hiervoor verschijnt in 1944 (Van 
WIJK, 1944). In 1951 verschijnt" De verspreiding van de reptielen en de amphibieën in Nederland. Derde 
verslag." (Van WIJK, 1951), een maar liefst 20 pagina's dikke uitgave uitsluitend over dit onderwerp. Een 
mijlpaal, voor het eerst is er enig inzicht in de Nederlandse herperofauna. 
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Interesse voor de herperogeografie rorgde er ook voor dar werd waargenomen dar er een snelle achteruit
gang van her aanral amfibieën in Zuid-Limburg plaatsvond (ONSTENK, 1949), dit door droogvallen of 
diehtstorren van poelen. Een pleidooi voor behoud van waterpoelen in Zuid-Limburg volgt al spoedig en 
er werd contact opgenomen met Staatsbosbeheer om enkele belangrijke poelen te behouden (Van WIJK, 
1954b). Dit resulteert uiteindelijk in het kleinste naruurreservaat in Nederland, en dar uitsluitend om het 
voortbestaan van één amfibie re waarborgen. "Een groot succes voor onze vereniging", in de woorden van 
Van WIJK (1956). In dezelfde lijn liggen de artikelen van KRUYNTJENS (1984), die de Muurhagedis op 
de Hoge en Lage Fronten in Maastricht inventariseert en de aanzet geeft tot de bescherming van deze popu
latie, en KRUYNTJENS & BIARD (1991), waarin een bijdrage wordt beschreven aan her herstel van de 
populatie door introductie van in gevangenschap geboren hagedissen. Ook een groot succes voor de vere
niging. 
Ook een opvallend artikel is " Zelfdiscipline of overheidsingrijpen" (Ter HORST, 1950) waarin de zorg 
wordt uitgesproken over het massaal wegvangen van zeldzame amfibieën in Zuid-Limburg. Als probleem 
wordt overigens ook gesignaleerd: "Zo lang er in Zuid-Limburg (en dit geldt evenzeer voor de overige delen 
in Nederland) niet voldoende heepetologisch geschoolde personen zijn, die bereid en in staar zijn de wereld 
der kruipende dieren grondig re inventariseren en her verschijnsel dar bepaalde soorten in zekere gebieden 
snel in hoeveelheid teruglopen, terdege onderzoeken, kan geen basis worden gevonden om een wettig of 
vrijwillig vangverbod te doen uitvaardigen". In die rijd een logische stellingname, als belangenbehartiger van 
de terrariumhouders. Het merendeel van de leden hield inheemse dieren en ving ze vaak ook zelf. Een oplos
sing wordt aangedragen door De VLEESCHAUWER (1952), die aanraadt de zeldzamere dieren in het bui
tenland, bijvoorbeeld in België te vangen (waar de schrijver overigens zelf vandaan komt). Hij vraagt alleen 
niet teveel te vangen, rekening ook houdend met vervoersaccomodatie en de ruimte thuis. Ook Van 
REKUM (1959) maakt zich zorgen, met name over de Zuid-Limburgse Muurhagedis. Er wordt in samen
werking met het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een verzoek ingediend om deze dieren per poli
tieverordening te beschermen door het vangen en vervoeren van deze dieren te verbieden en strafbaar te stel
len. Ook hij stelt voor de hier zeldzame dieren in het buitenland te vangen. 
Ook werden er wel al dieren van verder weg geïmporteerd. Dat verliep helaas nier altijd van een leien dakje 
(WIJFFELS, 1954), waarbij 60% dood aankwam en nog zo'n 15% kort daarop stierf. Dit had vaak te 
maken met een te lange reistijd. Naderhand verbeterde dit gelukkig wel, mede door de inzet van de eigen 
impordienst van Lacerra. 
BERGMANS (1966) stelt de massa-importen van landschildpadden aan de kaak, aan de hand van een 
voorbeeld uit Engeland. Een deel van de kritiek had ook betrekking op de grootte van de dieren, 40% was 
onder de 10 cm. Binnen een jaar weer hij gelukkig re melden, dat de Engelse importeurs vrijwillig waren 
overeengekomen als minimum schildlengte 1 0 cm te hanteren. Ook hebben ze op eigen kosten een folders 
met instructies uitgegeven, die aan de koper wordt meegegeven. Daarnaast werden de dieren beter verpakt 
in land van herkomst en vooraf oordaan van teken. Er kwam hierna minder dan 1% dood aan (BERG
MANS, 1967). Ook wanroestanden in winkels laten diverse Lacerraleden nier ongemoeid. Er wordt een 
oproep gedaan aan de leden de huisvesting van met name baby moerasschildpadjes te controleren, waar daar 
is veel mis mee (Van den BERG, 1969). Ook ALEVEN (1971) ergert zich aan deze missranden en pleit 
ervoor om gratis folders, geschreven door kenners, verplicht re laren meegeven aan kopers. Ook raadt hij 
aan eigen adres en telefoonnummer van liefhebbers achter te laten bij handelaren, zodat die klanten met 
problemen renminste kunnen doorsturen naar terzake kundige personen. In 1972 verzoekt het bestuur van 
Lacerra BERGMANS (1972) een lijst op re stellen van bedreigde soorten reptielen en amfibieën. Deze lijst 
komt er en her bestuur doet de aanbeveling deze dieren nier meer re importeren of te kopen. Er vinden ook 
gesprekken plaats met een aanral Nederlandse importeurs, waarvan de reacties in het algemeen ten dele posi
tief waren. 
In 1944 wordt voor her eerst gemeld dar een Griekse Landschildpad, die overigens al 21 jaar (op zich al een 
prestatie) in her bezit van de auteur was, eieren had gelegd (REIJST, 1944). Kweekresultaten met terrari
umdieren waren in die rijd buirengewoon zeldzaam. Zelfs her leggen van eieren werd al gezien als iets uit-
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zonderlijks. Vandaar dat deze gebeurtenissen ook direct werden gepubliceerd, terwijl deze artikelen dan 
gewoonlijk besloten met woorden als die van bovengenoemd artikel: " En nu maar afwachten of er na een 
6 of 7 weken resultaten te zien zullen zijn. Ik zal U berichten als het zoover is". Vrijwel nooit verscheen er 
dan een vervolgartikel hierop. Kortom, erg best ging het niet in die tijd. 
Langzamerhand komt ook het inzicht, dat kalk een belangrijk bestanddeel van de voeding dient te zijn. 
Uiteraard wordt dit het eerst gemeld voor schildpadden (SCHMIDT-SCHAUMBERG, 1944). BOVEN
KERK (1956a) maakt melding van de relatie russen vitamine D en Calcium en bespreekt in een later arti
kel het vitamine B-complex, waarbij ook vitamine E weer opduikt (BOVENKERK, 1956b). Ook blijken 
daggekko's brokjes kalk te eren (van REKUM, 1962). Een eerste overzicht van de bekendste vitaminen en 
hun werking wordt gegeven door STOLK (I 963). 
De datering van het maandblad maakt aan het einde van de oorlog een sprong en jaargang 4 verschijnt 
begin 1946. Meteen wordt er ook een leuk kweekresultaat gemeld, de geboorte van 85 Duinhagedissen uit 
legsels van drie vrouwtjes. Alle jongen werden in de natuur uitgezet (De GRAAF, 1946). Opvallend is wel, 
dat uit de schaarse kweekresulraren, ook in larere jaren, niet duidelijk is op te maken, waarom deze kweek 
nu toevallig is gelukt. Dit is ook niet te zien bij een methode om jonge hagedissen groot te brengen (De 
VLEESCHAUWER, 1951a) en om hagedisseneieren uit te broeden (De VLEESCHAUWER, 1951b). 
Kennelijk heeft de schrijver veel succes met de kweek, maar beschrijft alleen de broed- en opfokmethode. 
De achtergrond blijft helaas onduidelijk. Ook een tweede generatie kweek van Lymnodynastes peronii laat 
nog veel vragen open (HILLENIUS, 1962). Hoewel er in de tussenliggende jaren wel sporadisch kweekre
sulraten worden behaald, begint met LANGERWERF (I 976) het eerste massale kweken van Europese 
hagedissen, waarbij de oorzaak vooral wordt gezocht in de kwaliteit van het voedsel. Hij signaleert bijvoor
beeld dat het voeren van nestratten aan zijn Lacerta lepidapater vrouwtjes een buirengewoon gunstig effect 
op het succesvol uitkomen van de eieren heeft. In een vervolgartikel (LANGERWERF, 1978) zijn de resul
taten nog succesvoller. Hij introduceert een nieuwe krekelsoort ( Gryllus bimaculatus) en voedt ze met opfok
voer voor leghennen, dat vitamine A, D3 enE bevat, en beendermeel als kalkbron. Verder oppert hij om 
vitamine D3 aan het drinkwater toe te voegen. Er verschijnen twee artikelen over kalkstofwisseling van de 
hand van Van EIJSDEN (I 979, 1980). Hierin worden de achtergronden van de kalkstofwisseling en de 
functie van D3 uitgebreid belicht. In her laatste artikel meldt hij overigens ook, dat essentiële gegevens uit 
de literatuur na verloop van rijd uit het zicht blijken re raken. 
In 1946 wordt melding gemaakt van het belang van direct zonlicht (De HILSTER, 1946). De auteur houdt 
drie moerasschildpadjes al jaren voor een open raam op het zuiden of zonder bedekking in de tuin. De die
ren groeien langzaam, maar zijn hard en regelmatig van vorm. Merkwaardig genoeg meldt de schrijver dat 
hij geen kalk bijvoerdert. Ook de voedselsamenstelling, hoofdzakelijk meelwormen, blinkt met uitzonde
ring van de regenwormen, niet uit door kalkgehalte. REI] ST ( 1951 a) meldt de heilzame werking van direct 
zonlicht bij moerasschildpadden in een buitenterrarium, waardoor de dieren zonder problemen binnenshuis 
de winter doorkwamen. Ook kameleons varen hier wel bij (VANDEVELDE, 1953). 
Er worden pogingen ondernomen om te achterhalen of met elektrische verlichting UV-straling zou kunnen 
worden toegediend. Er is zelfs sprake van afgifte van UV door een gewone gloeilamp (Van der LAAN, 
1947). GEERLINGS (I 954) bestraalde jonge Lacerta viridis nu en dan met de hoogtezon, maar nam toch 
verschijnselen van rachitis waar, wat hij met gunstig resultaat bestreed met Davitamon. Nadere gegevens 
ontbraken helaas, ook over eventuele bestraling van de ouderdieren. Dan verschijnt in 1959 de eerste publi
catie over de TUV-6W UV-lamp (KWAK, 1959). Er zijn bij kortdurend gebruik wel positieve effecten, 
maar als de auteur op een dag vergeet de lamp uit te zetten resulteert dat in blindheid en verbrandingen bij 
zijn hagedissen. In afwachting van verdere experimenten met de TUV-6W komt MINJON (1960) met de 
zeer belangrijke suggestie om Gistocal re gebruiken als alternatief, ook omdat hier kalk in zit. Hij heeft hier
mee zeer goede resultaten bij zijn schildpadden. Er zullen andere preparaten volgen, maar dit is de eerste 
makkelijk toe te dienen vorm van vitaminen en kalk. Professor ZWART (1967) geeft deze aanbeveling nog 
extra gezag, in dit geval vanwege het vitamine A in dit preparaat. Nier onvermeld mag blijven het kalk-vita
minepreparaat Korvimin, waarmee opeens kameleons succesvol blijken te kunnen worden gehouden en 
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gekweekt (PEEK, 1997). Als laatste is in dit verband ook het lezen van In den BOSCH & KLAASSE ( 1998) 
aan te raden, vooral ook omdat er ingegaan wordt op het belang van de verhouding Calcium:Fosfor. 
In 1970 verschijm er een overzichtsartikel van Ultravioledampen, waarin enkele typen worden vergeleken. 
Er wordt melding gemaakt van een bepaald gebied in de golflengte, waarin het anti-rachitisch effect het 
sterkst is. Het gebruik van een Ultravitalux lamp van Osram, een eenvoudige hoogtezon of een TLU 20 
W/12 van Philips wordt aangeraden als alternatief voor de toediening van vitamine D. Er worden richttij
den gegeven en enkele voorzorgsmaatregelen, maar vooral wordt erop gewezen, dat het geen vervanger van 
kalk is en dat met name jonge dieren en drachtige vrouwtjes hier een grote behoefte aan hebben (De LANG, 
1970). Zeer nuttig in dit verband is ook het artikel van BOONMAN (1987), waarin onderscheid wordt 
gemaakt tussen UV-A, UV-Ben UV-C. Ook wordt als voordeel gemeld, dat met UV-bestraling geen over
dosering van vitamine D3 hoeft te worden gevreesd. Ook het artikel van In den BOSCH ( 1994) moet in 
dit verband worden genoemd, die de mogelijkheden van UV van halogeenlampjes en de PL 9W/12 belicht. 
De directe toepassing hiervan is te lezen in Van WESTBROEK (1994). Voor mensen die toch liever vita
mine D3 verstrekken via het drinkwater is het nuttig MANTEL (1994) hierop na te lezen. 
In 1947 wordt er al melding gemaakt dat het lengen der dagen van invloed is op de bronst bij reptielen en 
amfibieën. Zoals de schrijver stelt: " In elk geval is het waarschijnlijk dat in terraria de teelt beter gelukt bij 
goede belichting en bestaat de mogelijkheid de bronsttijd door kunstmatige belichting te vervroegen" 
(DETERMAN, 1947). Wat duurde het lang voor deze gedachte gemeengoed werd. Dat ook een wimer
slaap hierbij een rol speelde meldde LODEWIJKS (1948). Pas 30 jaar later verschijm een artikel om met 
behulp van een langere lichtcyclus Elaphe guttata in voortplamingsstemming te brengen (Van RIEL, 1977). 
Dit wordt ook fraai geïllustreerd door EICHENBERGER (1981) bij Lacerta viridis. Van LEEUWEN 
(1981) nam daarop de moeite om een tabel op te stellen met per tien breedtegraden en per week de bijbe
horende daglengte. De waarden berekende hij stuk voor stuk met een rekenmachine, waar wij heden ten 
dage dit vrij eenvoudig met een PC en een spreadsheet zouden kunnen. Gelukkig is de kennis van de jaar
lijkse daglengtevariatie thans bij nagenoeg iedereen bekend. Deze kennis heeft zeker mede aan de basis 
gestaan van de latere kweeksuccessen van de liefhebbers. 
Een ander belangrijk inzicht bij de kweek was dat de broedtemperatuur bij sommige reptielen van invloed 
kan zijn op de geslachtsbepaling (Ter BORG, 1981). Dit gaf een verklaring waarom de geslachtsverhouding 
soms wat scheef was, maar ook de mogelijkheid deze verhouding te manipuleren. 
Een toch wel belangrijk artikel over de terrariumbouw verschijm van de hand van Van MEEUWEN ( 1976). 
Zoals hij meldt: "Met het beschikbaar komen van lijmsoorten op siliconenbasis, die in staat zijn twee glas
oppervlakken zeer hecht en waterdicht aan elkaar te bevestigen, is er een wereld van nieuwe mogelijkheden 
voor de terrariumbouwer opengegaan". Inderdaad heeft juist de terrariumbouw hiermee een grote vlucht 
genomen, wat de populariteit van de hobby zeker vergroot heeft. 
Uiteraard stond er nog veel meer in al die Lacerta's. In de beginjaren was er nog erg weinig over met name 
de buitenlandse dieren bekend en veel artikelen stonden dan ook in het teken van de voorlichting en ken
nisverspreiding. Alle reisverslagen en soortbeschrijvingen die in de loop der jaren zijn verschenen vallen 
onder deze categorie. Daardoor ontstond er in de loop der tijd steeds meer kennis en expertise binnen de 
vereniging. Het werd ook steeds gemakkelijker om buitenlandse boeken en tijdschriften aan te schaffen. 
Uiteindelijk heeft deze kennistoename ook een grote rol gespeeld bij het uiteindelijke succes van de vereni
ging, met name op het terrein van het kweken van reptielen en amfibieën. 

DE GEVOLGEN 
Wat hebben al deze ontwikkelingen tot gevolg gehad. Als we kijken naar de jaartallen van de artikelen in 
het bovenstaande hoofdstuk, dan is te zien dat de eerste 30-35 jaar er veel energie is gaan zitten in uitpro
beren, nadenken, fouten maken, kennis vermeerderen. Maar op een gegeven moment is er over bepaalde 
dingen concensus en zijn er diverse zaken beter geregeld. 
Er is meer basale en specialistische kennis over de dieren en hun natuurlijke biotoop. Er is meer inzicht in 
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de rol van vitaminen en kalk en er zijn ook goede prepararen beschikbaar. Her is gemakkelijker om zelf 
geschikte behuizingen re omwerpen. Gezelschapsrerraria zijn in onbruik geraakt en er zijn broedmethoden 
beschreven. Geïmporteerde dieren zijn in betere conditie en eventuele ziekren kunnen vroegtijdig de kop in 
worden gedrukt. Er is een grote variëteit aan voedseldieren beschikbaar. Korram alles is klaar om re gaan 
scoren. 
En dar gebeurt dan ook in de daaropvolgende jaren. Waren in de eerste decennia de kweekresultaten zo 
mager, dar als er eieren werden gelegd die al werd gepubliceerd, als er jongen werden geboren deze meestal 
binnen enkele weken weer dood gingen en waren de echte successen op de vingers van twee handen te tel
len, in de periode hierna neemt het aanral kweekgevallen drastisch roe. Vrijwel alle artikelen na de zeventi
ger jaren, over de verzorging van een bepaal dier, behandeld ook de succesvolle nakweek hiervan. Er blijven 
weliswaar enkele achterblijvers, zoals Groene Leguanen, Doornstaarragamen en kameleons, maar ook daar 
worden na verloop van rijd successen geboekt door toepassen van extra UV, extra vitaminen en kalk of 
Korvimin. Naruurlijk zijn er ook mislukkingen (die worden waarschijnlijk niet meer gepubliceerd), maar 
kijk af en roe eens in LacertActueel bij "Aangeboden", daar worden veel nakweekdieren vermeld. Het kwe
ken van terrariumdieren is gewoon geworden. Dit is mooi te illustreren aan de hand van her kweekarchief. 
Vroeger was men blij en trots als men gekweekt had en dit werd direct vermeld in her Mededelingenblad of 
LacertAcrueel. Daar haalde her kweekarchief veel van zijn informatie uit. De laatste jaren lijkt deze bron van 
informatie opgedroogd, nier omdat er nier meer wordt gekweekt, maar omdat men er nier meer van opkijkt. 
Het is zelfs zo, dat sommige dieren zo goed worden nagekweekt, dat ze aan de straatstenen niet meer zijn 
kwijt re raken. Soms moet er daarom een rem op de kweek worden gezet. 
Is het bestaan van de vereniging en her blad Lacerra nurrig geweest? Jazeker, en er valt nog veel meer te ont
dekken. 
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De Slangen van de Guyana's. Deel 111 

Hugo Ciaessen 
A. Sterckstraat 18 
B-2600 Berchem 

België 
Foto's A. Abuys 

Corallus hortulanus hortulanus (LINNAEUS, 
1758) 
Nederlands: Slanke Boomboa 
Engels: Amazon Tree Boa 
Brazilië: Suaçuboia 
Beschrijving: Ze kunnen tot 1.8 m worden en zijn 
hoofdzakelijk 's nachts actief. Hun ogen reflecteren 
's nachts het licht en zo kan men ze gemakkelijk 
opmerken, Epichrates cenchria kan men ook op 
dezelfde manier opsporen. Het zijn agressieve die
ren die wild om zich heen bijten. 
Synoniem: Coral/us enydris enydris, Boa hortulana 
LINNAEUS, Boa Enydris LINNAEUS, Vipera 
bitis LAURENTI, Vipera matlarensis LAURENTI, 
Coluber matlarensis GMELIN, Coluber bitis GME
LIN, Boa ambleocephala DONNDORFF, Boa 
merremi SCHNEIDER, Boa obtusiceps BECH
STEIN, Boa elegans DAUDIN, Coral/us obtusi
rostris DAUDIN, Xiphosoma ornatum WAGLER, 
Xiphosoma dorsuale WAGLER, Xiphosoma hortula
na FITZINGER, Xiphosoma merremii WAGLER, 
Boa modesta REUSS, Boa hortulana SCHLEGEL, 
Corallus maculatus GRAY, Corallus hortulanus 
GRAY, Corallus Cooki GRAY, Xiphosoma hortula
num DUMÉRIL & BIBRON, Corallus hortulanus 
melanea GRAY, Xiphosoma ruschenbergerii COPE, 
Corallus cookii BOULENGER, Corallus hortulanus 
BOULENGER, Boa ruschenbergii STEJNEGER, 
Boa cooki IHERING, Boa grenadensis BARBOUR, 
Boa salmonidia BRICENO ROSSI, Boa enydris 
enydris STULL, Corallus enydris FORCART, 
Corallus hortulanus hortulanus (LINNAEUS), Boa 
hortulana LINNAEUS, Corallus hortulanus cooki 
(GRAY), Corallus cooki GRAY, Corallus enydris 
cooki FORCART, Corallus enhydris cookii 
WELCH. 
Kleur: De meeste exemplaren hebben een bruine 
tot grijsbruine kleur met een variabele donkere 
tekening. 
Biotoop: De Slanke Boomboa is een typische 
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boomslang. Ze wordt aangetroffen in de savanne
bossen, langs bosranden en rivieroevers. Het zijn 
niet giftige cultuurvolgers en ze komen ook op 
plantages en in de buitenwijken van de stad voor. 
Ze eten waarschijnlijk hoofdzakelijk vogels, maar 
in gevangenschap accepteren ze ook kleine zoog
dieren en worden snel tam. 
Verspreiding: Amazonië, de Guyana's, Brazilië 
Voortplanting: Levendbarend. De hoeveelheid 
jongen is variabel en afhankelijk van de grootte van 
het dier. 
Voedsel: Kikkers, kleine zoogdieren en vogels 

Corallus hortulanus cookii (GRAY, 1842) 
Frans Guyana: Boa de Cook 
Nederlands: Cook's Boa ofTuinboa 
Engels: Amazon Tree Boa 
Brazilië: Suaçuboia 
Beschrijving: Ze kunnen tot 1.8 m worden en zijn 
hoofdzakelijk 's nachts actief. Her zijn agressieve 
dieren die wild om zich heen bijten. 
Synoniem: Corallus enydris cookii 
Kleur: De meeste exemplaren hebben een bruine 
tot grijsbruine kleur met een variabele donkere 
tekening. 
Biotoop: De Tuinboa is een typische boomslang. 
Ze wordt aangetroffen in de savannebossen, langs 
bosranden en rivieroevers. Het zijn niet giftige cul
tuurvolgers en ze komen ook op plantages en in de 
buirenwijken van de stad voor. Ze eten waarschijn
lijk hoofdzakelijk vogels. 
Verspreiding: Centraal-Amerika, Colombia, 
Venezuela, Trinidad, Tobago, Frans Guyana 

Epicrates cenchria cenchria (LINNAEUS, 1758} 
Suriname: Hégron aboma. 
Frans Guyana: Boa are-en-eiel 
Nederlands: Rode Regenboogboa 
Engels: Rainbow boa, Ringed boa, Peacock-eyed 
boa. 
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Slanke 13oornboa 

Brazilië: falsa su rucucu d e fogo 
Syno niemen: Epiemtes eencln·ia eme!Jria (Ll NNA
EUS), Boa cme!Jria LI NNAEUS, Epicrates marmts 
GRAY, Epierales eme!Jria emssus (CO PE), Epiomes 
emsms COPE, Epiemtes eene!Jria emssus AMARAL 

Beschrijving Her zijn hoofdzakelijk nachracrievc 
d ieren die ror 2 m lang kunnen word en. De regen

boogboa's zijn zeldzamer d an d e andere boasoor
rcn, alhoewel men ze dikwijls 's avo nds na een 
regenbui op de weg kan aantreffen. 
Kleur: De regenboogboa dankr haar naam aan de 
prachtige blauwachtige glans die d e slang heefr en 

waarin men vaak verschillende kleuren kan waar

nemen , vooral als ze beschenen word r door de zon. 

De jonge die ren worden vaalbruin geboren en krij
gen bij her ouder worden d e mooie kleur en reke
ning van de volwassen dieren , nl. roodbruin ror 
oranjeach rig m et op de rug een reken ing bestaande 
uir zwarre, ovale ringen, die in elkaar overgaan (in 
een soorr 8-vorm). Op de zijkant van her lichaam 
vinden wc op regel marige afs tand ro nde, "pauw

oogachrige" vlekken , waarin de kleuren zwarr en 
geel d e bovenroon voeren. In her d isrricr Nickeric 
heeft Abuys echter een exemplaar gevangen mcr de 
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normale grondkleur, maar met op de rug alleen 
lichte, ovaalvo rmige vlekken (dus geen zwarrc rin
gen). Op de Aanken was een srreepachrig patroon 

van donkerbruine en beige vlekjes re zien (dus geen 

pauwoogrekcning). Qua rekening was ze dus nier 
zo fraai als de eerstgenoemde vorm. 
H aar naam heeft deze boa re d anken aan her sterk 

iriserende kleurenparroon, dar vooral vlak na de 
vervelling schitterende kleureffeeren re zien geeft. 
In verhouding rot de Boa eonstrietor is deze slang 
veel kleiner en slanker. 

Biotoop: Ze leven aan de rand van de regenwou
den en dikwijls in de savannebossen die roch war 

d roger zijn dan de wouden zelf. Overdag slapen ze 

d ikwijls op een bcschune plaars, vaak onder dood 

hour of srukkcn boo mschors. Her is een echre 
grondbewoner die zelden klimt. Ze zijn goed in 
gevangenschap re ho uden en er wordr regel matig 
mee gekweekt. Ze wennen gem akkelijk aan hun 
verzorgers 
Verspreid ing: Am azonebekken, zuid Venezuela en 

de Guyana's. Yindplaarsen in Suriname: Q.P.
savanne (dicht bij de Saram accabrug), buiren 
N ickeric bij de Hindoestaanse lijkverbranding-
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plaats (voorbij her vliegveld, aan de monding van 
de Nickerierivier) . E. c. cencbria komt voorname

lijk in her binnenland voor. De meer vaalbruine 

populaties aan de kust zijn zeer waarschijnlijk E. c. 
maurus exemplaren. 

Bijzon derheden: H er is een tamelijk agressieve 
slang, die nier zo groot wordt. Her zou kunnen dar 
de populaties uit her kustgebied in kleur en reke

ning verschillen met die uit her binnenland. We 

moeren hier voorlopig echter nog een groot vraag

reken bij zetten, omdat de gegevens gebaseerd zijn 
op maar enkele exemplaren. 

Leefwijze: H er is een typ isch terrestrische slang, 
d ie echter, om al re vochtige rustplaatsen re ver
m ijden, wel eens om een lage rak gewikkeld wo rdt 

aangetroffen. Ook deze slang kan met de bovenlip

schilden (in dit geval in fe ite met de ondiepe groe
ven ertussen) de warmre-uitstraling van zoogdieren 
waarnemen. 

Voedsel: O ir besraar voornamelijk uit kleine zoog

dieren, vogels en kuikens van hoenderachtigen. 

Voortplanting: Deze slang is ovovivipaar. Tor 22 
jongen per worp, gewoonlijk russen december en 

februari. De jongen zijn beige rot geel . 
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Epierafes ceucbriallururus GRAY, 1849. 

Frans Guyana: Boa are-en-eiel 

Nederlands: Bruine regenboogboa 

Engels: Brown Rainbow Boa 
Beschrijving: Maximumlengre: ca. 180 cm 
Kleur: Volwassen exem plaren zijn dorsaal b ru in rot 
donkerbruin. Nier al re oude dieren hebben 
dorsaal een vage rekening van iets lichtere ronde 

vlekken. De jo ngen (pas geboren rot halfwas) heb
ben een duidelijk zichtbare rekening van ronde 

lichtbruine vlekken die elkaar meesral nier raken . 

Lateraal is de basiskleur crème of beige mer don
derbruine streepvlek ken. Bij her ouder worden ver

vaagt de rekening om uiteindelijk min of meer re 
verdwijnen. Ventraal is deze soort vui lwit van 

kleu r. Vergeleken mer Epicmtes cenc/;ria ceuchria is 
Epicrares cenc/;ria maurus lang nier zo spectaculair 
in kleur en rekening. 

Verspreid ing: M idden-Amerika, van Cosra Rica 

ror en met Panama; in Zuid-Amerika alleen in 

Noord-Colombia en in Venezuela; verder op de 
eilanden Trinidad, Tobago, Margarira en zeer 
waarschijnlijk langs de kuststreek van de drie 
Guyana's. Vindplaats in Suriname: Als eerste 
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exemplaa r in de kuststreek b ij N ickcric (A. Abuys. 

N . Rcysren F. Ensin .:k: 197 'i ). 

Voeding: zoogd ie ren en vogels. 

Voorrplanting: ovovi,·ipaar 

Opmerking: DE EERSTE WAARNEMING EN 

VANGST IN SU RI NAME. Tor september 1975 

zijn er naar weren van Abuys geen meldingen 

geweest van her voorkomen van deze ondersoort in 

Suri name. September 197 5 reed Abuys over de 

kustweg in de buurr van her pbarsje Nickerie. Her 

was. ca. 21 .30 uur toen hij opeens een slang de weg 
over xagen steken. Dicht bij her diertje gekomen, 

herkende hij her di reer als een fpicmtes cenc/;ria, 
echter wel met een rekening die hij nog nier eerder 

was tegengeko m en. Nadat hij jare n larer in 

Nederland jongen van een Epio~/les cenchria mau
rus had gezien , was hij e r zeker van dar her exem

plaa r v:~n Nickeric ook een Epicrrues cmt'hria lllflll 

ms was. Her slangetje van N ickcric was roen ook 

nog maar h alfw:~s en h:~d n:~gcnoeg dezelfde reke
ning en kleur als een :~;mm l jongen van een 

Epicmtes cenchria mrztii'IIS van dhr. l~ Swcl. E. c. 
mrtmïiS wordt nu regelmatig in her kustgebied van 

Frans guy:~ n:~ en Suriname gevonden, 0 . :1 . bij 

Nickcric (ro ndom her vliegveld) . 
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Eunectes deschauei/Seei DUNN & CONANT 

1936 
Suriname: Aboma, boma 

Frans Guy;tna: couleuvrc d 'eau 

Nederlands : Zwa rtvlek of Zwartgevlekte Ana

conda 
Synoniem : Eunectes desc!Jfluemeei D UNN & 
CONANT 1936 

Besch rijving: Maximumlengre: 250 cm . 

Kleur: Deze slang is helderder gekleurd dan de 

gewone anaconda. De kleu r is helder geel mer grore 

zwarte vlekken :~an beide kanren van de romp. De 

staart is klein. 

Verspreiding: NO-Brazilië (M arajo I), Frans 

Guyana (bij Kaw en Mana). 

Voortp lanting: Levendbarend 

Voedsel: Kleine zoogdieren 

Eunectes murinus gigns (LATREILLE, 1802) 

Surin:~me: Bom a, Aboma of Warra aboma 

Frans Guyana: :111aconda 
Nederlands: Grote Guyana Anaconda o f Grote 

Guyana Warcrboa 

Engds: Anaconda, \Yarcr camoudi (of camoodic), 

Water boa 
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Slanke Boomboa. 

Brazilië: boiuna, anaconda 
Synoniemen: Eunectes muri11us gigm (LATREILLE 

& BUFFON), Boa gigm LATREILLE, Erm ectes 
barbouri DUNN & CONANT, Ermectes murimts 

STRIMPLE er al. 
Beschrijving: De naam "Anaconda" is afgeleid van 

her Ceylonesisch (Tamil- raai): anai-kolra = 
O lifanrendoder. En dir slaar dan op de tijgerpy
thon (Py thon molurw). Larer is dit door de 

Europeanen (verkeerd) geb rui kt als benam ing voor 
Ermeeles murinus. De Anaconda behoort ror de 

groorsre slangen van d e wereld en kan wel 9 merer 
lang worden, ze wegen dan tor 250 kg. Ze zijn 

echrc wu rgslangen. De m eeste slangen blijven ech
ter kleiner en deze reuzen zijn d an zeer oude die
ren. De voorkomende Anaconda's van 4 à 5 merer 
zijn agressieve slangen die in gevangenschap nier of 

slechts sporadisch eren. Overigens zijn de ervarin
gen van d e heer Abuys anders, al z ijn Anaconda's in 
gevangenschap aren na een paar maanden accl ima

tiseren zeer goed! 
Ze kunnen flink bijren en rracllten hun slachtoffer 
a l wurgend o nder warer re trekken. D e schubben 
zijn, in regenstelling rot b ij de meeste warermin-
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nende slangen, glad. De voorste randen van zowel 
de boven- als de o nderkaak, zijn grorer dan de ove

rige randen. Een typ isch kenmerk voor her aq ua

riele leven van deze slang zijn de boven op de kop 
geplaarsre ogen en neusgaten. De ogen sreken zelfs 

nog iets uir. Her dier kan daardoor uren o nder 
warer liggen, ren vij l alleen de ogen en de neusga
ren even (en nagenoeg onzichtbaar) boven warer 

uirsreken. O p deze wijze ligr d e Anaconda op de 
loer en wach r op dieren, die naar her warcr rocko
men om re drinken of om over re srekcn. 
Kleur: De grondkleur is olijfgroen, een enkele keer 

rrefr men een donkerder exemplaar (zwartbruin) 

aan. Op de rug bevinden zich rwee (verspringende) 
rijen grote, zwarte vlekken. Bij de en kd c don ker
clere exemplaren zijn deze vlekken nauwel ijks re 
onderscheiden. Op de Aan ken van her lichaam zir 
een rij "oogvlekken" (ovale, zwarre vlekken mer 
een wir of geel centrum). De keel en d e bui k zijn 
wirachtig tor geel mcr zwarte vlekken. Op de zij
kam van de kop loopt een opvallende gele tot 

oranje, mer zwart afgebiesde streep, van her oog 
naar de nek. 
Biotoop: Ze komen voor in moerasachtige gcbie-
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G rore G uyana Anacond a. 

d en o f aan d e randen van oerwoudkreken. Daar 

liggen ze opgerold op een proo i re wach ten. Indien 

d it re lang duurr gaan ze op jachr. Ze ko men over

a l in her rro pische deel van Z u id-Amerika voor, in 

d e G uyana's ko men ze m eesral in her bin nenland 

voor. H er zij n dagactieve d ieren die nier of sleclm 

zeer zeld en klimmen 

Verspreiding: C olombia, Venezuela, d e G uyana 's 

en op Trin idad . Volgens Hoogmoed (1 979) komen 

anaconda's n ie r voor in srreken die boven de 240 m 

liggen. Vi ndp laa tsen in Suriname: omgeving 
Paramaribo, langs de gehele oostwest verbinding, 

Zanderij (Cola kreek), Pa ra-kreek (achter her vlieg

veld), langs her pad van \'V'a nica, Saramaccab rug, 

langs d e "Weg naar Zee", o mgeving Albina, omge
ving N ickerie. 

Leefwijze: H er is een aquariele slang, waarvan 

vooral de hele grote en zware exemplaren behoefte 

hebben om zich in her warer op re houden . 

Waarschijnlijk ligt dit aan her feit, dar her grote, 

zware lichaam op her land een stu k onhan

delbaarder is da n in her water. Anaconda's laren 

zich wel eens in langzaam stromend warer met de 
stroom meedrijven. Pasgeboren anaconda's vindr 
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men ook wel in de takken van srru iken of lage 

bomen. In bepaalde Z uid-Amerikaanse gebieden, 

waar de moerassen in d e droge rijd u itd rogen , 

nestelen d e daar verbl ijvende anaconda's zich in d e 

modder, om in een soort slaaptoesta nd d e d roge 

rijd re overbruggen. Hoewel d e anaconda een 

nach tjager is, zal h ij nier sch ro men o m overdag een 

prooi te grijpen. De jonge en de kleinere volwassen 

d ieren zu llen voornamelijk op her land , n iet ver 

van her water af, jagen of in h inderlaag liggen, ter

wijl de grote exempla ren m eer van uit her water 

hun prooi grijpen . De wurging vind t dan meesral 

onder water plaats en he r is niets buitengewoons, 

wanneer d e slang langer dan een kwarrier met zijn 
prooi o nder water blij ft. Een aan de oever, in de 

schad uw russen de afgevallen bladeren liggende 
anaconda, is door zijn kleu r en rekening erg moei

lijk re ontdekken. De slangen die door Abuys onr

dekr werden , lagen zich in de ochtendzon re war

men . Soms zomaar op een open plekje aan de oever 

van een riv ier, min of meer opgerold, of half ui tge

srrekt en ha lf gedrapeerd over een boomstam, die 

over een beek heen gevallen was, of half in her 
water van een rivier lag. 
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Voedsel: Afhankelijk van de groo'tte van de slang 
zijn her kleine rot grote zoogdieren, zoals opos
sums, cavia's , agouri's, apen, hoenderachtigen, 
eenden, pekari's (soort muskuszwijn) , capibara's 
(warerzwijnen), herren, geiten en honden, maar 
ook vissen, schildpadden en soms wel eens slangen. 
Ze eren ook grotere prooien zoals kaaimannen en 
vooral zoogdieren. H er zijn wegens hun gewicht en 
kracht onhandelbare dieren. Bij de meeste india
nen maakt de Anaconda deel uit van hun religieus 
idee dat ze over het ontstaan van de wereld hebben. 
Ze zullen dan ook meesral de Anaconda's met rust 
laren. Men vindt ze vooral in de buurt van zwam
pen (moerassen), rivieren of beken. In de randstad 
worden de dieren ook wel eens in de rioleringen 
aangetroffen, vaak ook in kanalen of slo ren. 
Regelmatig vallen Anaconda's (en veel meer nog 
Boa consrricrors) ren offer aan her verkeer. 
Voortplanting: De paring (die soms ook wel eens 
in her water gebeurt) geschiedt russen november en 
februari, waarna de geboorte van de jongen in juli 
en augustus plaarsvindr. D e pasgeboren jongen 
wegen ca. 250 g, bij een lengte van ca. 70 cm en 
een omvang van ca. 9 cm. 

G rote Guyana Anaconda 
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Abuys: Eén van mijn anaconda s (in Suriname) woog 
in januari 1974 ca. 15 kg, bij een lengte van ca. 320 
cm en een omvang van ca. 35 cm. In juli 1974 kreeg 
zij 18 jongen en woog toen nog maar 9 kg. Zeer merk
wamdig echter was haar gedrag. Na de geboorte zag 
ik haar een wit, rond, schijfoormig ding opeten, dat 
een doorsnede had van ca. 12 cm en een dikte van ca. 
1.5 cm. Of dit een soort moederkoek is geweest of een 
onontwikkeld ei, is mij nog niet duidelijk. Wel is er aL 
ender een gelijksoortige waarneming gedaan bij een 
anaconda, die in 1958 in Brits Guymw was gevrm
gen. Deze slang was ondergebracht in het "Ross ALlen s 
Reptile fnstitute " in Si/ver Springs, FLorida. 
Genoemde slang kreeg in de nacht van 8 op 9 janua
ri 1959 vier Levende jongen en 19 grote, niet ontwik
kelde eieren. Het moede1dier at op 4 na alle niet ont
wikkelde eieren één na één op. Dit deed ze op een zeer 
omzichtige manie1; door haar kop in de stmif te ste
ken en zo langzaam zoekend de eieren op te sporen. 
Wanneer zij een ei tegenkwam dan tongelde ze een 
poosje, deed haar bek langzaam open en probeerde het 
ei op te scheppen. Dit lukte pas, wanneer het ei, dat 
langzaam voomitgeschoven werd, tegen het één of 
andere obstakeL stuitte. Langzaam werd het ei dan in 
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Grorc Guyana Anaconda. Parakreek. A. Abuys en W. Eriks. Foto J. Moonen 

de bek genomen en met deze/file slikbewegingen die 
een slang bij het drinken maakt, verzwolgen. De kop 
werd hierbij (in tegenstelling tot bij het drinken) 
omhoog geheven. H et bovenomschreven gedrag, dat 
bij zoogdieren en levendbarende hagedissen vrij alge
meen is, is voor slangen toch wel uitzonderlijk. De 
reden hiervoor zou een instinctieve levensbehoefte 
kunnen zijn, om de lichaamsconditie op te peppen. 
Bijzonderheden: De maximum lengte van een 
anaconda is iets wat altijd enorm tot de verbeel
ding van de mensen heeft gesproken. Zo bericht 
Oliver in een bericht uir Brazilië ( 1948) dar een 
afdeling solciaren in gevecht gewikkeld was mer 
een anaconda van ca. 48 m lang. H ierbij storeren 
huizen in en kanrelden een aanral auto's. lees rea
listischer zijn de opgaven van Dunn ( 1944): 11.47 
m en van Ayensu ( 1981 ): 11.40 m. Vasr staat in elk 
geval dar de beloning van U.S.$ 5000,--, uitge
loofd door de Zoological Society of New Vork, 
voor een exemplaar van I 0 m o f meer, nog niet is 
geïnd. Nogiers over her gewicht en de omvang van 
grote anaconda's: een Anaconda van 8 m lengre 
weegt ca. 180 kg, de omvang is dan ca. 90 cm. 
Exemplaren vanaf zo'n 6 m kunnen gevaarlijk wor-
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den voor een volwassen man. 
Bij hoge uitzondering vair wel eens een mens 
(voornamelijk indianen) ten prooi aan een grote 
anaconda. Zo werd een Wayana mee de naam 
Touiri onder de ogen van de natuurvorser H enri 
Coudreau en zijn metgezel, een zekere Laveau, in 
het stroomgebied van de rivier Koue, door een 
anaconda gegrepen en verdween voorgoed onder 
her oppervlak van her donkere warer (Uit het boek 
"Chez nos indiens- Quaere annees dans la Guyane 
Française" , door H. Coudreau, 1893). 
Een ander geval mer een gelukkiger afloop betrof 
een zekere Waleer Kerkwijk, die in de jaren zesrig 
burger motorist was 1n dienst van de 
Troepenmacht in Suriname. Tijdens her nemen 
van een bad bij de Wonocobo-vallen, werd hi j door 
een grote anaconda gegrepen. De slang had zich in 
zijn dijbeen vastgeberen en probeerde de man 
onder warer re sleuren. Kerkwijk kon zich nog ner 
vastgrijpen aan de wonels van een overhangende 
boom. Gelukkig srond een boslandcreool mer een 
houwer in de buurt. Deze snelde mereen roe en 
hakte mee zijn houwer op her slangenlichaam m, 
waarna het dier losliet en verdween. 
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Minder spectaculair maar toch interessant zijn de 
vo lgende waarnemingen: In 1973 werd in het 
district Nickeric in de bananenpolder "Nickerie II" 

een anaconda gedood van ca. 5 m lengte. Het d ier 
bleek een kaaiman van ca. I ,50 m re hebben ver

slo nden. In 1962 werd bij her dorpje Hédorri aan 
de Coppename een anaconda gezien die een hert 
had verzwolgen. De horens van her hen staken 

nagenoeg door de slangenhuid heen. 

T HE SNAKES O F THE GUYANAS: PART III 

An artiele in a series, in which all rhe snakes of 
French G uyana, Suriname and Brirish Guyana are 

discussed. 

Some memhers o f rhe BOlOAE family are discussed. 
The memhers of rhis fam ily are ovoviviparous. 
Comllus hortlilanus hortulanus: lengrh up ro 1.8 m, 

brown of gray-brown wirh a variabie dark parrern. 

Typical tree-snake, feeds on frogs, mammals and 
bi rds. The number of young is depending on rhe 
size of rhe morher. C an also be found in in babired 

areas. 
Comlius hortulmms cookii: similar ro C. h. hortula
mts. Feeels mosrly on bi reis. In rhe cliscussed region 

known only from Fret1Ch Guyana. 
Eunectes murinus gigas: lengrh up ro 9 m, wirh a 
corresponcling weigh r of 250 kg. Aquatic animal 

wi rh eyes and nostri Is ar rhe upper side of rhe head. 
O live-green wirh rwo rows of airernaring black 
spots on rhe back. Feeels o n mammals, birds and 

repriles, size depending on rhe size of rhe snake. Is 
known ro ear caimans, deer and even human vic-
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ttms. 
Epio'fltes cenchritt cenchritt: lengrh up to 2 m, noc

rurnal anima!. Red-brown to orange, wirh a bluish 
gloss and a black parrem of oval-shaped, fused cir
cles. A terrestrial snake rhar bicles under srubs and 

pieces of bark. Habitat: rhe eclges of ra inforesrs and 
savannah-foresrs, intand. Ir feeds on small mam
mals and bircls. 

EpiCI'tttes cenclu·ia maums: length up ro I ,80 m. 

Dorsal parrs brown or dark brown wirh ar most 
fainr markings, ventral parrs whitish. In the d is
cussed region known from rhe coasral areas, found 

for the flrst time in 1975. Similar behavior as E. c. 
cenchria. 
Ermectes deschauenseei: maximum lengrh 2,50 m, 
more brighrly colored than rhe common 

Ananconda. Bright yellow wirh big black spots o n 
rhe lateral sides, short rail. Feeels on smal! mam

mals. 

Rode Regenboogboa. 
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Het houden van insecten. 

Harald Ames 
v. Egmondstraat 36 
2024 XN Haarlem 
rel:023-5259262 

kever foto's: Oldrich Jahn (Tsjechië) http://beerlegare.hyperlink.cz 
overige foto's van auteur 

INLEIDING 
Van kinds af aan ben ik al bezig met her hobby
matig houden van allerlei reptielen en amfibieën. 
De enige insecten die ik toen in huis haalde waren 
de eventuele voederkrekels en sprinkhanen en her 
overbekende weideplankton. Dar deze diergroep 
i.p.v. voedsel ook als huisdier re houden was, daar 
dacht ik toen nog niet over na. Wel heb ik, net als 
zoveel mensen, de "gewone rak" (Carausius moro
sus) enkele jaren als huisdier gehouden, maar ik 
kan niet zeggen dat daar een positief vervolg op te 
verwachten was. Het houden van deze zeer explo
sief uitbreidende soort wordt namelijk bij je ouders 
thuis gedoogd, tordar er bij terugkomst van vakan
tie blijkt dat de bak heeft opengestaan en dar er 
enkele honderden takken en rakjes door het huis 
aan her zwerven zijn gegaan (maanden later von
den we ze nog). Afijn, einde insectenhobby en 
maar weer verder met hagedissen en kikkers. 
Vroeger ging ik ook zeer regelmatig naar beurzen 
en Lacerra-landdagen, leuk om re kijken maar nog 
leuker voor de contacten en de informatie die je 
van de aanwezige veteranen kunt krijgen. Door te 
weinig tijd is dit volledig in her slop geraakt en de 
beurzen werden totaal genegeerd. Tor ik zo'n vier 
jaar terug zag dat er in Amstelveen ook dergelijke 
beurzen georganiseerd werden. Aangezien ik zelf in 
Haarlem woon en mijn vrouw en ik met een 
vriend mee konden rijden, besloten we om maar 
weer eens te gaan kijken. Overal waren naast de 
bekende dieren ook enkele voor ons toraal onbe
kende te zien. Zo kwamen wij bij een tafel van de 
Vogelspinnen Vereniging Nederland. Hier werden 
nier alleen vogelspinnen verkocht maar ook o.a. 
kakkerlakken en wandelende rakken. 
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Met mijn eerste "geweldige" ervaring nog in mijn 
achterhoofd besloten wij na enig tekst en uitleg 
van de takkenkwekers om het toch maar weer een 
keer re proberen (ik had toch nog wat bakken leeg 
staan thuis). Na gehoord re hebben dat de kakker
lakken na ontsnapping dood gaan en zich niet als 
een ware plaag door Haarlem zouden begeven, 
werden ook hiervan enkele dieren aangeschaft. 
Met onze eerste aanwinst op zak waren we 
benieuwd war er nog meer voor nieuws te zien zou 
zijn. We hoefden nier ver re lopen tor we bij een 
wel heel erg vreemde uitstalling kwamen, een rafel 
vol met reusachtige "maden" in bakjes. Toen de 
meneer die ze verkocht ons verrelde dat het larven 
van fruitkevers waren, was ook hier onze interesse 
gewekt. Ons werd verteld dat ze niet moeilijk te 
houden waren en ook voor beginners waren er 
enkele zeer makkelijke soorten. Toen deze meneer 
ons ook nog foto's toonde van hoe de larven er als 
kever uit zouden zien, hoefden we niet meer lang 
re overleggen en werden ook hiervan enkele doos
jes gekocht. Na nog even snel de terrariumencyclo
pedie van Eugène Bruins (BRUINS, 1999) 
gekocht te hebben {want hierin stonden onze nieu
we aanwinsten beschreven) gingen we voldaan 
weer op huis aan met de volgende dieren: 

Kakkerlakken: Blaberus craniifer 
Wandelende rakken: Aretaon asperrimus 

Libethra reguiaris 
Oreophoetes perz1ana 
Neohyrasea maerens 

Keverlarven: Eudicella smithi berthe
randi 
Eudicella smithi shiratica 
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GEINFECTEERD MET HET INSECTENVI
RUS 
De volgende dagen was ik steeds aan het kijken 
hoe de dieren her deden en ik werd steeds meer 
door ze gefascineerd. De manier van voortbewe
gen, camouflagemethoden en vooral her uiterlijk 
van de d ieren deed mij verlangen naar meer. In de 
pas aangeschafte terrariumencyclopedie stonden 
nog zoveel soorten d ie er f.1nrasrisch uitzagen, die 
moesren we zien re krijgen. 
D e interesse in beurzen was weer gewekt en er 
werd al uitgekeken naar de volgende. De jaren 
daarop gingen we naar nagenoeg elke beurs die er 
maar was: Amstelveen , H armelen, Hamm, 
Houten, enz. enz. Na elke beurs kwamen we weer 
terug met meer en meer insecten. 
Kevers, bidsprinkhancn, wandelende rakken, maar 
ook miljoenpoten en slakken, konden we niet laren 
liggen. 
Via de aankoop van enkele wandelende rakken bij 
een kweker thuis kwamen we aan her adres van de 
Phasma, dir is een club mensen in Nederland en 
België, die zich bezighoudtmer houden en kweken 
van zoveel mogelijk soorten wandelende rakken en 

Eudialln grnlli. 
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hadden zijn we daar gel ijk lid van geworden. 
Door al deze conracren kregen we al gauw door, 
waar we voor welke insecten moesren zijn. 
Voor wandelende rakken moer je voornamelijk in 
Nederland en België zijn, hier worden russen de 
150 en 200 vcrschillende soorten gehouden. Via 
her internet kwamen wc aan enkele leuke adressen 
in her buirenland (vooral de keverkwekers in 
Tsjechië en een enkele in Duitsland zijn erg goed). 

EERSTE EIGEN NAKWEEK 
Het zelf kweken van de dieren ging sreeds en 
steeds berer. Her bakje met I 0 larven die we 
gekocht hadden van E. smithi berthemndi was in 
rwee jaar rijd uitgegroeid tot drie grote plastic lades 
met elk meer dan I 00 larven. Verder hadden we 
150 tot 200 larven van E. smithi shimticn, meer 
dan I 00 kakkerlakken en diverse generaties wan
delende rakken. De overtollige wandelende rakken 
konden we gelukkig kwijt op de bijeenkomsten 
van de Phasma, waar ze werden verdeeld onder de 
aanwezige leden. We kwamen echter ook weer met 
enkele nieuwe soorten terug, zodat er weer bakken 
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Au!ttrches mi!littris. 

insecten op deze manier erg uit de hand kan lopen 
blijkt wel uit de verzameling die we in enkele jaren 
bij elkaar gesprokkeld hebben: 

29 soorten wandelende rakken en bladeren 
25 soorten kevers 
6 soorten sprinkhanen 
5 soorten bidsprinkhanen 
2 soorten kakkerlakken 
1 soort grottenkrekel 
1 soort agaatslak 
1 soort webspin 
1 soort miljoenpoot 

In rotaal 71 soorten verdeeld over 60 terraria 
Van de meeste van deze soorten komt daarbij dan 
ook nog de nodige eigen nakweek in lades en por
jes. 
Aangezien van enkele soorten de jongen of larven 
nier bij elkaar gehouden kunnen worden i.v.m. 
kannibalisme (bidsprinkhanen en diverse keverlar
ven), kan her aanral porjes soms oplopen rot 
gemiddeld 60 per soort. 
Her enige voordeel dar insecten hebben ren 
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opzichte van her houden van reptielen is, dar de 
jonge dieren erg klein zijn en veelal gehouden kun
nen worden in krekelbakjes. Her kweken van 
zoveel insecten is echter erg intensief werk en moer 
zeker nier onderschar worden. H er verzamelen van 
de diverse soorten voedselplanren voor de wande
lende rakken en bladeren en de sprinkhanen neemt 
vooral in de winter veel rijd in beslag. En war dacht 
je van her 2x per week voeren van zoveel bid
sprinkhaantjes (bakje open, vuil eruit halen, voer er 
in doen, bidsprinkhaantj e terug plaatsen en 
besproeien, en dar dan voor ± 200 bakjes) . 
Vooral dit vele werk en de werenschap dar een 
kweek vaak met nier al re veel moeite weer binnen 
een jaar is op re zetten, heeft ons doen besluiren om 
ons voorlopig re richten op de moeilijker te ver
krijgen soorten en re sroppen met wandelende rak
ken en bidsprinkhanen. Vooral de wandelende bla
deren, sprinkhanen en kevers worden in Nederland 
weinig aangeboden of zijn in veel gevallen erg duur 
en dus wilden wij in ieder geval met deze diersoor
ten doorgaan. Van de twee soorten wandelende 
bladeren kweken wij voorlopig alleenmet Phyliium 
celebicum. Van Phyliium giganteurn hebben wij nu 
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bijna enkele nimfen volwassen. 
Over her kweken van wandelende bladeren wordt 
vaak erg moeilijk gedaan, maar bij ons gaar de 
kweek nagenoeg vanzelf en ik verzorg ze met nier 
meer aandacht dan de rest van de dieren. Vooral 
temperatuur is in mijn ogen erg belangrijk, deze is 
bij ons constant 24°C. Als her re koud is eren de 
dieren nier of re weinig en zu llen dus snel sterven. 
Van de zes soorten sprinkhanen die wij hebben, 
kweken we er nu met drie erg goed. Aularches mil
/iaris zijn mooi gekleurde dieren en ze zorgen bij 
ons na drie jaar voor vele nakomel ingen. 
Met Zonocera variegnta en Trapidacris colaris zijn 
wij pas één jaar bezig, maar nu al hebben wij ook 
daarvan de eerste grore groep nakweek. 
D e kevers die wij rot dusver hielden waren nier al 
re moeilijk houdbare en betaalbare soorten, zoals 
van de genera Eudicella, Pachnoda en 
Dicronorrhina. Deze I ,5 rot 5cm grote soorten 
kweken redelijk snel (ongeveer een half jaar van 
kever rot kever) en kosten russen de I en 5 Euro 
voor een derde vervel ling larve (L3) . 
Voor de leken onder ons, Een kevergeneratie wordt 
gerekend in zes fasen: ei, eerste vervelling larve 

Hieroduln membrnnncen. 
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larve (L3), pop, kever (imago). D eze dieren koop je 
her best als larve zijnde. Her maakt nier uir of dit 
Ll , L2 ofL3 is (Ll is her goedkoopst maar er moer 
langer op gewacht worden, L3 is duurder maar 
sneller kever) indien je een imago koopt weer je 
niet hoe oud her dier is. Aangezien de meeste 
soorten maar enkele maanden als imago leven kan 
het dus zij n dar je een oud dier koopt, dar snel 
dood is en weinig of geen eieren meer legt. Her lijkt 
erg aamrekkelijk om d ireer met imago's re begin
nen, maar de teleurstel ling kan des re groter zijn. 

EEN BUITENKANSJE 
Ongeveer een jaar geleden liepen wij regen een bui
tenkansje aan en konden wij enkele grote L3 larven 
kopen van grotere soorten. Normaal kosten deze 
dieren 10 rot 25 Euro voor een L I larve (soms zelfs 
meer) en aangezien je voor een beginnende kweek
groep ongeveer tien Ll larven nod ig hebt, is dit een 
prijzige aangelegenheid. De prijs stijgt uiteraard 
naa rmare de larven ouder en groter worden. Pas bij 
L3 larven is her geslacht bij veel soorten goed te 
onderscheiden, waardoor je gerich t mannen of 
vrouwen kunt kopen. De prijs van deze dieren is 
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daardoor wel aanmerkel ijk hoger. 

Voorheen lagen deze dieren buiren ons budget 
maar nu konden wc deze kans n ier laten lopen en 

koch ten wij onze eerste reuzenkevers: 

Megasoma actaeon: I man en 2 vrouwen 

Chalcosoma Cti iiCtiSIIS: 2 mannen en 3 vrouwen 

Dynastes herwles: I man en 2 vrouwen 
Go!ofo porteri: 2 mannen en 2 vrouwen 

Aangezien de meeste larven in cocon zaten of bi jna 

in cocon gingen was het risico nih il. Dar dachten 
wij althans. De Megasoma en Chalcosoma mannen 

overleefden geen van allen de a llerlaatste fase. En 
dan heb je een probleem. Gel ukkig konden wij van 
twee kwekers ui t her buiren land van elke soort een 

overtoll ige man lenen en kon er begonnen worden 

met de eigen eerste generatie. 

Hier diende her volgende probleem zich aan. 
Geloof her of nier, m aar de mannetjes wilden nier 

paren. Gelukkig ko n ik met dit probleem terecht 
bij mijn buitenlandse collegae. Her bleek meesral 
een kwestie re zijn van re lage temperaturen, maar 

aangezien de gehele ruimre waarin de dieren zich 
bevonden gehouden werd op 24°C, kon her hier 

Megasomtt ttctaeon. 
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nier aan liggen. Een andere reden kon zijn dat het 

mannetje re lui was. In d it geval kon helpen de 
oplossing zijn. Hierbij plaatst men het mannerje op 
de rug van her vrouwtje en hopel ijk doet de naruur 
de rest. Deze methode was zeer doeltreffend, na 
enkele minuren volgde b ij beide soorten de eerste 

paring en enkele dagen daarna werden de eerste 

eieren gelegd. De eerste larven van deze twee soor

ten zij n reeds uitgeko men. 
Voordat deze soorten echter dezelfde aanrallen 
bereiken als de kleinere soorten die wij hebben, zijn 
wij echter weer jaren verder. Van kever tor kever 
duurt bij C. Cti iiCtiSIIS o ngeveer 2 jaar en bij M. acta
eon zelfs 4,5 jaar. 
Het wachten is nu nog op de resr. Van D. herwies 
hebben we nu één vrouwrje in cocon maar waar

schijnlijk zal her mannerje nier snel genoeg klaar 

zijn voor haar, zodat wij weer aangewezen zijn op 
het buitenland. De andere twee larven van D. her
wies zijn hopelijk gelijkrijd ig klaar. 
De larven van G. porteri zijn alle vier bezig met een 

goede plek te zoeken voor de laatste fase. 
Al met al gaar het bij het kweken van insecten nier 

vanzelf en moet men terdege rekening houden met 

enkele tegenslagen. 
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TOEKO MST 
Op her ogenbl ik ben ik bezig met her verbouwen 
van de dierenkamer, waardoor we nog meer ruim
re k rijgen voor de hobby, want wij willen meer en 
meer (her virus breidt zich nog sreeds u it). 
De kamer die ik nu aan her inrich ten ben biedt 
ruimte aan I 00-150 bakken en diverse larven bak

ken. 
Er moeren speciale keverbakken komen en minder 
ontsnappingsgevoelige bakken voor de sprinkha
nen {als nu de schuifruit openstaar en ik moer her 
voer verversen, dan springen de sprinkhanen als 
kleine rorpedoorjes om m ijn o ren). 
Q ua kevers hebben wij rot nu roe alleen soorten uit 
de families CETONIDAE en ÜYNASTIDAE, dit jaar 
moeren daar nog in ieder geval soorten ui t de fami
lie LUCANIOAE bijkomen. 
Waarschijnl ijk ga ik in de nieuwe ru imte ook weer 
verder met bidsprink11anen, aangezien er meer 
ru imte is voor de opfokbakjes. Ook ben ik nog 
steeds opzoek naar nieuwe sprinkhaansoorten. 
E n wie weer war voor interessante soorten er nog 
meer rondlopen? Er is in ieder geval nog genoeg 
keus, want insecten zijn met de miljoenen soorten 
verreweg de grootste diergroep. 
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THE H USBANDRY OF INSECTS 
Afrer having kepr lizards and frogs for years rhe 
aurhor was, when he visired a reprile ancl insect f.'l ir 
in Amstelveen (rhe Nerherlands), as he calls ir 
"infecred by rhe insect-virus". 
H e boughr only a few animals, but soon his collcc
rion encompassed somc 70 d ifferent species. 
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Chnlcosomn cnucnsus. 
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Zonocem vnriegntn. 

Due to the large amount of work the busbandry of 
so many insecrs cakes, he remporarily sropped 
keeping srick-insecrs and praying ma mises. For rhe 
nexr period his attention is focused on animals rhar 
are less ofren offered for sale, like walking-leafs, 
grasshoppers and beedes. 
Afrer having kept for several years only rhe smal! 
beerles of rhe CETONIDAE family, by a stroke of 
luck the aurhor could acqui re some larger species 
of rhe DYNASTIDAE fami ly, like Megasoma actaeon, 

Chalcosoma caucasw, Dynastes herwies and Golofo 
porteri. Afrer some starring problems and with help 
from Czech and German hobbyisrs, rhe firsr larvae 
of M egasoma actaeon and Chalcosoma caucasw have 
harched. The aurhor is now fitting up a larger 
room for his animals, for he plans co increase rhe 
number of insecrs he keeps subsramially. 
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Phy//ium celebicum. 

228 
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foto Is van de auteur 

INLEIDING 
In juni 2000 ben ik twee weken naar Costa Rica 
geweest. Een toenmalig kort bezoek aan o.a. het 
nationale park Cahuita was zo indrukwekkend, dat 
ik besloot om in 2001 terug te gaan naar dit park. 
Ditmaal ging ik in juli én augustus. Een parkran
ger, Francisco Alvarado, zorgde ervoor dat ik in het 
parkstation van Cahuita kon verblijven, wat mij de 
mogelijkheid gaf om de herpetofauna aldaar bij 
dag en bij nacht te bestuderen. In het voorgaande 
jaar was voor mij al gebleken dat Parque Nacional 
Cahuita een waar paradijs voor de reptielen- en 
amfibieën-liefhebber is. Tijdens mijn verblijf in het 
park zeifis dat nog eens extra bevestigd. In dit arti
kel wil ik de Wimperadder Bothriechis schlegelii, die 
ik veel in Cahuita gevonden heb, bespreken. In dit 
artikel zijn mijn bevindingen in combinatie met 
een literatuurstudie verwerkt. 

TAXONOMIE 
Klasse: Reptilia 
Subklasse: Lepidosauria 
Orde: Squamata 
Suborde: Serpences 
Familie: VIPERIDAE 
Subfamilie: CROTALINAE 
Genus: Bothriechis 
Species: Bothriechis schlegelii 

VI PERIOAE 
De meeste adder-achtigen hebben een robuust 
lichaam en een van de nek gescheiden driehoekige 
kop. De schubben zijn doorgaans gekield (behalve 
bij nachtadders, genus Causus). De meeste soorten 
zijn boom- of aardbewonend, maar er zijn een aan
tal gravende en semi-aquatische soorten (MATTI
SON, 1998). Soorten die in koude gebieden leven 
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zijn overdag actief. Adder-achtigen uit de warme 
delen van de wereld zijn overwegend Is nachts 
actief. Een aanral slangensoorten uit deze familie 
leggen eieren, maar een overgroot deel is vivipaar. 
De meest specifieke eigenschap van de adder
achtigen zijn de holle giftanden. Deze zijn in rust 
tegen de bovenkam van de bek gevouwen. Ze zijn 
dan vaak bedekt met een vlezig laagje, zodat ze de 
binnenkant van de bek niet kunnen beschadigen. 
De giftanden zijn bevestigd aan een bot, de maxil
la. Dit bot kan 90° draaien, hierdoor kunnen de 
tanden uitklappen. Elke giftand is verbonden met 
een klier doormiddel van een smal kanaaltje. De 
gifklieren bevinden zich aan beide zijden van de 
kop achter de ogen. De familie der VIPERIDAE is 
onderverdeeld in vier subfamilies, volgens MAT
TISON (1998): CROTALINAE, VIPERINAE, 
AzEMIOPINAE en CAUSINAE. ZUG et al (2001) ver
deeld de adder-achtigen in 3 subfamilies: 
CROTALINAE, VIPERINAE en AzEMIOPINAE. Het 
genus Causus, dat volgens MATTISON een aparte 
subfamilie betreft (CAUSINAE), hebben ZUG et al 
(200 I) ingedeeld bij de subfamilie VIPERINAE. 
Ook SAVAGE (2002) maakt gebruik van de laat
ste indeling. 

CROTALINAE 
Ongeveer 160 soorten slangen uit de familie der 
VIPERIDAE kenmerken zich door het bezit van 
warmtegevoelige organen schuin onder het oog 
(pit-orgaan). Om deze reden worden ze in de sub
familie CROTALINAE (groefkopadders) onderge
bracht. Alle Amerikaanse adders behoren tot de 
subfamilie CROTALINAE. De pit-organen zijn 
extreem gevoelig voor warmte (infraroodstraling). 
Het orgaan bestaat uit een binnen- en buitenka
mer, gescheiden door een membraan. De buiten
kamer is de grootste van de twee. De opening van 
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8. scblegelii, rusrcnd op een blad . 
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die kamer kunnen wij tussen het oog en neusgat 
van een groefkopadder waarnemen. Het roze vlies 
in het pit orgaan is de oppervlakte van het mem
braan, nier de bodem. De binnenkamer is kleiner 
en verbonden met de buitenwereld doormiddel 
van een kleine porie in de buurt van het oog 
(MATTISON, 1996). Deze porie is zo klein dat 
hij praktisch onzichtbaar is. Rond de porie bevin
den zich spieren zodat de slang deze kan afsluiten. 
Met deze techniek is een groefkopadder hoogst
waarschijnlijk in staat de luchtdruk en tempera
tuur gelijk te stellen russen de binnen- en buiten
kamer. Een groefkopadder kan dan een infrarood 
beeld scheppen van zijn omgeving. Omdat warm
te de bron is van infrarode straling werkt het 
orgaan ook in totale duisternis. Onder laboratori
umomstandigheden is de indrukwekkende gevoe
ligheid van her orgaan aangetoond. SAVITZKY 
( 1992) beschrijft reacties op temperatuurverande
ringen van 0,003-0,005°C. 

Bothriechis 
Voorheen werden bijna alle Centraal- en Zuid
Amerikaanse groefkopadders in het geslacht 
Bothrops geplaatst. Het vroegere genus Bothrops is 
opgesplitst in de geslachten Atropoides, Bothriechis, 
Bothriopsis, Bothrops, Cerrophidion, Ophryacus en 
Porthidium. De zeven Bothriechis-soorten zijn alle 
boom- en struikbewonende slangen, die kleiner en 
slanker zijn gebouwd dan de huidige Bothrops
soorten. De grondkleur van het genus Bothriechis is 
over her algemeen groen, met uitzondering van B. 
schlegelii. CROTHER et al ( 1992) tonen generi
sche overeenkomsten aan tussen de slangen uit het 
genus Bothriechis. Daar zal ik in dit artikel verder 
niet op in gaan. 

BESCHRIJVING VAN DE SOORT 
Morfologie 
Bothriechis schlegelii wordt ongeveer 60 cm lang 
(LEE, 2000). CROTHER et al (1992) hebben tij
dens hun onderzoek naar het genus Bothriechis een 
exemplaar van bijna 79 cm gevangen. Ik zelf heb 
tijdens mijn verblijf in Costa Rica geen metingen 
verricht, omdat ik meesral alleen op pad was en 
niet onnodig gevaar wilde lopen. De vrouwtjes van 
B. schlegelii zijn in de regellanger dan de mannet
jes (CROTHER et al, 1992). De kop neemt 
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ongeveer 5 tot 6 o/o in van de totale lengte van vol
wassen dieren en is duidelijk gescheiden van de 
nek. De driehoekige vorm van de kop is goed te 
zien als men van boven op de slang neerkijkt. 
Achter het oog (postoculair) loopt vaak een zwarte 
of rood/bruinachtige streep. Deze streep komt bij 
meer soorten gifslangen voor. Volgens GREENE 
( 1997) dient deze streep ter bescherming van de 
gifklieren tegen ultraviolette zonnestraling. Schuin 
onder ieder oog bevind zich een diepe groef. Bij 
vrouwtjes bestrijkt de staartlengte gemiddeld 15,3 
o/o terwijl dit bij mannetjes gemiddeld 17,1 o/o is 
(CROTHER et al, 1992). Dit zou een manier 
kunnen zijn om de slangen re sexen, echter, de 
ruime mate van intraspecifieke variatie binnen de 
soort bemoeilijkt dit aanzienlijk. Sonderen lijkt de 
meest betrouwbare methode om her geslacht te 
bepalen. Her aantal ventralia (buikschubben vóór 
de staart) bedraagt 138-166 schubben. Het aantal 
subeaudalia (schubben onder de staart, áchrer de 
cloaca) bedraagt 43-62. De dorsale schubben zijn 
gekield en de anale schub is ongedeeld (KÖHLER, 
2001). De naam Wimperadder (in het engeis 
Eyelash Viper, vrij vertaald: Wenkbrauwadder) is 
gebaseerd op de twee á drie supraoculaire schub
ben (boven het oog) die stekelachtig vergroot zijn 
en omhoog richten. De functie van deze stekelige 
schubben boven her oog is nier precies bekend. 
Mogelijke verklaringen kunnen zijn dat ze de ogen 
van de slang beschermen tijdens het kruipen door 
dichte vegetatie (LEENDERS, 2001) of het 
afschermen van fel zonlicht (HUNZIKER, 2001). 
Een grijpstaart, kenmerkend voor boombewonen
de slangen, is duidelijk aanwezig; de staart is dun, 
flexibel en de rij schubben aan de zijkanten van de 
staart lijkt iets uit re steken. De gespleren pupil 
verraadt dat het overwegend nachtdieren zijn. Het 
lichaam is slank maar geeft een sterke indruk, 
vooral als men de soort in de rakken ziet hangen of 
kruipen. Tussen individuen uit een populatie 
heerst vaak een grote variëteit van verschijnings
vormen. De drie standaard kleurvormen die op de 
identificatiekaart 'Reptiles of Costa Rica' staan, 
suggereren dat er maar drie verschijningsvormen 
zijn. Er is echter een continuüm van kleuren tus
sen geel bruin, wit en groen. LEE (2000) vermeldt 
bruingrijs als grondkleur voor populaties op her 
Yucatán schiereiland. Andere auteurs wagen zich 
niet aan een vaste omschrijving van de grondkleur. 
Toch is er één verschijningsvorm die iedere auteur 
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noemt: de 'oropel' , war Ierterlijk goudhuid bere
kent. Deze exem plaren onderscheiden zich van de 
overige verschijningsvormen door hun felgele 
grondkleur. Nier alleen de grondkleur van de 
Wimperadder varieert. H er patroon op her 
lichaam kan bestaan uir ruirjes, vage vlekken, stip
pen of spikkels (CROTH ER er al, 1992). Weer 
andere exemplaren zijn egaal gekleurd. 

Polymorfisme 
De verklaring voor de vele verschijningsvormen 
van de Wimperadder is mogel ijk re zoeken in een 
verdedigingsmechanisme. Ten eerste zijn de ver
schillende onderbrekende parroomjes op de grond
kleur van her lichaam een vorm van camouAage. 
Deze patronen maken her moeil ijk een dier in zijn 
natuurlijke habirar re onrdekken, omdat de gehele 
vorm van her lichaam regen de achtergrond van 
allerlei kleuren en patronen wegvalt. Dieren die 
verschijnen in verschillende kleuren doen er een 
schepje boven op: door de verschillende verschij
ningsvormen van individuen is her voor predaro
ren moeilijk een betrouwbaar zoekbeeld van hun 
prooi re vormen. Her voorkomen van dieren in 
verschillende verschijningsvormen, aangeduid mer 

Lacerra 60(6) * 2002 

de engelse rerm 'polymorphism', zien we bij B. 
sciJ/egelii, maar ook bij bijvoorbeeld Procemtophrys, 
een kikkertje uir de amazone (ZUG er al, 200 I). 
Er besraar ook een theorie die de gele verschij
ningsvorm (oropel) van de Wimperadder verklaart. 
Wade Sherbrooke, een specialist op her gebied van 
dierkleuring, plaarsre plasric nepslangen op bloei
ende planren. De kolibries die op de bloemen 
aA(\vamen, negeerden de gele slangen, maar toon
den terughoudendheid en bleven op afstand bij 
bijvoorbeeld de groengekleurde exemplaren. Oi r 
suggereert da r de oropel zich als bloem (of een deel 
daarvan) voordoet, maar de racriek van B. schlegelii 
(incl. de oropel) is vooralsnog meer gebaseerd op 
camouAage dan op aantrekkingskracht (GREENE, 
1997). Of de felle kleuren van sommige exempla
ren als waarschuwingskieuren dienen is onduide
lijk. 

Verspreid ing 
Her verspreidingsgebied van Bothriechis schlegelii 
ligt in Midden- en Zuid-Amerika. B. scMegelii 
bewoont Z uid Mexico, Guatemala, Belize, 
Honduras, N icaragua, Cosra Rica en Panama. In 
Z uid-Amerika komr de soort voor ror her westen 
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van Ecuador en Venezuela (KÖHLER, 2001). B. 
schlegelii is de enige Bothriechis-soorr die ook in 
Zuid-Amerika voorkomt, de overige zes soorten 
leven alleen in Midden-Amerika. De gele variant 
(oropel) komt alleen in Honduras, Nicaragua, 
Cosra Rica en West Panama voor (CAMPBELL, 
1998). In Cosra Rica bewoont de soort voorname
lijk laagland regenwoud. Ze komen ook voor op 
koffieplantages. In het droge noordwesten van 
Cosra Rica komen ze niet voor. In her laagland is 
het in principe niet mogelijk om B. schlegelii re ver
warren met andere Bothriechis soorten. B. schlegelii 
komt in Midden-Amerika voor rot op een hoogte 
van 1400 meter. B. lateralis en B. nigroviridis 
bewonen alleen de hoger gelegen delen (vanaf 
1200 meter) van Cosra Rica. Overlapping van de 
soorten is op hoger gelegen gebieden dus wel 
mogelijk. 
Nog nier zo lang geleden hebben SOLÓRZANO 
er al (1998) in Cosra Rica een nieuwe Bothriechis
soort beschreven (dit zou dan achtste soort wor
den, maar verder studie naar deze 1 nieuwe 1 soort is 
noodzakelijk) die voorheen als B. schlegelii beschre
ven was. Op grond van verschillen in schubtellin
gen en kleurpatronen is er geconcludeerd dar her 
hier om een andere soort gaat: Bothriechis supraei
liaris. B. supraei/iaris brengt zijn rijd in regenstel
ling tot B. schlegelii meer op de bosbodem door. In 
her zuidwesten van Cosra Rica, waar B. supraei/ia
ris voorkomt, is her dus mogelijk om B. schlegelii 
met B. supraei/iaris te verwarren. 

Voortplanting 
Bothriechis schlegelii is levendbarend. De worp
grootte varieert tussen de 12 en 20 jongen 
(KÖHLER, 2001). Juveniele dieren meren na de 
geboorte russen de 210 en 240 mm inclusief de 
staart (LEENDERS, 2001). Een enkele worp 
bestaat vaak uit dieren met verschillende kleuren. 
Een kenmerk van jonge B. schlegelii is dat ze allen 
een opvallend gekleurd staartpuntje hebben, die ze 
in hun jonge jaren als lokaas gebruiken. Bij vol
wassen exemplaren ontbreekt het gekleurde staart
puntje vaak (CROTHER et al, 1992). 

Voeding in de natuur 
De Wimperadder heeft een zeer breed menu. Ze 
eten voornamelijk gewervelde dieren, zoals kikkers, 
hagedissen, kleine zoogdieren en vogels 
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(KÖHLER, 2001). Vleermuizen zijn ook potenti
eel voedsel (GREENE, 1997). B. schlegelii doodt 
zijn prooi met een porent gif dat zowel hematoxi
sche als neurotoxische besrandsdelen bezit. Als B. 
schlegelii zijn prooi grijpt, wordt her gif geïnjec
teerd. De slang houdt de prooi vast tot deze dood 
is (CAMPBELL & SOLÓRZANO, 1992). Om te 
voorkomen dat het kwetsbare pit-orgaan van de 
slang beschadigd wordt, bezit de Wimperadder een 
speciale huidplooi die zich over de groeven vouwt 
tijdens het eten (LEENDERS, 1998). GREENE 
( 1992) meldt observaties van B. schlegelii, die in de 
buurt van en op Heliconia1

S in alerteS-houdingen 
jagen op vogels die een bezoekje brengen aan de 
plant. Dit suggereert dat de slangen op zoek zijn 
naar geschikte plaatsen om prooien re vangen. Het 
lokken met staartpunten wordt bij de meeste slan
gensoorten vaak gezien als een jeugdige eigen
schap. Dit zou re maken hebben met de overgang 
van koudbloedige prooidieren, b.v. hagedissen, 
naar warmbloedige, b.v. vogels en vleermuizen 
(GREENE, 1992). 

Predatoren 
Jonge slangetjes zouden ten prooi kunnen vallen 
aan grotere paddensoorten van her genus Bufo 
(GREENE, 1997). Sommige slangen eten andere 
(giftige) slangensoorren: Clelia clelia is geobser
veerd terwijl ze een 1,80 meter lange Bothrops asper 
aan het verorberen was (KÖHLER, 2001). C. cle
lia (verspreid in heel Cosra Rica, met uitzondering 
van het noordwesten) heeft dan vermoedelijk ook 
B. schlegelii op het menu staan. Andere slangen, 
zoals Mierttrus-soorten (koraalslangen), hebben 
eveneens slangen op her menu staan. Aan de 
Caribische zijde van Costa Rica overlapt B. schlege
lii verspreidingsgebieden van Micrurus alleni, M. 
mipartitus en M. nigrocinctus. Alleen van M. nigro
cinctus is zeker dar ze slangen eer (SA VAGE, 2002). 
De enige vertegenwoordiger in Midden-Amerika 
van her genus Lampropeltis is L. triangulum, een 
soort die wijdverspreid is en vrijwel in heel 
Midden-Amerika voorkomt. Ook dit kan een 
potentiële predator van B. schlegelii zijn. Wel moet 
er opgemerkt worden dat de bovengenoemde slan
gen grotendeels boderobewonend zijn. Toch zal 
her aannemelijk zijn dat een Clelia clelia, kruipend 
over een boomwortel, de daarop rustende B. schle
gelii niet altijd ongemoeid zal laten. Uiteraard zijn 
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er een aantal vogelsoorren d ie zich te goed doen 
aan slangen; een aanral valken en haviken zijn 
gespecialiseerde slangenere rs. SAVAGE (2002) 

noemt de Zwarte Havik, Buteognflus umbiringn, als 
één van de predaroren van B. schlegelii. SAZIMA 

(1992) erkenreen aanra l mogel ijke vijanden van 
CROTALINAE, o .a. de bovengenoemde roofvogels, 

maar ook opossums. Eveneens benadrukt hij dat 

veldwaarnemingen van predatie op tropische groef
ko padders schaars zijn. Ik heb eenmaal een ongeï

denriflceerde roofvogel met een o ngeïdenriflceerde 
slang in zijn snavel weg zien vl iegen, d us erg 
betrouwbaar kan ik hier verder ook nier over zijn. 

Wel heb ik eenmaal een beschadigde B. schlegelii 
gevonden. Op de flanken van de slang waren grote 
delen van de schublaag verdwenen en was de roze 

vlezige onderhu id duidelijk re zien. 
Hoogstwaarschijnlijk een exemplaar dat ternau
wernood aan predatie is ontsnapt, maar welk dier 
de oonaak van de verwondingen was zal al rijd een 

gro te vraag blijven. CAM PBELL & 
SO LÖ RZANO ( 1992) melden dat juveniele B. 
sc/;/egelii inciden reel kann ibalistisch kunnen zijn. 

Dan ri jst naruurlijk de vraag of ze ook wel eens een 

juven iele (of kleine) slang van een andere soort zul-

Bioroop van B. scblegelii in Parquc Nacional Cahuita. 

Lacerta 60 (6) • 2002 

len vero rberen. Om daar ancwoord op re krijgen 
moeren wc wacl1ten op een waarneming (of nier). 
Verdedigingsgedrag doormiddel van de bek open 
re sperren mcr de gifranden opgevouwen, heefr 

GREENE ( 1992, 1997) waargenomen . Ik zelfheb 

dat nier waargenomen bij exemplaren die door mij 
verstoord werden, maar de vele f(Ho·~ in de lin:ra
ruur bewijzen dat ze her wel degel ijk kunnen én 

doen (zie GREEN E, I 997) . 

VELDWAARNEM INGEN 
Biotoop in Parque Nacional Cahuita 
Parque Nacional Cahu ira ligt in her zu iden van 

Costa Rica , aan de Atlantische zijde dichr tegen de 

grens met Panama. Her park is in 1970 opgericht 
om het grootste koraalrif van het land re bescher
men . Helaas is een groot deel van dir rif bij een 

aardbeving in 199 1 vern ietigd. D e overgebleven 
delen van her ri f worden, ondanks de bescherming, 

nog steeds aangetast door zweefvuil dat door de 

ontginning van het achterland (Valle de Estrella) 
met rivieren word t meegevoerd. H er park bedekr 

1067 heerare vlak land dar voornamel ijk besraat 
u ir altijd groen regenwoud. De vegetatie v:-~n dit 
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secundaire regenwoud bestaat uit vele soorten 
bomen en palmen afgewisseld door struiken. De 
prachtige Heliconia's steken met hun mooie kleu
ren en vormen schitterend af tegen het overheer
sende groen.Vooral in de regentijd (mei-novem
ber) bestaat een deel van het park uit kleine en 
grote moerassen. De tijd dat ik in het park ver
bleef, regende het bijna elke dag (en nacht). De 
luchtvochtigheid was hoog (kleren droogden niet 
meer) en het was gemiddeld 23-25°C. Er loopt één 
pad met een lengte van 8 kilometer door het park. 
In het regenseizoen kun je rekenen op natte kleren. 
Grote delen van het pad zijn dan veranderd in 
modderpoelen en de twee rivieren die je over moet 
steken maken het er ook niet droger op. 
De vegetatie in het park is erg dicht. Zo dicht dat 
het bijna onmogelijk is om van het pad af te gaan. 
Als je toch van het pad af gaat is de kans dat je ver
dwaalt groot. Het is gewoonweg onmogelijk om te 
zien waar je je voeten en handen plaatst, om maar 
niet te spreken over de bewegingsbeperkingen waar 
je dan mee kampt. Om deze redenen ben ik zoveel 
mogelijk op het pad gebleven (en week zo nu en 
dan een stukje van het pad af). 
Het pad door het park loopt min of meer parallel 
aan de kust. De afstand tot de kustlijn varieert 
ongeveer van I tot 50 meter. 
In het park komen naruurlijk veel andere soorten 
reptielen voor, soorten als Basiliscus vittatus, 
Basi/isros plumifrons, Iguana iguana, Anolis-soorten 
en soorten van de familie GEKKONIDAE. Het sterft 
er van de Ameiva quadrilineata. Om de paar meter 
schoten deze hagedisjes van het pad af het bos in. 
Op (nacht)tochten ben ik ook veel andere slangen 
soorten tegen gekomen, o.a Oxybelis aeneus, 
Oxybelis brevirostris, Ungaliophis panamensis, 
Dipsas articulata, Micrurus nigrocinctus, lmantodes 
cenchoa, lmantodes inornatus, Spilotus pullattts, 
Leptodeira septentrionalis, Boa constrictor en 
Leptophis-soorten. De prachtige amfibieën, zoals 
de Roodoog Boomkikker Agalychnis callidryas en 
de Gouden Pijlgifkikker Dendrobates auratus, zet
ten de puntjes op de 'i' in deze schitterende omge
ving. 

Werkwijze 
Het leek mij logisch de meeste slangen in de avond 
of nacht aan te treffen. Dit gold inderdaad voor 
veel soorten, maar niet direct voor B. schlegelii. 
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Overdag en 's avonds vond ik ongeveer evenveel 
exemplaren. Gemiddeld trof ik 3 exemplaren per 
zoekperiode aan. Dus dat wil zeggen 6 slangen op 
een dag (en avond). Dit verbaasde mij enorm, 
omdat uit mijn eigen ervaring bleek (en die van 
veel andere), dat het niet makkelijk is om slangen 
in de tropen te ontdekken. Ik heb naruurlijk vele 
uren zoekend doorgebracht, maar dat ik zoveel 
exemplaren van B. schlegelii zou vinden was een 
grote verassing. Van eerder genoemde slangensoor
ten heb ik vaak maar één, soms twee of drie exem
plaren gevonden. 
Tijdens mijn verblijf heb ik ongeveer 50 exempla
ren van Bothriechis schlegelii gevonden. In totaal 
heb ik tijdens mijn verblijf in Parque Nacional 
Cahuita I 0 dagen 'fulltime' naar slangen en ande
re reptielen gezocht. Elke dag begon ik om 08:00 
uur met zoeken. Dit hield ik vol tot I5:00/I6:00 
uur. Om 19:00 uur begon ik weer met zoeken. 
Meestal hield ik dit vol tot 0:00/0 I :00 uur, met 
eenmaal een uitschieter tot 03:00 uur. Uitgerust 
met een slangenhaak, zaklampen en een fotocame
ra, liep ik zowel overdag als 's avonds een deel van 
het 8 kilometer lange pad. Ik liep langzaam en 
stopte om de 3 meter om de omgeving af te speu
ren naar reptielen, amfibieën en andere dieren. 
Tijdrovend, maar daar werd ik dan ook voor 
beloond. De schitterende nachtwandelingen met 
donder en bliksem aan de horizon, de geluiden van 
insecten, kikkertjes en andere dieren, vleermuizen 
die langs je lichaam schampten en de vele nacht
vlinders die op het licht van je hoofdlamp afkwa
men zijn al een beloning op zich. Het verschil tus
sen overdag en 's nachts is enorm. Op klaarlichte 
dag kun je verwachten dat er elk moment ergens 
een anolis of basilisk weg schiet, terwijl deze dier
tjes 's nachts slapend op takjes en bomen, gemak
kelijk te bekijken zijn. 

Vindplaatsen 
Zoals ik al eerder genoemd heb zijn alle 
Bothriechis-soorten overwegend boombewonend. 
De staart en de slanke lichaamsbouw benadrukken 
dit nog eens extra. Dit betekent niet dat de soort 
zich alleen in hoge bomen ophoud. Ze zijn waar
genomen op 35 meter hoogte, maar ook op een 
hoogte van slechts een halve meter boven de grond 
(LEENDERS, 200 1). Ik heb exemplaren gevon
den op een hoogte van 3 meter. Hoger dan 3 meter 
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Eén van de ri viere n die uitmo ndt in zee. 

kon ik waarschijnlijk een blad niet meer van een 
slang onderscheiden. Exemplaren op boomwortels, 
enkele cenrimeters boven de grond, heb ik wel aan
getroffen. Ik heb de dieren gevonden op de meest 
onmogelijke p laa tsen. O m een voorbeeld te noe
men: er lag een exemplaar op het uiteinde van een 
lange dunne tak mer een diameter van één cenri
merer. De enige manier waarop het d ier daar geko
men kon zijn was via een veterdunne liaan. O ir 
geeft een goede impressie van de klimcapaciteit van 
B. scblegelii. Verreweg de meeste soorten heb ik 
gevonden regen de bast van een boom of rustend 
op tak tussen de struiken. Rustend op tak heb ik ze 
in allerlei posities gevonden, variërend van uitge
strekt tot opgerold. Opvallend is dar de exemplaren 
rustend op verticale boomstammen in zogenaamde 
S-bochrcn tegen de stam rusren (zie faro). Naar 
mij n idee hebben ze in een S-vorm extra grip op 
een vcrticaal of schuin oppervlak. Verder heb ik 
vaak dieren gevonden in palmkelken, in V-vormige 
takken, op boomworreis en zelfs één op de dakrand 
van her wc-hokje naast her parkhuis. 
Oe dieren die ik vond in her park, hielden zich 
allen opvallend d icht regen de rand van her bos op. 
AJs ik een paar uur aan her zoeken was vond ik er 
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alti jd wel rwee of drie tegen een boom langs her 
pad , maar zod ra ik van her pad afging en war die
per het bos inging, vond ik nooit een exemplaar. 
Daar moer natuurl ijk bij gezegd worden dar ik 
meer op her pad liep dan van het pad af. 

Populatie morfologie 
In Cahuira lijkt er geen verschijningsvorm her 
meest voor re komen. Ik heb een ontzettend grote 
variëteit aan kleuren en patronen gevonden. H er is 
gewoonweg onmogel ijk om een beschrijving van 
de soort te geven op basis van kleur en patroon. Oe 
faro 's in dit artikel geven daar wel een indruk van. 
Oe door mij gevonden exemplaren vertoonden 
rwee inreressanre eigenschappen: de oogkJeur van 
de slangen was meesral gelijk aan de grondkleur 
van het lichaam. Een ander opvallend kenmerk 
was dar veel exemplaren een bepaald vlekken 
patroon op de kop hadden. Een duidel ijk voor
beeld van dar patroon is re zien op de foto met het 
witte exemplaar erop. Aangezien Cahuira de enige 
plek is waar ik B. sc!Jiegelii heb gevonden, kan ik 
nier zeggen of her patroon een populatie-eigen
schap betreft. Verder heb ik geen tegenstrijdighe
den met gegevens uir de lireratuur gevonden. 
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Gedrag 
Een groot verschil russen de waarnemingen over
dag en 's nachts was dar B. sc!J/egelii overdag regen 
een boom of op een rak rust, maar 's nachts daar
enregen actief is. Een uirzondering op de regel dar 
de d ieren alleen 's nachts actief zijn is er wel. Als 
het overdag regent of heeft geregend, heb ik over
dag ook een aantal malen exemplaren actief waar
genomen . Waarschijnlijk waren de slangen op dat 
moment op zoek naa r een d roge rustplaats. Verder 
heb ik de exemplaren overdag allemaal rustend 
aangetroffen. De uitstekende camouflage van een 
W imperadder zorgt ervoor dat ze door de meeste 
roerisren over her hoofd word gezien. Zo nu en 
dan vond ik een exemplaar regen een boom langs 
het pad. O nzichtbaar voor iemand d ie niet speci
fiek op slangen b. O ir kan gevaarl ijke situaties 
opleveren. Bijvoorbeeld wanneer iemand, om war 
voor reden dan ook, regen de boom leunt of zijn 
hand daar plaatst. O m deze reden werd her 
gewaardeerd dat sommige exemplaren op een veili
gere plek werden losgelaten. Als deze siruarie zich 
voordeed was ik u iteraard ui rersr voorLichrig, her is 
en blijft een gifs lang. Sleclm één exemplaar heeft 
zich bij her hanteren agress ief gedragen (het dier 

beer in de haak). De meeste exemplaren gaven een 
bijna overdreven rustige ind ruk. Ze leken in eerste 
instantie amper re reageren op de verstoring. Geen 
snelle afweerreacties of dreighoudingen. Ze lieren 
zich vrij moei lijk uir hun positie halen. Als ze een
maal op de haak hingen, begonnen ze war alerter 
re worden. De meeste exemplaren begonnen zich 
op bewegingen re richten, maar van een u ithaal 
was meesral geen sprake. Dar de slang zo rustig is 
blijkt ook uit de volgende gebeurtenis. Nadat een 
groep van achttien toerisren na een rocht door het 
regenwoud hun bus weer insrapre, merkte iemand 
van de groep op "wat voor een raar beest er op de 
voer van de boom lag". De helft van de groep was 
al ingesrapr, niet werende dar er vijftien centimeter 
van hun enkels vandaan een gifrige slang regen een 
boom rusrre! O ir veroorzaakte naruurl ijk de nodi
ge ophef, maar na een uitleg over her dier konden 
ze hem roch allemaal waarderen. De slang heeft 
zich hoogmvaarschijnlijk nier bewogen, wam zar 
nog in een massieve opgekruide houding (zie foro). 
En dar rerwijl er een aanral mensen rakelings langs
heen zijn gelopen. 
Als de avond vair en de slangen actief worden is her 
een ander verhaal. De d ieren zijn dan veel actiever 

Struikje waar de vleermuizen op afkomen (hier zonder vruchten). 
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Zoekplaatje. 

én ale rrer. De meeste exem plaren zirren al in de 

kenmerkende aanvalshouding. O p een avond vond 

ik een geel exemplaa r op een hoogte van 2 meter, 

in de S-houding, m et zijn staart hangend aan een 
rak. Toen ik d ichte r b ij kwam met m ijn zaklamp 

werd h ier ontzettend fel naar uitgehaald. Nier één 

keer, maar wel 6 maal ach ter elkaar, rotdar ik mijn 

lamp nie r meer d ireer op her d ier rich tte. De slang 

nam de warmte van d e lamp waar met zijn pit

orgaan en zag her mogelijk als een bedreiging of 

prooi. Andere exemplaren die ik 's nachts vond 

richrren zich meesral direer op 'her gevaar' (in deze 

gevallen was ik d ar). Een daaropvolgende uithaa l 

was zeldzaam , ook tijdens her hanteren. 

Als ik 's nachts jagende exemplaren observeerde, 

kenmerkte deze zich als alerre, in aanvalsho ud ing 

hangende slangen . Vaak aan de bos rand waar 

vleermuizen rijkelijk rond vlogen . Her li jkt mij 

logisch dar de W imperadder in Cahuira meer 

vleermuizen eer dan dagactieve vogels. 

Een waarneming d ie ik heb gedaan in her kader 

van de jach t, is zeker in teressant om re melden ; een 

aanral exemplaren heb ik dagen en nach ten ach ter 
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elkaar waargeno men op vrijwel dezelfde plek. Eén 

exemplaar vond ik overdag rustend op de voer van 

een boom. In d e avond liep ik naar dezel fde plek 

terug en dan hing de slang o ngeveer een meter 

boven zij n rusrpiaars in een a lerte S houding wach

tend op een passerende prooi. Als ik de dag e rna op 

dezelfde p lek keek, lag de slang weer op d e worrel 

van de boom (20 cm boven de grond). Bij één 

exemplaa r heb ik di t gedrag maar liefst 4 dagen en 
nach ten achtereen waargenom en. Bij so mmige 

andere exempla ren meesral 2 tor 3 dagen en nach

ten achter elkaar. De reden van venrek zou versto

ring door bijvoorbeeld een predator kunnen zijn. 

Een tweede optie is dar d e slang langere rijd geen 

voedsel heeft kun nen bemachtigen op die specifie

ke plaats. Her kan ook zijn dar de slang een prooi 

heeft gevangen en zich daarom heeft teruggetrok

ken. 

De parkranger die her meest van slangen af wist en 

ze ook regelmatig observeerde verrelde mij dar B. 
schlegelii vaak in één bepaalde struiksoort (zie fo to , 

waarschijnlijk een Hibisms-achcige) re vinden zijn. 
Aan d eze struiksoort zitten kleine langwerpige 
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B. schlegelii op de voer van een boom, nadat vijfrien mensen de bus in zijn gestapt. 

vruchtjes waar vleermuizen 's nachts op aAwmen. 
Ik ben toen gaan opletten of de slangen zich inder
daad in deze struiken ophielden. De ranger had 

gelijk. Van alle waarnemingen van Bothriec!Jis schle
gelii na 20:00 uur, hield ongeveer de hel ft van de 

slangen zich in zo'n soort struik op. D e ranger ver
relde dar hij meerdere malen heeft gezien dar een 

slang een vleermuis aan her verorberen was. Bij her 

eren van de prooi houdt hij zijn grijpstaart stevig 
om een rak geklemd. Een ander voordeel van de 

grijpstaart bij de 'sir and wair' techniek is, dar de 

slang een groter bereik kan creëren bij her grijpen 
van een po tentiële prooi. Doordar de slang met 
zijn sraarr een goede grip heeft op een rak of sram 

kan hij de rest van zijn lichaam gebruiken om een 
prooi te grijpen. Bij het uit de lucht vangen van 
o.a. vleermuizen levert dar nawurlij k een Ainke 

bijdrage. 

Gevaarlijk? 
Er worden in Cosra Rica op jaarbasis ongeveer 500 
meldingen gedaan van beren door grocAwpadders. 
Zo'n acht mensen overleven een beet nier. De ver

amwoordelijke voor dit dodenral is meesral de Fer-
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de-lance Bothrops asper (SA VAGE, 2002). B. schle
gelii heeft over het algemeen een betrekkelijk rusrig 
karakter (blijkt o.a. uir dir arti kel). Toch sterven er 

op jaarbasis een aanral mensen aan een beer van 

deze soort (KÖHLER, 2001) . SAVAGE (2002) 

meldr drie rot zes doden in sommige jaren. Her gif 
van de soort is vergeleken merandere CROTALINAE 
nier bijzonder sterk, maar her is vooral de plaats 

van de beer die her er bij deze soort roe doer. 
Omdat her een boomslang is, worden veel mensen 
geberen in de buurt van de nek of in her gezicht. 

Dar zijn vervelende p laatsen. Bijrongevallen bij 
roerisren zijn erg zeldzaam. De meesre bijrongeval

len doen zich voor op koffieplantages, t ijdens de 
oogst van koffiebonen . Dankz ij zijn goede camou

flage is her begrijpel ijk dar arbeiders her diertje dar 
zich russen de bladeren en rakken bevind, over het 
hoofd zien. D e rangers verrelden dar er 'slechts' 
éénmaal een roerist is geberen in her park. Her 
betrof de gele vorm (oropel) van B. sc/;/egelii. De 
roerist pakre de slang op, "wanr her d ier zag er wel 

mooi en ongevaarlijk uir", en werd in zijn hand 
gebeten. De persoon heeft b innen een uur medi
sche hulp gekregen en hersrelde snel. 
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THE EYELASH VIPER, Bothriechis schlegelii 
(Berthold 1846), IN PARQUE NACIONAL 
CAHUITA, COSTA RICA 
In this artiele the Eyelash Viper, Bothriechis schlege
/ii in Parque Nacional Cahuita, Costa Rica, is dis
cussed. The artiele can be divided into two parts. 
In the first part the author describes Bothriechis 
schlegelii, for the better part based on the available 
literarure. In the second part rhe aurhor describes 
his own observations. Bothriechis schlegelii is part of 
rhe VIPERIDAE family, subfamily CROTALINAE. An 
descriprion is given of the raxonomical characte
ristics. The Eyelash Viper reaches a length of about 
60 cm. The most important feature of Bothriechis 
schlegelii are rhe thorny supra-ocular scales, rhar 
resembie eyelashes or eyebrows. 
Ir is impossible to give a description based on 
colour and pattern. The colours can vary between 
yellow, brown, whire and green. The pattem can 
be composed of diamonds, dors, speekles or faint 
spots. The "oropel", meaning gold skin, disringuis
hes itself from rhe other forms by irs vivid yellow 
colour. The existence of different forms could 
represem a defence-mechanism. Ir is difficult for 
predators to find a reliable searching-image for 
polymorphous species. Ir is suggested rhat rhe 
"oropel" mi mies a flower. Predators of Bothriechis 
schlegelii can be the bigger Bufo species. Some sna
kes are known to be snake-earers, C/elitl clelia is 
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therefore a possible predator of Bothriechis schlege
/ii. Orher animals rhat are memioned are birds of 
prey and opossums. Ir is stressed rhat predation on 
pit-vipers is rarely observed in the tropics. 
Parque Nacional Cahuita is situated in the sourh
ern part of Costa Rica, near the Ariamie coast. The 
vegeration of this secondary cainforest consists of 
many species of trees and palms. Due to rhe rhick 
vegeration it is almost impossible to deviare from 
the path. Some amphibians and repriles rhat were 
observed in rhe park roo are memioned. During 
his stay the aurhor found some 50 Bothriechis sch/e
gelii. They were found on trunks, roots, branches 
and lying against trees. During rhe day they are 
resting. At this time they are very inactive. When 
distuebed rhey hardly make any preparadons to 
strike. At nighrfall rhey behave differendy, they are 
very active and alert. They are focussing instantly 
at a possible rhreat, although rhey barely ever stri
ke. Some specimens of Bothriechis schlegelii were 
found for several consecutive days and nights at 
rhe same spot. Possible reasons for leaving rhis spe
cific place could be disturbance, carehing prey or 
nor being capable of carehing one. At night half of 
rhe observed specimens were found in a specific 
shrub, rhat contained fruit that attracted bats, one 
of rhe preys of Bothriechis schlegelii. Despite the 
calm nature of Bothriechis schlegelii, some three to 
six people are killed each year by a bi te of this ani
mal. The poison is nor very porem, compared to 
rhar of orher members of rhe CROTALINAE subfa
mily, but especially rhe location of rhe bite is of 
importance. Being a tree-snake most victims are 
bitten in the neck or in the face. Most of the bite
accidems take place on coffee-plamations, during 
rhe harvest of coffee-beans. 
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Anolis sagrei sagrei 

D. Lambrechts 
Leistraat 48 

4818 NB Breda 

INLEIDING 
Deze anolis kennen veel mensen als her diertje 
waarmee hun terrariumhobby is begonnen. Ook in 
mijn geval was dit de eerste 'tropische' hagedis die 
ik ooit kocht, nu alweer zo'n elf jaar geleden. 
Ondanks het feit dat dit diertje bekend staat als 
een beginnerssoort, is het nooit langer dan één jaar 
uit mijn terraria verdwenen en beleef ik nog 
steeds veel plezier aan ze. Wat mij betreft is het 
inderdaad de perfecte 'beginnershagedis', hij geeft 
niet gelijk de geest als de verzorger eens een foutje 
maakt en is daarnaast door iedereen na te kweken, 
mits deze serieus met zijn hobby bezig is. 
Waarom dan een artikel over een hagedisje dat zo 
simpel te houden en na te kweken is vraagt u? 
Nou, dit diertje heeft meer in zijn mars dan som
migen ooit voor mogelijk zouden houden. 

BESCHRIJVING 
De meest bekende en naar mijn weten enige op dit 
moment (doorgaans uit Florida ) geïmporteerde 
ondersoort is de nominaatvorm: Ano/is sagrei 
sagrei.* 
Bij dit diertje bereiken de mannen een lengte van 
zo'n 18 cm, kop-romplengte (KRL) 6.5 cm, en 
behoort daarmee tot de kleinere anolis-soorten. De 
grondkleur van deze anolis is bruin tot bruingrijs, 
waarbij sommige dieren een prachtige rode gloed 
op de kop hebben die in sommige gevallen ook op 
de rug en/of staart is terug te vinden. Vaak hebben 
de mannen een lichtere band op de rug lopen, die 
opgebouwd is uit driehoekige vormen omrand mer 
donkere vlekken. 
De flanken zijn bruingrijs met donkere en lichte 
vlekken. Vaak zijn ook enkele lengtestrepen te zien. 
In hun donkerste kleurfase zijn de dieren zeer don
ker gekleurd, tegen het zwart aan, en vertonen geli
ge vlekken en strepen op de flanken. Het mannet
je is verder getooid met een geelomrande oranje
rode keelwam, die sterk in grootte kan variëren. De 
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schubben op de keelwam zijn veelal geel van kleur, 
maar ook enkele zwarte zijn vaak aan te treffen 
(vooral in populaties uit Florida). Dit in tegenstel
ling tot A. bremeri (zie bij ondersoorten), waar ze 
allemaal zwart zijn. 
De tot 15 cm lange vrouwtjes (KRL ± 4.5 cm) zijn 
vaak eenkleurig bruin tot bruingrijs met op de rug 
en zeer kenmerkende tekening. Deze bestaat uir 
punt aan punt gelegde vierkantige vormen, soms 
met door het midden een gelige streep en/of geel 
omrand. Een andere vaak voorkomende tekening 
bestaat uit een okerkleurige band met nog zeer 
vaag de vierkante vormen zichtbaar. 
FLÄSHENDRÄGER & WIJFFELS (I 996) noe
men nog een kleurvorm die op die van de mannen 
gelijkt, maar vermelden tevens dat het hier een 
zeldzaamheid betreft. Ik ben ze in ieder geval nog 
niet tegengekomen of heb ze het verkeerde geslacht 
toegekend. De flanken laten daarnaast vaak nog 
één of twee strepen zien. De keelwam heeft dezelf
de kleur als die van de mannen maar is veel kleiner 
of ontbreekt in sommige gevallen zelfs geheel. 
Jongen lijken op hun ouders en zijn zo'n 3.3 cm 
lang (KRL 1.4 cm). Leuk is dat je de geslachten al 
bij uitkomst kunt vaststellen aan hun rugtekening 
of je moer de pech hebben zo'n 'manwijf' te kwe
ken. Juist ja, die zeldzaamheid. 

* Dit wordt tenminste algemeen aangenomen. Er zijn 
destijds ook introducties in Florida met de ondersoort 
uit de Bahama's (A.s. ordinatus} geweest. Hoogst waar
schijnlijk hebben deze ondersoorten gekruist en is daar 
her Floridaanse anolisje uir ontstaan. Deze gedachte 
wordt versterkt door her feit dar dieren uit Cuba (A. s. 
sagm) veel intensiever gerekend zijn dan de dieren uit 
Florida, maar dat kan ook liggen aan her andere klimaat. 
LEE (1985, 1992) geeft evenwel aan dar er in de ver
schillende populaties geen kenmerken zijn gevonden die 
er op wijzen dar A.s. ordinatus gekruist zou hebben mer 
A. s. sagrei en dar we dus mer de nominaarvorm re doen 
hebben. 
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ONDERSOORTEN 
De ondersoorten van A. sagrei zijn: A s. sagrei (hier
boven uitgebreid beschreven), A. s. greyi, A. s. lute
osignifer, A. s. nelsoni en A. s. ordinatus. 
In de mij ter beschikking staande lireratuur kon ik 
hierover het volgende vinden. A. s. luteosignifer is 
afkomstig van Caiman Brac. A. s. nelsoni is afkom
stig van Swan Island. Deze kan onderscheiden 
worden van de nominaatvarm doordat ze een geli
ge kop en een diep olijfgrijze keelwam hebben. A. 
s. ordinattts komt van de Bahama's en kan van A. 
s. sagrei onderscheiden worden door het bezit van 
een gele tot oranjegele keelwam met daarop 2-3 
onderbroken rode strepen. En dan "last but nor 
least" A .s. greyi. Dit is de enige ondersoort die 
naast de nominaatvarm op Cuba wordt aangetrof
fen en dan wel centraal Cuba, in de buurt van 
Camagüey. De status van dit diertje is evenwel 
twijfelachtig. Het kleine gebied waar de soort leeft 
ligt namelijk in een gebied waar ook de nominaat
vorm leeft. Het betreft waarschijnlijk gewoon een 
plaatselijke kleurvariant van A. s. sagrei, aangezien 
ondersoortvorming onmogelijk is zonder afzonde
ring (pers. med. Axel Fläshendräger). 
Er werd mij aangeraden om ook iets te zeggen over 
Anolis bremeri. Deze soort lijkt namelijk als twee 
druppels water op Anolis sagrei en zou waarschijn
lijk nooit beschreven zijn als de twee niet samen 
voor zouden komen in het westen van Cuba. A. 
bremeri wordt wat groter dan A. sagrei en heeft een 
wat contrastrijkere tekening. Verder hebben ze in 
plaats van gele schubben op de keelwam zwarte 
schubben. Deze dieren zijn een paar jaar geleden 
geïmporteerd (een groot deel is bij Vivaria in 
Amsterdam terecht gekomen) en zouden nog in 
leven kunnen zijn, mogelijk onder de naam Anolis 
sagrei. In dezelfde import zaten echter ook exem
plaren van A. s. sagrei en de op het oog enigszins 
overeenkomstige soorten A. homolechis, A. mestrei 
en A. allogus, hergeen her moeilijk maakt achteraf 
alles juist op naam te brengen, vooral als het om 
vrouwtjes gaat (pers. med. Zainal L. Haberham). 

VERSPREIDING, HABITAT EN SITUATIE IN 
FLORIDA 
Anolis s. sagrei komt oorspronkelijk uit Cuba maar 
leeft tegenwoordig wijd verspreid in het Caribisch 
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gebied, Het zuidelijke deel van de VS en Mexico. 
Zo wordt hij gevonden op Jamaica, de Cayman 
Eilanden, aan de Atlantische kust van Mexico, 
Belize en natuurlijk niet te vergeten Florida. Ook 
in verscheidene Midden-Amerikaanse landen, 
zoals Costa Rica, komt hij intussen voor (pers. 
med. Zainal L. Haberham). Dit geeft de grote aan
passingsmogelijkheden van dit diertje toch wel 
aan. 
Op Cuba bestaat het gros van zijn biotopen uit 
open landschappen, ruinen en cultuurlandschap
pen als parken, boerderijen etc. RUIBAL ( 1964) 
noemt her diertje een "characteristic fence post 
lizard", de reden hiervoor laat zich raden. In cul
tuurlandschappen betrekken de mannetjes de hou
ten palen van erfafzerringen. Hierdoor hebben ze 
een goed overzicht op hun territorium. De vrouw
tjes en jongen zijn in het gras en struikgewas rus
sen de palen re vinden. In de meer beboste gebie
den zijn ze veroordeeld tot de meer open stukken 
met losstaande bomen en struiken, wam in het 
dichtere bos leeft een soort die een grote concur
rent is van A. sagrei, namelijk Anolis homolechis. 
LEE (1996) zegt zelfs dar enkele bij elkaar ge
plaatste struikjes genoeg zijn voor deze soort om er 
te leven. Dat geeft maar aan hoe snel dit dier zich 
ergens "thuis" voelt. Het overgrote deel van de 
biotopen wordt trouwens gekenmerkt door een 
grote lichtinval en niet te natte omstandigheden, 
misschien iets om rekening mee te houden in het 
terrarium. 
In Florida, daar waar onze "sagreirjes" vandaan 
komen, lijken ze overal voor re komen en daarmee 
de in Florida inheemse A. carolinensis te verdrin
gen. Waargenomen is dat waar A. sagrei samen met 
A. carolinensis voorkomt de laatste als her ware 
hoger de boom ingejaagd wordt. Anolis carolinensis 
wordt daardoor verplicht daar te leven waar zijn 
voorvaderen {vermoedelijk de Cubaanse A. porca
tus) ooit ook leefden. Nadeel is dat het beestje hier 
minder ideale omstandigheden vindt. Dit, gekop
peld met het feit dat A. sagrei verwoed jacht maakt 
op jonge A. carolinensis (CAMPBELL & GER
BER, 1996) en zich voortplant zoals ook konijnen 
dat trachten te doen, zorgt ervoor dat A. carolinen
sis op sommige plaatsen hard is achteruitgegaan 
(ECHTERNACHT 1999, GERBER & ECH
TERNACHT 2000). Ook hebben experimenten 
aangetoond dat de vrouwtjes van A. carolinensis 
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A no/is sagrei. Foto: Kcnncrh L. Krysko (Florida Muscum of Narural Hisrory) 

door de directe concurremie met A. sagrei minder 
eieren leggen. Oir zou ook wel eens een zeer 
belangrijke reden kunnen zij n voor de ach teruit
gang van deze soon (VINCENT 1999). 
Gelukkig is er een lich tpunrje, dar afnemen blijkt 
alleen re gelden voor door mensen versmorde 
gebieden. In 'natuurli jke' gebieden lijken ze goed 
samen te kunnen leven zolang er maar genoeg dek
king is voor de jongen om A. sagrei te kunnen om
lopen (CAMPBELL, 1999) maar dan blij ft er 
naruurlijk wel her "ei" verhaal van V IN C ENT 
(1999) ...... . 

LEEFW IJZ E 
Deze anolis is overdag actief maar laar in ieder 
geval ook 's nach ts geen prooidier lopen (als erva
ren bij her voeren van mijn boomkikkers) . In her 
terrarium communiceren de dieren consranr met 
elkaar. Komen de d ieren elkaar regen, dan kn ikken 
ze om de beun even mer her kopje om daarna weer 
over re gaan mt de orde van de dag. De paring 
wordt bij mijn d ieren veelal ingeleid door her 
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vrouwtje (d it in tegenstel ling mr DEGHESELLE, 
1999). Oir doet zij door her mannetje te naderen 
renvijl ze weer met her kopje knikt en enkele 
'push-ups' maakt. H er mannetje reageen hierop 
door te knikken, 'push-ups' re maken en de keel
wam ui t te zetten. De keelwam wordt over het 
algemeen eerst l -2 maal half uitgezet waarna hij 
hem in volle glorie showr. Kan her mannetje her 
vrouwtje overwigen van zijn goede afkomst, dan 
laat ze het mannetje naderen (in somm ige gevallen 
naden ze zelf). De paring duun gemiddeld vijf 
minu ten (langste tijd was bij mijn d ieren 15 min.). 
Ongeveer tv<ee weken na de copulatie legt her 
vrouwtje meesral één, soms twee eieren (her twee
de ei wordt clan enkele dagen later afgezet), die ze 
in de vochtige grond begraafr. Vaak wordt door 
een vrouwtje keer op keer herzelfde p lekje 
gebruikt, zodat deze eieren zeer gemakkel ijk zijn 
terug re vinden. Van deze anol is is bekend ui r de 
literatuur dar ze kannibalistisch zijn, en dan voor
nameli jk de mannetjes (NICHOLSON et al, 
2000). Bij mijn eigen dieren heb ik geen kanniba
lisme waargenomen en da t terwij l er toch een paar 
jongen in de bak zijn uitgekomen. 
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TERRARIUM 
In eerste instantie hebben mijn dieren in een bak 
geleefd die aan de 'algemene anolismaat' voldeed. 
De regel voor deze maat luidt, dat de lengte en 
hoogte van de bak minimaal 1 Ox de lichaamsleng
te van het beestje dienen te zijn. De bak was 
60x60x40 cm (lxhxb). Deze bak is aan drie kanten 
van kurk voorzien. Op de bodem lag een mengsel 
van zand en turf ( 1 :2) in een dikte variërend van 5-
7 cm dikte. De inrichting bestond uit een hout
stronk met drie verticale takken eraan (verticale 
takken zijn voor veel anclissoorten erg belangrijk, 
ze overzien graag hun territoria op de typische 
manier, namelijk met het koppie naar beneden). 
Verdere inrichting bestond uit diverse Bromelia's 
en een Philodendron. De temperatuur varieerde 
tussen de 22-35°C in de zomer en 15-27°C in de 
winter. Boven de bak hangen twee 18 watt TL-bui
zen en in de bak een 25 watt gloeilamp. De dag
lengte was in de zomer zo'n 16 uur en in de win
ter 12 uur. 
Hierin waren gehuisvest één koppel en een juveniel 
vrouwtje Anolis sagrei en een tweetal Scinax rubra. 
De dieren waren snel gewend en na al een maand 
waren de eerste eieren te verzamelen. 
Door omstandigheden moesten de dieren halver
wege hun winterrustperiode van bak wisselen. De 
anclissen werden gehuisvest in een bak van 
45x40x30. Dit kwam tegemoet aan de absolute 
minimummaten voor deze soort (MUDDE, 
1996). Het bakje werd ingericht met een hout
stronk en enkele vingerdikke verticale takken. De 
beplanting bestond uit een plastic plant gedraaid 
om de voet van de stronk en Guzmania minor. Op 
de grond het beproefde turf-zandmengsel en als 
achter- en zijwand een op kokosvezel (maar dan 
synthetisch) lijkende plaat. Dit achterwandje zag 
er op zich leuk uit, maar heeft het nadeel dat er 
vele bobbels in ontstaan na het sproeien. Als het 
opdroogt verdwijnen deze weer geleidelijk. 
Ondanks de betrekkelijke kleinheid van het bakje 
is er toch een goede temperatuurvariatie aanwezig: 
de koudste plek is 2° hoger dan de kamertempera
tuur (gemiddeld zo'n 22°C), de warmste 30°C. 
De dieren maakren hun winterrust af en begonnen 
in het voorjaar weer met het leggen van eieren . 
Het juveniele vrouwtje {intussen volwassen) is 
samen met een alleen levende man overgedaan aan 
nieuwe liefhebbers, vanwege onderlinge agressie 
tussen de twee vrouwtjes. 
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VOEDSEL EN WATER 
Ik probeer mijn dieren een zo afwisselend mogelijk 
dieet te geven bestaande uit krekels, krulvliegen, 
wasmotten {en larven), spinnen, een enkele meel
of buffaloworm en 's zomers het zogenaamde wei
deplankton. De krekels en krulvliegen worden 
afwisselend bepoederd met Korvimin (88%) met 
extra calciumcarbonaat (12%). Water met een vita
mine D3 oplossing, nl Amrep vit, 4 druppels op 
een liter water (40.000 IE), is aanwezig in een 
drinkschaaltje. Gesproeid wordt er om de dag met 
water waar-aan 1x in de twee weken een multivita
mine-preparaat, genaamd Supradyn wordt toege
voegd (1/4 tablet op een liter water). Dit alles 
omdat anclissen nogal vitaminebehoeftige dienjes 
blijken te zijn, die zonder goed voedsel al snel 
slechte eieren gaan leggen. Gevoerd wordt er twee 
à drie keer per week. Dit steeds op een ander tijd
stip om te voorkomen dat de dienjes al een uur 
voor voedertijd gulzig tegen de ruiten aanhangen. 
Nu doen ze dat pas wanneer ik voor de bak ver
schijn en met een of ander doosje sta te schudden. 

EIEREN EN JONGEN 
In het warmere jaargetijde zullen de vrouwtjes één 
keer per twee à drie weken één (soms twee) verras
send kleine eitjes afzetten. Deze eieren worden 
door mij ondergebracht in een krekeldoosje met 
een licht vochtig substraat (ja ja, turf en zand). In 
het deksel zitten twee rijen luchtgaarjes die zorgen 
voor de noodzakelijke luchtbeweging. De plaats 
van dit bakje is niet zoals misschien verwacht in 
een incubator maar her staar gewoon naast her 
betreffende terrarium. De eieren van deze soort 
blijken nogal wat te kunnen hebben, aangezien de 
laatste eieren van het seizoen temperatuurverschil
len doorstonden van 12°C (15°C 's nachts, 2]DC 
overdag). Ook de vochtigheid blijkt niet erg 
belangrijk voor de uitkomst. Opvallend is, dat jon
gen die uit koeler en vochtiger geïncubeerde eieren 
komen groter en levendiger zijn dan jongen die 
eens uitkwamen bij eieren die bij een constante 
temperatuur van 27°C waren uitgebroed (zie ook: 
in den BOSCH, 1996). Ook bevatten de eieren 
vaker vrouwtjes als ze wat koeler zijn uitgebroed of 
een koele periode hebben meegemaakt. Ook 
FLÄSHENDRÄGER (1990) merkte dit eens op, 
maar dan bij Anolis bahorucoensis. 
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De eieren komen na gemiddeld 40 dagen uit her ei 
en na twee à drie dagen beginnen de jonge diertjes 
met eten. Her is belangrijk de jongen in her begin 
elke dag eren re geven dar verrijkt is met de diver
se preparaten. 's Zomers wordt er door mij veel
vuldig met allerlei gekruip uit de ruin gevoerd, en 
dan met name bladluizen. Merkte een gifkikker
kweker al eens op dar zijn dieren hierop groeiden 
als kool, dit blijkt nu ook voor anolissen zeer goed 
voer. De dieren bereiken onder de juiste omstan
digheden na een jaar de volwassenheid en zullen 
dan zelf voor nakweek gaan zorgen. 

TOTSLOT 
Jammer genoeg is er weinig belangstelling voor de 
nakweek van deze dieren. Dit wordt veroorzaakt 
door her feit dat de dieren in bijna ieder dieren
winkel voor een habbekrats verkocht worden. 
Jammer, want dit is toch een echt interessante 
soort en zeker als nakweek absoluut niet schuw. 
Verder ben je in de meeste gevallen verzekerd van 
gezonde dieren, die niet eerst een hoop energie 
moeten steken in het zich aanpassen aan de nieu
we aangeboden omstandigheden. Nakweek heeft 
ook minder last van stress en een minder gestressre 
echtgenoor zal her vrouwtje echt ren goede komen, 
zeker in een nogal klein terrarium. Daarnaast heeft 
een stressvrij en nier door import uitgedroogd dier 
veel betere overlevingskansen in de handen van een 
beginnend terrariaan, want hoe je her ook wendt 
of keert, dit zijn toch de dieren waar veel mensen 
mee beginnen. 
In mijn ogen overtreft deze soort zelfs de andere, 
nog vaker aangeboden soort, A. caro/inensis. Niet 
alleen zijn de dieren veel gemakkelijker re kweken 
en op te voeden maar lijken ze ook 'inteligenter', 
de dieren hebben gewoon alles net een slag eerder 
door dan A. caro/inensis. 

DANKBETUIGING 
Als eerste wil ik Thomas Lakowirz, Helsinborg, 
Zweden, bedanken voor zijn bereidwilligheid mij 
re helpen aan kopierjes betreffende de besproken 
soort. 
Verdere dank gaar uit naar Z. L. Haberham en A. 
Fläschendräger voor her maken van opmerkingen 
die dit artikel zeker completer hebben gemaakt. 

Lacerta 60( 6) * 2002 

Z.L. Haberham wil ik ook bedanken voor het kri
tisch doornemen van dit document. 

LITERATUUR 
BOSCH, H.A.J. in den, 1996. Incubatie van rep
rieleneieren. Lacerra 54 (3): 89-96. 
CAMPBELL, T. 1999. Consequences of rhe 
Cuban brown anole invasion in Florida: !t's nor 
easy being green. In: LOSOS, J .B. & M. LEAL. 
Anolis ncwsletter 5. Washington Universiry, 12-
21. 
CAMPBELL, T & G.P. GERBER, 1996. Ano/is 
sagrei (brown anole) Saurophagy. Herp. Rev. 
27(4):200 
DEGESELLE, R., 1999. Ano/is sagrei. Terra 
35(5): 143-144. 
ECHTERNACHT, A.C.1999. Possibel causes for 
rhe rapid decline in popularion densiry of green 
anoles, Ano/is carolinensis (Sauria: 
PoLYCHROTIDAE) following invasion by rhe brown 
anole, Ano/is sagrei, in rhe Sourheasrern Unired 
Srares. In: LOSOS, j.B. & M. LEAL. Anolis news
lerrer 5. Washington Universiry, 22-27 
FLÄSCHENDRÄGER, A., 1990. Ano/is bahoru
coensis (NOBLE & HASSLER, 1933) - Ein 
bemerkenswerrer saumfinger aus der dominikani
schen Republik. Weinsradt. Herpetofauna 
12(64):6-1 0 
FLÄSHENDRÄGER, A. & L.C.M. WIJFFELS, 
1996. "Ano/is" im biotoop und terrarium. Narur 
und Tier verlag, Münster. 
GERBER, G.P. & A.C. ECHTERNACHT, 2000. 
Evidence or asymetrical intraguild predarion be
tween native and introduced Ano/is lizards. 
Oecologia 124:599-607. 
LEE, A.S., 1996. Namral Cuba narural. Pangaea, 
Saint Paul. 
LEE, J.C. 1985. Anolis sagrei in Florida: Phenerics 
of a colonizing species 1. meristic characrers. 
Copeia 1985 (I): 182-194 
LEE, J.C. 1992. Ano/is sagrei in Florida: Phenerics 
of a colanizing species 3. West lndian and Middle 
American comparison. Copeia 1992(4): 942-954. 
MUDDE, P. 1996. Voorplaat: Bruine anolis, 
Norops sagrei. Lacerta 55(2):81 
NICHOLSON, K. E., A. V. PATTERSON & P. 
M. RICHARDS 2000. Ano/is sagrei (Brown 
anole). Cannibalism. Herp. Rev. 31 (3): 173 
RUIBAL, R., 1964. An anorared checklist and key 

247 



to the anoline lizards of Cuba. Bull. Mus. Comp. 
Zool. 130: 475-520 
VINCENT, T.C.,1999. The competitive impact of 
Ano/is sagrei (Sauria: POLYCHROTIDAE) on the 
reproductive output of Anolis carolinensis : An 
enelosure study. In: LOSOS J.B. & M. LEAL. 
Anolis newsletter 5. Washington University, 114-
116 

INTERNET 
De "anolis newsletter 5" is te downloaden op de 
volgende locatie: http://biosgi. wusd.edu/ ~ losos
lab/ newsletter/ newsletter.html 

Anolis sagrei sagrei 
This is a typical animal for beginners, alrhough 
very interesting for the more experienced hobbyist 
too. 
Males 18 cm, brown to gray-brown, head sameti
mes with a reddish glow. Back with a longitudinal 
light stripe consisring of triangles and dark spots. 
Dewlap orange-red with a yellow rim. 
Females 15 cm, brown to gray-brown. Back with 
characteristic markings consisring of point to point 
arranged squares, sametimes with a longitudinal 
stripe. Another pattem can he a broad ochre colo
red srripe, squares barely visible. Dewlap the same 
as males, only much smaller, sametimes absent. 
Juveniles 3,3 cm, colors and pattern like the adults, 
so they can he sexed direcdy after hatching. 
Subspecies: A. s. sagrei (originally from Cuba, 
nowadays dispersed over the whole Caribbean 
area, Central America and Florida), A. s. greyi 
(Central Cuba, but its taxonomical status is not 
certain), A.s. luteosigniftr (Caiman Brac), A.s. nel
soni (Swan Island) and A. s. ordinates (the 
Bahamas). 
Lives in open landscapes, like gardens, parks and 
farms. Described as a "characteristic fence post 
lizard". The rnales inhabit the fence posts, females 
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and juveniles are living in the grass. In Florida they 
are in fierce competieion with A. carolinensis, the 
latter dedining in numbers. 
A male and a female can he housed in a terrarium 
with dimensions 60x60x40 cm (lxhxw), fitred up 
with plants, a stub and some vertical (important!) 
branches. The back and the sides are covered with 
cork sheets, bottorn covered wirh sand-peat ( 1 :2) 
mixture. The terrarium is illuminated by two fluo
rescent lamps and a 25 W iocandescent lamp. The 
temperatures vary during the day from 22-35°C 
during the summer to 15-27°C during the winter. 
In the summer the terrarium is illuminated for 16 
hours, in the winter for 12 hours a day. They are 
fed (two to three times a week) crickets, house
flies, waxmoths (and larvae), spiders, meal- and 
buffalo-worms and wild-caught insects. The cric
kets and houseflies are dusred with Korvimin, a 
calcium/vitamin supplement. Water-soluble vita
min D3 (Amrep vit, 4 drops per liter) is added to 
a drinking-bowl, once a week a multivitamin sup
plement (Supradyn, 1/4 tablet per liter) is added to 
the spraying-water. 
During the warmer parts of the year rhe female lays 
an egg (sometimes a second one after a few days) 
every 2-3 weeks. She often uses a fixed spot for 
this, so rhe eggs can he found easily. They are pla
ced in a small plastic container with a sand-peat 
mixture. No special incubation-merhod is used, 
the container is placed near the terrarium. 
Hatchlings tend to he bigger and stronger when 
incubated this way, compared to incubation at a 
constant temperature. After 40 days the eggs will 
hatch and after 2-3 days the juveniles will eat for 
the first time. They have to he fed well, for instan
ee wirh wild-caught insects. Especially plant-Hee 
are very good food for the juveniles. 
Ir is difficult to get rid of the offspring. Wild
caught animals of rhis species are much too cheap 
in the pet-shop and it is probably more convenient 
to buy these. This is very strange, because captive
born animals are in general of superior quality. 
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