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Familie: IGUANIDAE 

Subfamilie: POLYCHROTINAE 

Genus: Anolis 
Species: Anolis ba/eatus 
Subspecies: Anolis baleatus litorisi/va x sce/estus 

VERSPREIDING 
Oostelijk deel van Hispaniola. Getoond dier is een nakomeling van ouders uit een populatie in het extre
me zuidoosten van de Dominicaanse Republiek, waar de ondersoorten A. b. litorisi/va en A. b. sce/esttu 
waarschijnlijk intergraderen. 
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BESCHRIJVING 
Anolis baleatus is, met Anolis ricordi en Anolis barahonae, één van de drie erkende soorten reuzenanolissen 
van Hispaniola. Mannetjes van alle drie soorten bereiken een kop-romplengte van ongeveer 17 cm, met een 
staart die meer dan twee keer zo lang is. Vrouwtjes blijven amper kleiner. Zowel tussen als binnen de soor
ten bestaat veel variatie in uiterlijk, zelfs tussen jongen van dezelfde ouders. Meestal onderscheidt A. balea
tus zich echter van de andere soorten door de aanwezigheid van zeer grote schubben op de kop, een hoge 
stekelkam in de nek en meer of minder dwarsbanden over het lichaam. De aanwezigheid van populaties met 
intermediaire kenmerken op de grenzen van de verspreidingsgebieden van de drie soorten suggereert dat alle 
reuzenanolissen van Hispaniola mogelijk tot één-en-dezelfde soort (in dat geval A. ricordi geheten) behoren. 

BIOTOOP 
Bosgebieden, variërend van vochtig koel bergbos tot droog en heet kustbos. Geen cultuurvolger. 

LEVENSWIJZE, VOEDSEL EN GEDRAG 
A. baleatus houdt zich op in boomkruinen en in vlechtwerk van lianen met andere dichte begroeiing. Van 
daaruit jaagt hij hoofdzakelijk op ongewervelde en kleine gewervelde dieren (andere anolissen). Daarnaast 
wordt plantaardig materiaal gegeten. De dieren zijn uiterst schuw. Ze worden overdag vrijwel nooit waar
genomen en zijn eigenlijk uitsluitend te vinden wanneer ze 's nachts op de uiteinden van takken slapen. 
Mogelijk zijn ze ook in de schemering actief. 

VOORTPLANTING 
Over de voortplanting in het wild is weinig bekend. Ook in gevangenschap zijn ervaringen schaars. 
Paringen vinden met pauzes van enige weken plaats, waarna steeds één ei wordt afgezet. Bij 24-26°C duurt 
het wel drie maanden of langer voor de eieren uitkomen. Het geslacht van de jongen is bij geboorte direct 
duidelijk door de sterk vergrote postanaalschubben van de mannetjes. 

TERRARIUM 
Vanwege de grote klimatologische variatie in het verspreidingsgebied verschillen de warmte- en vochtig
heidsvoorkeuren per populatie van herkomst, al zijn een grote hoeveelheid licht en een goede stralings
warmtebron altijd noodzakelijk. Om de dieren paarsgewijs te kunnen houden moet het terrarium zo groot 
en hoog mogelijk zijn, met minimaal een kubieke meter inhoud. Vanwege de aangeboren schrikachtigheid 
dienen veel schuilplaatsen, in de vorm van dichte beplanting, aanwezig te zijn. Bij onderlinge agressie of 
wanneer paringen vaker dan eens per één-à-twee weken plaatsvinden dienen de dieren te worden geschei
den. De dieren eten veel, maar zijn vaak erg kieskeurig. Vers drinkwater dient, zelfs bij dieren uit droge 
gebieden, altijd beschikbaar te zijn. Jongen zijn onder elkaar bijzonder onverdraagzaam en dienen apart te 
worden opgevoed. 

LITERATUUR 
SCHWARTZ, A., 1974. An analysis of variation in the Hispaniolan giant anole, Anolis ricordi DuMfRIL and 
BIBRON. Bull. Mus. Comp. Zool. 146(2):89-146. 
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De eerste kweek van Norops bicaorum - KöHLER 1996 
Anolis lemurinus - W n.SON & HAI-lN 1973 

Pier van Beest en Margriet H artman 

Jurphasestraarweg I 
3434 BM Nieuwegein 

beesr@rref.nl 

Foto's van de auteurs. 

SYSTEMATIEK 

Norops bimorum is een kleine hagedis behorend tot 
de familie der leguanen (IGUANIDAE) en zeer nauw 
verwant aan her geslacht Anolis. Her gebruik van 

de geslachtsnaam Norops is niet onomstreden. Er 

besraar nog zoveel ondu idelijkl1eid over de onder
linge verwantschappen russen deze soorten kleine 
leguanen, dat veel werenschappers al deze leguaan

rjes onder her geslacht Anolis rangschikken. De 
ontdekker dr. G umher KOHLER heeft deze hagedis 
echter o fficieel beschreven als Norops bieflorum en 
dat is de reden dat wij deze naam in her artikel 
gebruiken. 

Op speciaal verzoek van de stamboekorganisatie is 

deze soort al s Anolis bicrwrum in her stamboek 
opgenomen omdat de geslachtsnaam Anolis beter 
bekend is en aan nier-ingewijden sneller duidelijk

heid over de soort hagedis verschaft. 

ALGEMEEN 
N. bietlorum komt uitsluitend voor op Urila, een 

eilandje van 13 km lang en 5 km breed , dar deel 

uitmaakt van de Bay lslands (lslas de la Bah ia) gele
gen op plusm inus 32 km afstand van de noordkust 
van H onduras. De Bay lslands liggen op I rNB. 

Er is weinig versch i I in rem peratu ur russen zomer 
en winrer. In apri l 1996 werden overdag tempera
ruren van 30-35°C gemeren en 's nachts van 22-

240C (KOHLER 1996) . De regentijd duurt van 
okrober ror februa ri. 

H er hoofdbiotOop van N. bicaorrun is het over

gangsgebied tussen her mangrovebos en het droog 
tropisch bos (M ONZEL 200 I). Juist dit gebied 
wordt op Urila op dit mo ment ernstig bedreigd 
door de aan leg van een imernarionaal vl iegveld en 
de ontwikkel ing van grootschal ige toeristenin
dustrie. Aangezien er op her eiland ook een in de 

Lacerta 61 (1) ~ · 2003 

mangroven levende endemische zwarte leguaan, 

Ctenosfllmt b11keri, voorkomt, is een project gestart 
om stukken mangroven en droog tropisch bos aan 
re kopen. Ook is men voor de C. b11keri op her 

eiland zelf een fokprogramma begonnen. Meer 
informatie hierover is re vinden op de website van 

her Senekenberger Museum en O nderzoeksinsti
tuut: hrrp: / /www.senckenberg.uni-frankfurr.de 

/fis/herp_ur.hrm. 
De huidige situatie is zorgelijk. N. bimorum is nog 

nier ernstig bedreigd, maar wel kwetsbaar. In 200 I 
constareerden onderzoekers dar de populatie dui
delijk afgenomen was ren opzichte van her jaar 

daarvoor (KOt-ILER, persoonlijke mededeling). 

Norops biCtlomm. imponerend mannetje in acrieve 
kleurf.1se. 
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Norops bicnorum, vrouwtje (links) en mannetje (rechts) in inactieve kleurfasc. 

DE GESCHIEDEN IS 

In 1996 heeft d r. G unrher KöHLER van her 
Forschungsinsrirur Senckenberg, Frankfurr/Main 

deze Norops, d ie als Norops lemurinus bekend srond 
a ls een n ieuwe soorr beschreven (KöHLER 1996). 

De naam is opgedragen aan een plaatselijke na
ruurbeschermingsorganisarie, d e Bay Island 
Conservarion Associarion (BICA). 

KöHLER verkreeg roesremming van de Hondurese 
au rorireiren om enige dieren u ir re voeren, ren 

e inde her gedrag in gevangenschap re besruderen. 
Aangezien de behuizing in her Senekenberg 
Instituu t in Frankfurt niet optimaal bleek, werd in 
1997 naar parriculiere opvang gezocht. 

Via Leo WIJFFELS, de onlangs overleden co-auteur 
van her prachtige boek Anolis (FLÄSCHENDRÄGER 
& WIJFPELS, 1996) een "must" voor ied ere liefheb
ber, kregen wij op 30 juli 1997 drie exemplaren, 
alle volwassen vrouwtjes. In 1998 meldde KöHLER 
dar hij inmiddels ook enige mannetjes had weren 

re bemachtigen en ons er daarvan één rer beschik-

Lacerta 61(1) * 2003 

king wilde srellen. Op 5 juli 1998 hebben wij deze 
in Frankfurr opgehaald. Ook dir bleek een volwas
sen exemplaar. Direer na de confronrarie mer de 

man ging één van de drie vrouwtjes in hongersta
king en ondanks alle maatregelen overleed zij op 

22 februari I 999. 

Her dom inante vrouwtje had inmiddels eieren 
geproduceerd en her eerste jong werd op 3 januari 
1999 geboren. Een mannetje. Hierna volgden op 2 
februari 1999 een man, op 24 februari een vrouw 
en op I 0 april weer een man. 

In 1999 meldde KöHLER dar hij nog één wildvang
man en rwee wildvang-vrouwen in zijn bezit had 

en deze, onder voorwaarde dar er een verantwoor

de kweek zou worden opgezet, wi lde afstaan . Mer 
deze dieren is her huidige stambockprogramma 
binnen d e Europcan Srudbook Foundation 
(E.S.F.), her voormalige Overkoepelend Orgaan 
Stamboeken (O .O.S.) opgezet. Meer informatie 
hierover is beschikbaar op de website van de E.S.F. : 
http://www.sruclbooks.org/ 



BESCHRlJVING 
De basiskleur van beide geslachren van eerr van 

roodb ru in rot grijsbruin . 
De mannen hebben een ko p-romplengte (KRL) 
van maximaal 75 mm, een torale lengte van maxi
maal 200 mm en vertonen een dorsale o nderbro
ken streepreken ing. T ijdens paringen o f territoriaal 

ged rag o ntstaat een diepbru ine, b rede laterale 

band. De keelwam is zeer groor, rood met een don
ker gepigmenteerd centrum en rijen wi tte schub
ben. De soort is enorm variabel. Sommige man nen 

hebben een hoge nek.kam , d ie na een kleine onder

breking overgaat in een iets lagere rugkam; bij 
andere mannetjes o ntbreken d eze kammen volle

d ig. 
De KRL van de volwassen vrouwen is ma.ximaal 65 

mm, torale lengte m aximaal 17 0 mm en deze 

bezitten een dorsale x-vormige rekening. De dorsa

le teken ingen zijn een geslachtsken merk en bij de 
jongen d ireer na her uitkomen al aanwezig. Bij 
som mige jongen is d e reken ing ech ter zo onduide
lijk dat her geslacht nier kan wo rden vastgesteld. 
De keelwam van volwassen vrouwen is klein en 

crèmewir. Tor aan de geslach tsrijpheid heeft de 
keelwam b ij de vrouwtjes echter dezel fde kleur als 
b ij de man nen; na ongeveer een half jaar treed t de 

kleurverandering op. 

GEDRAG 
In her terrariu m is Norops bicaorum een rustige, 
nier zeer actieve soort, die volkomen vertrouwt op 
zijn schutkleu r. Ze zitren b ij voorkeur in d e scha

duw op stammerjes of rakken met d e kop naar 
beneden. Vooral de vrouwtjes, d ie door de voort

d urende aan maak van ei tjes veel hoogwaardig 

voedsel nodig hebben, zijn heel ram en nem en snel 
voedsel u it de hand of pincet aan. 

Aan het einde van de middag worden de m annen 
vaak acrief en gaan duidelijk zich tbaar op een hoge 

plaats m idden in de bak hun terri torium afbake
nen door de keelwam uit re spreiden . 
De d ieren zijn u itermate gevoel ig voor veranderin
gen. Verhu izing naar een ander terrarium, grote 
ingrepen in de bestaande bak o f de ommoering 

met een (nieuwe) partner leiden vaak tot her wei

geren van voedsel. Bij so m mige individuen d uurt 

dir enkele dagen, maar e r zijn ook dieren verloren 
gegaan aan permanente ho ngerstaking. 
Tor nu roe is er n iers dar wijsr op een speciaal 
voortplanringsseizoen. Paringen vinden her hele 
jaar door plaats. D ir maakt het noodzakelijk de 

dieren ieder jaar minstens 3-4 maanden te schei
den om roofbouw op de vrouwtjes re voorkomen. 

Her man netje zir op een hoge cemrale plaats in her 

terrarium en toont zijn aanwezigheid door de 

Norops bicnomm, imponerend mannetje mcr opgeriehre nekkam. 
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keelwam met grote regelmaat volledig uit te sprei
den. Als het vrouwtje paringsbereid is, vertoont ze 
een ondergeschikt gedrag. Ze blijft rustig zitten, 
laat de man van achteren naderen en buigt de kop 
iets naar beneden. In tegenstelling tot veel andere 
soorten anolissen bijt de man zich tijdens de paring 
niet vast in de nek van de vrouw. Is ze niet bereid 
tot paren, dan vlucht ze weg. Is dat niet mogelijk, 
dan reageert ze agressief, door te kopknikken en 
haar eigen kleine witte keelwam uit te spreiden. 
Eén van onze mannetjes mist een deel van zijn 
voorpoot en, hoewel wij er geen getuige van zijn 
geweest, zijn we er van overtuigd dat deze door het 
vrouwtje is afgebeten om zich het opdringerige 
mannetje van het lijf te houden. 
Bovenstaand gedrag is alleen van toepassing bij 
dieren van gelijke leeftijd. Volwassen mannen en 
vrouwen zijn namelijk vrijwel even groot. Toen wij 
een jong vrouwtje in de bak van een oude wild
vangman plaatsten, besprong deze haar onmiddel
lijk en verkrachtte haar min of meer. Wij hebben 
het vrouwtje na twee dagen uit het terrarium moe
ten halen, aangezien ze zich half ingroef in de aarde 
onder een stuk kurkschors en er niet meer onder 
vandaan kwam. 
De paringen die wij hebben waargenomen varieer
den van 5 minuten tot 20 minuten. 

HET TERRARIUM 
Norops bicaorum zijn sterk territoriaal en kunnen 
uitsluitend paarsgewijze worden gehouden. Wij 
huisvesten de volwassen paartjes in een volglazen 
terrarium van 50x50x70 cm (lxbxh). 
Onder de dubbele schuifruit aan de voorzijde 
bevindt zich een strook gaas van 2 cm. De boven
kant van de bak bestaat voor tweederde uit gaas, 
waarboven zich de lichtbak bevindt. Hierin zijn 
een TL-lamp en een Reptisun VV-B-lamp gemon
teerd en in het terrarium hangt een 60 Watt gloei
lamp ongeveer 1 0 cm boven een tak. 
's Zomers branden de TL- en de UV-verlichting 
van 's ochtends 6.30 uur tot 's avonds 20.30 uur. 
In de winter wordt de daglengte ingekort naar 12 
uur. Dan branden de lampen van 7.00 uur tot 
19.00 uur. De gloeilampen gaan een uur later aan 
en een uur eerder uit. 
De achterwand is van kurkschors, die met behulp 
van siliconenkit op het glas is geplakt. 
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De bodem bestaat uit een laag hydrokorrels, afge
dekt met nylongaas en hierop is een laag aarde van 
5 cm aangebracht. 
De terraria staan in de huiskamer, waar de tempe
ratuur 's nachts daalt tot 18°C. Overdag is de 
gemiddelde temperatuur in de terraria 24°C. Op 
de tak onder de gloeilamp is het plusminus 40°C. 
Een grote, dikke stam staat centraal in de bakken, 
met hieromheen een aantal kleinere takken. De 
beplanting bestaat in elk geval uit een kleine bro
melia, waarin altijd wat water blijft staan en een 
bodembedekker, zoals Tradescantia, Peperomia of 
een Marantha. 

VERZORGING 
Het terrarium wordt iedere ochtend, vlak nadat de 
lampen zijn aangegaan gesproeid met leidingwater. 
De dieren drinken namelijk uitsluitend druppels 
van takken en de kurkschors van de achterwand. 
Voeren doen wij drie maal per week. 's Zomers bij 
voorkeur met weideplankron, dat met een schep
net in de uiterwaarden en langs de dijken van de 
Lek wordt gevangen. Als dit niet mogelijk is (sei
zoen, regen of gebrek aan tijd) krijgen de dieren 
meelwormen, kleine veldkrekels, steppekrekels, 
wandelende takken of vliegen. Tussendoor voeren 
we éénmaal per week fruirvliegen. 
Alle N. bicaorum zijn verzot op spinnen. Zelfs 
grote kruisspinnen worden door de volwassen die
ren rigoureus aangevallen, doodgebeten en daarna 
verorberd. Ze lusten zonder uitzondering meel
wormen. Ook een onschuldige meelworm wordt 
echter heftig gegrepen en doodgeroffeld tegen een 
tak of de grond voor deze gegeten wordt. Voor de 
rest is er per individu een groot verschil in smaak. 
Sommige zijn dol op wandelende takken, andere 
weigeren pertinent deze te eten. Veld- en steppe
krekels worden alleen gegeten als ze nog klein zijn. 
Vliegen lusten ze graag, maar ze zijn er van nature 
niet op ingesteld en het kost vaak veel energie om 
deze te vangen. Alleen een erg hongerig exemplaar 
gaat actief op vliegenjacht en dan wordt meteen 
duidelijk dat dit geen natuurlijke prooi is. Ze zijn 
er erg onhandig in. 
Steppekrekels, wandelende takken en fruitvliegen 
kweken we zelf. Door hoogwaardige voedingssub
straten te gebruiken, verzekeren we ons ervan dat 
we energie- en vitaminerijke voedseldieren kunnen 

6 



Terraria van de auteu rs. Standaardterrarium voor her vcrzorgen van een volwassen paar Norops bicnormu {links). 
Ste lling met terra ria voor her verzorgen van volwassen anolisscn (bovenste en onderste ri j) en ophveckrerraria voor 
jongen (rechts). Vellen groen papier russen de lerraria voorkomen zicln conracr 

voeren. Krekels kweken we op kippenlegkorrels en 
voor de frui tvliegen gebruiken we een mengsel van 

3 soorren O lvarir, (gemengd fruit, banaan en pure 

worrelrjes) , gisr (dr. Oerker, 7 g gedroogd), spirul
ina (van Marcus Rohrer, is een zeer energierijke 
gedroogde alg in rablervorm, die moer worden 

fijngestampt in een vijzel) en Brinra. O lvarir, gisr 
en Brinra zijn bij iedere supermarkt re koop, de 

spirulina bij de d rogisr. 
Meelwormen worden eersr minstens 6 uur in pure 
Carmix gezer. Carmix is een vitaminen- en mine

ralenpreparaat, onrworpen voor grore roofd ieren. 

H er is grofkorrelig en nier geschikt om insecren 
mee re bepoeieren. Door de grove srrucruur srik
ken de meelwonnen er nier in , maar eren her. 
Nadat ze hier vo ldoende van gegeten hebben , wor
den ze zel f gevoerd. Carmix is soms op reptielen
beurzen ve rkrijgbaar. 
Weideplankton heeft door zijn grore variatie aan 
insecten die zich allemaal aan natuurlijke bronnen 

regoed hebben gedaan eigenli jk geen roevoeging 
nodig. Toch doen wij vaak Gisrocal in de vangpor
ten. Door de besruiving merher poeder worden de 
insecten traag en er o nrsnappen er m inder in onze 
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kamer. Korvim in, ons gebruikelijke preparaar is re 

duur om op deze manier re gebruiken. De andere 

voederd ieren word en alrijd bepoederd met 
Ko rvirnin, waaraan 12 gewichrsprocenr Calcium

carbonaar is roegevoegd om de optimale kalk-fos
forverho uding re verkrijgen. (Ko rvimin is een pre
paraat, onrwikkeld voor vogels door W irrschafts
gcnosscnschafr deurscher T ierärrze eG in Garbsen 

en vcrk rijgbaar in I kg verpakking bij de vogelkli
niek re Meppel. Bij sommige werk- en doelgroepen 
van Lacc rra en in de Lacerrasrand op beurzen is dir 

preparaar per o ns verkrijgbaar). 
Tweemaal per week wordt 500 mg in warer oplos
baar Calcium van Sandoz force (apotheek), 5 drup

pels vitamine AD en I 5 druppels vitam ine D 3 
aquosum van Daviramon (drogisterij of apotheek) 
aan een halve liter sproeiwater toegevoegd . 

KWEKEN 
De rijelsduur russen paring en her afLerren van het 
ei hebben we nier precies kunnen ach terhalen. Mer 
een regelmaar van plusm inus 15 dagen wordt één 
ei per keer op een d iepte van 1-2 cm in de grond 
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Jong exemplaar van Norops bicnomm. De kruisjesreke
ning op de rug laar zien dar het hier om een vrouwtje 
gaar. 

begraven. 
De eieren zijn ovaal van vorm en d ireer na her leg
gen 9 mm lang en 6 mm breed. T ijdens de o m

wikkel ing, die ongeveer 3 maanden duurt, nemen 
ze in omvang roe roe 15 bij 10 mm. 

Wij broeden de eieren uit in een krekelbakje, 

gevuld mee vochtige srek- en potaarde. Dir bakje 

wordt in een terrari um gezet op een plaats waar de 
temperatuur overdag 24-25°C bed raagt. 's Nachts 

koelt het er af rot 19-20°C. De eieren mogen tij
dens de o ntwikkeling absoluut niet van positie 
wisselen, anders sterven ze af. 
Eén van de andere kwekers v~ n deze soort gebruike 
een broedsroof en heeft ontdekt dat vijf eieren u it
gebroed b ij 24°C al leen vrouwtjes opleverden. Bij 

25oC was de verhoud ing o ngeveer 70% mannetjes 

en 30% vrouwtjes (Thomas LAKOWITZ, persoon
lijke mededeling). Aangezien dit experiment met 

slechts achreieren is uitgevoerd, is nader onderzoek 
noodzakelijk. 

De pasgeboren jongen zijn 5 cm in rotale lengte. 
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Ze hebben dezelfde kleur als de volwassen dieren 
en een rode keel. 
O mdat ze onderling bijzonder o nverdraagzaam 

zijn gaat ieder jong in een apart bakje van 
30x30x40cm (lxbxh). Dit is een miniatuurversie 
van de terraria waarin de o uders leven, alleen 

bestaat de bovenkant vrijwel geheel uit metaalgaas, 
waarin een 20 Watt halogeen inbouwspotje is 

bevestigd , waarvan het glazen beschermplaatje ver
wijderd is in verband met her doorlaten van UV

maling. Boven het bakje bevindt zich een PL-Iamp 
van 36 Watt. 

De jongen worden iedere dag gevoerd met fruit
vliegen. Deze zijn goed bepoederd mer Korvimin 
en worden in kleine hoeveelheden aangeboden. 

Het is namel ijk nier de bedoeling dat er veel fruit
vliegen in de bak overblijven, aangezien die na 

enige uren het Korvimin van zich af hebben 

geschud. Na twee maanden eten ze ook buffalo
wormen en klein weideplankton . Voor de rest krij

gen ze dezelfde vitaminen als de ouders. 
Na ongeveer een half jaar zijn ze geslach tsrijp. 

Z IEKTEN 

De ziektegevallen waar wij rot nu roe mee werden 
geconfronteerd , werden voor zover wij konden 

nagaan allemaal veroorzaakt door stress. N bicna
rum is hier erg gevoelig voo r. Verandering van 
omgeving door drastische ingrepen in her bestaan
de terrarium of verhuizing naar een andere bak, de 
eerste ommoeting met een (andere) partner en het 

vangen van de dieren leiden vrijwel altijd rot het al 

dan nier t ijdelijk weigeren van voedsel. De eerst
volgende vervelling verloopt dan mereen slech t. 
Gesrresste manneejes gaan over rot ongeremde 

paringen en het zal d uidelijk zijn dat die weer leidt 
rot gestressec vrouwtjes. Gestresste d ieren d rinken 
ook abnormaal veel en gaan vaak op de bodem zit
ren. Dwangvoederen is nauwel ijks mogel ijk bij 
deze relatief kleine hagedissen, omdat ze hun 
kaken srij f op elkaar klemmen en zelfs niet probe

ren re b ijten. D e weinige d ieren die pertinenr 
voedsel weigerden hebben we rot nu roe verloren. 
Ongetwijfeld zullen ze gevoelig zijn voor vele 
andere reptielenziekten en parasieten, maar geluk
kig hebben wij b ij deze soort daar nog geen erva
n ngen mee. 
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HET STAMBOEK 
Her uitgangsmateriaal voor het stamboek was op 1 
juli 1999 twee mannetjes en drie vrouwtjes. Per 1 
januari 2000 waren daar zes jongen bijgekomen. 
Op 1 januari 2001 waren van de oorspronkelijke 
wildvangdieren nog één man en één vrouw in 
leven. Het rotale aanral dieren bedroeg 16. Op 1 
januari 2002 leven de beide wildvangdieren nog 
steeds en op dar moment bedraagt her aanral N. 
biacorum binnen her stamboek 29 dieren, ver
deeld over slechts 6 sramboekdeelnemers. Drie 
Duitsers, twee Nederlanders en één Zweed. 
Het lijkt erop dar her succes van her stamboek nier 
zozeer afhankelijk is van de kweekprestaties, de 
dieren doen geweldig goed hun best, maar meer 
van her vinden van enthousiaste sramboekdeelne
mers. 

Informatie over deze en nog veel meer soorten 
Anolissen kan men vinden op de website van de 
Anolis Contact Groep (ACG): 
http://come.ro/anoliscontacrgroup 

FIRST CAPTIVE BREEDING RECORD OF 
NOROPS BICAORUM KOHLER 1996 
Norops bicaorum is a recendy ( 1996) described 
anole rhat is endemie ro Urila, one of rhe 
Honduran Bay Islands. lts main biorope is rhe 
transition zone between mangrove and xeric 
foresrs. This biotope is currendy threatened becau
se of large-scale land developmenr for the rourist 
indusrry, alrhough some areas are being privarely 
acquired in order ro proteet rhe sympatrically 
occurring endemie black iguana Ctenosaura bakeri. 
Dr. Gumher KOHLER, who described rhe species, 
was granred a license ro export a small number of 
N. bicaomm, in order ro srudy rheir behaviour in 
caprivity. The aurhors received these animals and 
have now bred rhem with success. 
When lefr undisturbed, N. bicaorum is easy ro 
mainrain in the terrarium. The animals are housed 
pair-wise in densely planred, well-ventilared terra
riums measuring 50x50x70 cm, equipped wirh 
banks of fluorescent tubes and a 60W incandes
cenr spotlight. Phoroperiod is adjusred according 
ro namral seasonal variation. Daily misring provi
des water. Adults are fed rhree times a week. 
Wearher conditions allowing, the main food 
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souree is meadow plankton. Orherwise rhe author 
uses home-bred insects, raised on high-quality 
food and enriched wirh a mulrivitamin/mineral 
preparation. 
A single egg (9x6 mm) is buried in rhe tank sub
srrare every fifreen days. Ar remperarures around 
24-25°C daily and 19-20°C ar night, harehing 
takes place after approximately 3 monrhs. There is 
preliminary evidence for temperarure-dependent 
sex dererminarion. Reproduetion occurs year
round, necessitating rhat rnales and females are iso
lated several monrhs per year. 
Juveniles are individually housed in terraria measu
ring 30x30x40 cm and mainrained under condi
tions similar as described for rhe adults, but fed 
every other day. They reach marurity in six 
months. 
No diseases were observed in captivity, other rhan 
affiictions clearly attriburable ro srressful events. 
The animals seem very susceprible ro stress, and 
respond wirh increased fluid intake, decreased 
food intake, shedding problems, and disturbed 
behaviour including hypersexuality (in males). 
Prolonged stress-induced hunger strikes have led ro 
deaths. 
In order ro preserve N. bicaorum for captivity, a 
registered international breeding program (stud
hook) was starred in 1999, wirh two rnales and 
rhree females, all wild-collected. At rhe time of 
writing Uanuary 2002), 29 animals (in only six 
collections) are registered wirh rhe srudbook. The 
future of rhis anole in caprivity rherefore seems ro 
be less dependent on rhe reproduetion rare of N. 
bicaorum, than on how many breeders can be 
motivared ro take part in rhe srudbook. 
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Het Geslacht Corallus 

Jack Willems 
Haringvliet 259 

8032 HH Zwolle 

INLEIDING 
Ik kocht op de 'Slangendag' van 6 oktober 2001 
het net uitgekomen boek van Twan Leenders 
(LEENDERS 200 1) over de reptielen en amfibieën 
van Costa Rica. Hierin stond onder andere mijn 
liefde, Coral/us hortulanus, beschreven althans ik 
zag een naam welke ik nog nooit was tegen geko
men namelijk C. ruschenbergerii. Nieuwsgierig 
geworden las ik de beschrijving en kwam tot de 
conclusie dat mijn dieren weer eens van naam 
waren veranderd. Dat wil zeggen ik weet niet waar 
mijn dieren van oorsprong zijn weggekomen, het 
zijn dieren die al enkele generaties nagekweekt 
worden, maar ze worden altijd aangeduid als 
Corallus hortulanus (ooit gekocht als zijnde 
Corallus enydris). 
Als de wetenschap daadwerkelijk gelijk heeft en er 
is duidelijk bewijs dat de dieren eigen soorten vor
men dan hebben wij alleen al een probleem omdat 
dat vroeger anders lag. De soorten kruisen in dat 
geval namelijk wel en we krijgen dan vervolgens 
niet meer als dusdanig duidelijk herkenbare 
nakweek 
Iets wat mij toch al tegen staat met al het kweken 
van kleurslagen en tekeningen, wat we vooral van 
Elaphe guttata zo goed kennen. Nog erger vind ik 
kruisingen van verschillende soorten. Er hoeft 
niets op tegen te zijn en over smaak valt niet te 
twisten maar wat ik ergerlijk vind is dat er dieren 
komen welke niet meer duidelijk geplaatst kunnen 
worden. Vooral aan mensen die net met de hobby 
beginnen worden nogal eens dergelijke hybriden 
verkocht. 
Welke dieren ik nu dus eigenlijk heb is mij niet 
duidelijk, maar de liefde voor de dieren wordt er 
gelukkig niet minder om. Erg blij ben ik dan ook 
dat ik dit jaar eigen nakweek heb mogen begroe
ten. 
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SOORTEN EN ONDERSOORTEN 
Na de constatering in het boek ging ik verder op 
zoek. Volgens de informatie zoals ik die in eerste 
instantie via het internet kreeg, via een pagina spe
ciaal over BOlOAE (The Boa Kingdom), zouden op 
dit moment de volgende soorten erkend worden: 

C. annulatus 
C. blombergi 
C. caninus 
C. cookii 
C. cropanii 
C. grenadensis 
C. hortulanus 
C. ruschenbergerii 

Hier werd ook geschreven dat het genus Corallus 
heden ten dage alleen monotypische erkende soor
ten kent, dus soorten welke op zichzelf staan zon
der dat er ondersoorten erkend worden. 
Onder andere voor C. annulatus zijn echter vroe
ger wel ondersoorten beschreven nl: 

Coral/us annulatus annulatus (COPE 1876) 
Corallus annulatus blombergi (RENDAHL & 
VESTERGREN 1941) 
Corallus annulatus co/ombianus (RENDAHL & 
VESTERGREN 1941) 

Wanneer we daar even naar kijken zien we ook de 
naam Blomberg opduiken. Deze naam is nu dus 
verbonden aan een eigen soort C. blombergi. 
Voor C caninus zijn nooit ondersoorten beschre
ven. 
C. cookii is altijd nauw verbonden geweest aan C. 
hortulanus en daar ook vaak als ondersoort onder
gebracht. 
C cropanii, Copran's Boa is misschien wel de 
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Cornllus species. Foro J. W illems 

meest bijzondere. Alleen waarnemingen 1n Säo 
Paulo (Brazilië) zij n van dit dier bekend. 
Bij C. hortulnnw komen we de naam 
RUSCHENBERG regen, nl als vroegere synoniemen: 
Xipbosomn ruscbenbe1gerii COPE 1875, Bon 
mschenbngii - STEJNEGER 190 I 
Ooit werden als ondersoort bij C. hortulnnw 
beschreven: 

Comllw enydris cooki GRAY, 1842 
Comllw enydris enydris (LI NNAEUS 1758) 

O ver C. grenndensis heb ik mr nu me verder geen 
gegevens kunnen vinden. 
Ik zocht echter verder en ik kwam de soort C. 
nnnulatus als nier monotypische soort regen bij her 
Instirure of Generics. C. blombe1gi en C. !;l'e!lflden

sis worden er ook nier genoemd. Ik kom C. grenrt
densis alleen regen als een vroeger synoniem voor 
Comllus hortulanw namelijk als Bon gJ·enndensis 
BARBOUR 1914. 
Bij dit I nsrirure of Genetics kom ik overigens wel 
Bon mnnditm DUMËRIL & BlllRON 1844 regen 
welke vroeger ook als Comllus mndngnscnriewis 
SOULENGER 1893 en mr voor kort als Snnzinin 
mndagnscnriensis KLUGE 1991 is beschreven. 
Volgens dir Instirure of Genetics zier her plaatje er 
als volgt uit (gegevens september 200 I): 
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c. (//IIIUlflt71S COPE 1876 
C. cnninus LiNNAEUS 1758 
C. cookii G RAY 1842 
C. cropnnii HOGE 1953 
C. hortulanus Li NNi\EUS 1758 
C. rwcbenbergerii Cor E 1876 

Hierbij worden er wel ondersoorten erkenr. 
Bij Comllus annulntus: 

Comllw nnnulntw nnnulntus COPE 1876 
Comllw fllmu!ntm blombe1gi RENDAHL & 
VESTERGREN 1941 
Comllw mmulntw colombirmus RENDAHL & 
VESTERGREN 194 1 

Bij Comllus hort7ilnnus: 

Comllw enydris cooki GRAY, 1842 
C01·n/lus enydris enydris (LI NNAEUS 1758) 

Zelf geef ik de voorkeur aan her lijstje volgens het 
li1srirure of Genetics omdat dit een meer erkende 
indruk geeft dan dat war privé-personen op het 
Internet zetten. D uidelijk is mij wel dat her plaatje 
nog o nder d iscussic ligt, wanr hoe kun nen ze nou 
een ondersoort benoemen zonder dat de soort
naam C. hort7dnnus voorkomt? 
O m terug te komen op de aanleiding van di r arti
kel , C. ruschenbe1gerii. Zoals hier boven te zien is, 
is de naam ooit gegeven aan C. hortulnnw. Nu 
wordt de naam gegeven aan Comllus soorten die 
worden gevonden in Costa Rica, Panama, en het 
noorden van Zuid-Amerika. 
Hieronder de beschrijvingen uit het boek van 
LEENDERS (200 I), hier en daar met eigen aanvul
ling. 

Comllw nnnulaws, de Geringde Boomboa 
De minder vaak aangetroffen geringde boomboa 
komt voor in her vochtige regenwoud van de 
Caribische laaglanden van Costa Rica. Hij heeft 
een voorkeur voor de roppen van hoge bomen en is 
schemer en nacht actief. De dieren van Centraal 
Amerika zouden zel fs gedurende hun leven van 
kleur veranderen. Kenmerkend is bij deze soort de 
onregelmatige bandage over lichaam en staart. 
Com!lw mschenbe1gerii de Gewone Boomboa 

11 



De naam Cornllw ruschenbergerii is sinds ko rt aan
vaard en erkend door de wetenschap. Vaak wordt 
er een verwijzing gemaakt naar Corallw enydris 
welke rot voor kort overigens Comllus hormlanw 
was. Corallus hortulanus heeft een erg groot ver
spreidingsgebied , van grote delen van her Z uid
Amerikaanse vaste land, het zuiden van Midden
Amerika en enkele Caribische eilandjes en eiland
jes voor de kust van Zuid-Amerika. Oir resulteert 
in een grote ecologische en morfologische ver
scheidenheid van de soort en heeft de eerste aan
leiding gegeven om de soort nader te bekijken. Nu 
worden er vier vormen uit de voormalige soort 
gehaald. Genoemd worden Cornllus hortlilanus en 
Comtlus ruschenbergerii (Zouden mer de andere 
twee nu toch de beide C. enydris ondersoorten 
worden bedoeld?). 
De naam Comllw hortulanus wordt nu alleen nog 
verbonden aan de groep d ie in her Amazonegebied 
leven (de Amazone Boomboa). 

DE GEWONE BOOMBOA 
Cornllus mschenbe1gerii beslaar her noordel ijkste 
deel van her verspreidingsgebied. De kenmerken 

Comllus species wurgt een rat. Foto G . Hogedoorn. 
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voor deze soort zijn een lang en relatief slank 
lichaam. Hij heeft een staart waarmee hij zich 
uitermate goed kan vasthouden. De kop is in ver
houding rot zijn lichaam groot en duidelijk afge
scheiden van her lichaam. Oir is her gevolg van een 
uitermate smalle nek. De bouw van deze slang 
maakt het tor een uitermate gesch ikte boombewo
ner. Je zult hem dan ook zelden op de grond aan
treffen. Meesral wordt hij laag boven de grond op 
een rak gezien. Hierbij heeft h ij zich srevig veran
kerd mer z' n staart en wacht hij tot er een prooi 
langs komt. Wanneer deze prooi binnen reikaf
stand is wordt deze b liksemsvlug gegrepen en 
gewurgd in enkele windingen van her lichaam. De 
reikafstand voor deze jager bedraagt al gauw zo'n 
3/4 van zijn eigen rotale lichaamslengte. H er is 
overigens een schemer- en nachtactieve jager. 
Er wordt vaak gedacht dar deze slangen veelal 
vogels op her menu hebben staan daar ze behoor
lijk lange randen hebben d ie uitermate goed door 
her d ikke verendek van vogels kunnen dringen om 
een goede grip te krijgen. Echter observering van 
deze slangen heeft geleerd dar her vooral hagedis
sen, opossums en andere kleine zoogdiertjes zijn 
die hij eer. 
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Ner als bij Boa constrictor heefr Comllus rusc!Jenber
gerii ook warmtegevoelige receproren in de lippen 
om prooi waar re nemen. Deze warmtegevoelige 

receproren zijn bij Comllus rwchenbergerii duide
lijk re zien in tegenstelli ng tor bij de Bort comtric
tor. Comllus rmchenbergerii is een remperamen rvoi

Ie slang welke snel naar je uithaalt wanneer je dicht 

bij hem in de buurt ko mt. Aangezien de slang 
algauw een lengte van 2 meter bereikt en d us zo ver 
kan reiken is her verstandig om hier rekening mee 
re houden. Oe krachtige beer met de lange randen 
zijn vaak op ons gezicht gerich t en kunnen ons 
behoorli jk toetakelen. 

Corrdlm ruschenbergerii is zoals her een goede boa 
(f:'lmilie BOIDAE) beraamd levendbarend. Volgens 

kweekgegevens duurt de dracht tussen de 200 en 
250 dagen. Er kunnen meer dan 20 jongen rer 

wereld worden gebracht. Er is wel waargenomen 
dat vrouwtjes onbevruchte eieren, die soms samen 
mer de levende jongen gebaard worden, opeten. 

LITERATUUR 

LEEN DERS, T., 200 I. A guide to Amphibians and 
Repriles of Costa Rica. Zona Tropical S.A. , Miami 
USA. 

INTERNET (septem ber 200 I) 
EMBL Reptile database. www.embl-
heidelberg.de/ - uerz/1 ivingrepriles 

Boa Kingdom: www.boakingdom.com 

lnstiwre of Generics. www.reptile-database.org 

TH E GENUS Comllw 
The author noticed in a newly boughr book 
(LEENDERS, 200 I) a new name for a snake he 

rhough t was Comllus hortulanus. H e concluded 
rhar his own an imals. offspring in capriviry fo r 
several generarions, possibly had rheir names chan
ged in Co rallus ruschenbe1gerii. T here is a lor of dis

cussion on rhe names of rhe species in rhis genus. 
The aurhor suggesrs rhe descriprion of rhe 
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Comllus species mer prooi. Foro J. Willems 

Instirure o f Genetics as being rhe best. A short des

criprio n is given on some of rhe species. 
Comllw annulatw: rhe rainforesrs of rhe Caribbean 
lowlands of Cosra Rica, arboreal and nocrurnal 

species, brown wirh irregular, dark, ring-shaped 
markings. 
Corallw ruschenbngerii: northern parts of what 

used ro be rhe disrriburion-area of Comllus hortu
lanw, arboreal and nocrurnal species, long and 
slender body, up ro 2 m. Feeds on lizards and smal! 
mammals. Live-bearing, gesrarion period 200-250 

days, up ro 20 young. 
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Klimaten 7. Het woestijnterrarium. 

N. de Leeuw en P. Floor 
p/a Oude Elburgerweg 5 
8094 PO Hartemerbroek 
Foto's E. van Gelderop 

INLEIDING 
Als we denken dat het tropisch regenwoud een 
grote verscheidenheid aan biotopen heeft, dan is 
dit nog niets bij de mogelijkheden die we tegenko
men in de woestijnen. In het hoofdstuk over de B
klimaten (de LEEUW & FLOOR, 2001), de woestij
nen en steppen, zijn er net zoveel verschillen hier
in, als in de windstreken. 
We zijn al eerder tot de conclusie gekomen, dat 
terraria volledig moeten zijn aangepast aan hun 
bewoners, dus is het noodzakelijk, dat we exact 
weten waar onze dieren vandaan komen. De 
meeste dieren in de terrariumwereld, die we ken
nen als woestijndieren zijn reptielen. Als we nog 
wat verder zoeken komen we ook nog enkele insec
ten tegen en laten we vooral de zoogdieren niet 
vergeten in de vorm van woestijnratjes of woestijn
springmuizen. Maar aan amfibieën wordt in deze 
context meestal niet gedacht. Toch moeten we de 
amfibieën niet uitsluiten als woestijnbewoner. Er 
zijn kikkers en padden, die zich volledig aan het 
woestijnleven hebben aangepast. Hun voortplan
tingscyclus speelt zich dan ook volledig af in een 
korte periode van neerslag, waarbij de eieren wor
den afgezet in tijdelijke poeltjes, die echter binnen 
enkele dagen weer opdrogen. In die korte tijd 
speelt zich dan ook de paring, ei-afzetting, larven
stadium en metamorfose af. Zo'n gehele cyclus kan 
binnen twaalf dagen zijn afgerond. Om zich tegen 
uitdroging te beschermen, graven de dieren zich in 
en doorlopen de rest van het jaar in een soort 
winterslaap. In deze rusttoestand hebben ze zich 
omgeven met een slijmlaag, die echter opdroogt en 
zo een extra "huid" om het lichaam vormt om ver
damping van vocht en daardoor uitdroging te 
voorkomen. Voorbeelden van dit soort amfibieën 
vinden we in het Nationaal Park Etosha in 
Namibië (Zuid-Mrika): Pyxicephalus adspersus, de 
Mrikaanse Ossekikker of Reuzenpyxi en in de 
woestijnen van Arizona, USA: de Knoflookpadden 
van het geslacht Scaphiopus. 
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HET WOESTIJNTERRARIUM 
Hèt ultieme woestijnterrarium bestaat niet. De 
variëteiten zijn net zo uitgebreid als het aantal ver
schillende woestijnbiotopen. Ook hier heeft elk 
dier zijn eigen speciale aanpassing aan zijn natuur
lijke leefomgeving (habitat). Ook hier geldt het cli
ché, dat we het biotoop moeten nabootsen, tot in 
de details. 
Technisch gezien hebben we hier een voordeel ver
geleken met het vochtig/natte terrarium. Bij de 
materiaalkeuze hoeven we geen rekening te hou
den met vochtbestendigheid. We zijn dus niet 
gebonden aan een volglas bak. Omdat de meeste 
woestijndieren graag de ruimte hebben, kunnen 
we volstaan met de wat goedkopere materialen, 
zoals geplastificeerd spaanplaat of multiplex. Het 
woestijnbiotoop kenmerkt zich door een grotere 
waterafvoer dan -aanvoer. In het terrarium heeft 
dat tot gevolg, dat het nooit lang vochtig kan en 
mag blijven, zodat de materialen ook niet onder
hevig zijn aan rottingverschijnselen. Het woestijn
terrarium wordt dan ook gekenmerkt door het 
grote oppervlak aan ventilatie openingen. Een 
goede doorluchting is belangrijk, maar het mag 
beslist niet tochten. Het risico dat er koude lucht 
bijkomt is hier vrij groot, met als gevolg dat onze 
dieren een grote kans op longontsteking lopen. Dit 
heeft heel vaak de dood tot gevolg. De meest idea
le plaats voor het woestijnterrarium is een ruimte, 
die volledig is aangepast aan de klimatologische 
omstandigheden en waar geen rechtstreekse lucht
verplaatsing van buiten af kan binnenkomen. 
Verwarming door middel van centrale verwarming 
heeft hier het grote voordeel dat de warmte con
stant is en door de gehele ruimte gelijkmatig is ver
deeld. Tevens staat de CV bekend als een produ
cent van droge warmte. 
Een ander kenmerk van de woestijn is, dat er wei
nig of geen bewolking aanwezig is. Dit betekent 
voor de dag, dat er veel stralingswarmte is en dat de 
temperatuur sterk kan oplopen. 
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Woesrij nrerrarium merLuipaardgekko's (l:.rtblep!Jnris mnculnriw) 

Materialen die warmte geleiden, zoals bi jvoor
beeld stenen, zullen erg heer worden. Als de zon 
ech ter zakt en het wordt nach t, dan koelt her sterk 
af, doordar er geen bewolki ng aanwezig is, die de 
uitstraling van warmte tegenhoud t. Stenen zullen 
dan ook in de avond warmte afgeven, maar zodra 
ze de warmte k'wijr zijn, koelen ze mèt de omge
ving behoorlijk af. De temperatuur kan dan zak
ken rot (voorbij) her vriespunt. 
Als we di t venalen naar onze rerrariumrealiteit, 
dan dienen we de verwarming 's avonds lager of 
zel fs uit re zen en. Eventuele elektrische verwar
ming van her terrarium is her eenvoudigst te rege
len door gebruik te maken van een schakelklok. Bij 
gebruik van de centrale verwarming is her mogelijk 
om deze re regelen via een klokthermosraar. Nu zal 
de basisverwarming meesra l bestaan uit de norma
le huisverwarming (als we uitgaan van cemrale ver
warming), maar de noodzakelijke stralingsverwar
ming moeren we roch overlaren aan de speciale rer
rariunwerlichring. 
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DE VERLIC HT ING 
Afhankelijk van de groorre van ons terrarium bren
gen we een basisverlichting aan van TL-buizen. De 
beste kleur voor de T L-verlichting is Philips 84 of 
"Cool W h i te". Hierin zit her groorste scala aan 
kleuren, dat rot ui ting komt in wit licht met een 
zweempje blauw. O p verschillende plekken in het 
terrarium monteren we spotjes van 25 of 40 Watt. 
Deze sparjes moeren schijnen op goede ligplaatsen 
voor onze bewoners. Enigszins experimenteren 
met de sterkte van de spotje kan geen kwaad, zodat 
we kunnen zien waar de dieren een voorkeur voor 
hebben. Aan te bevelen is om spotjes met een hoog 
vermogen te gebruiken en dan te schakelen via een 
dimmer. D it heefr als voordeel , dat de gewenste 
stralingssterkte traploos is te regelen èn de lamp 
gaat langer mee door een geringere belasting. In de 
wat grotere terraria maken we gebruik van de wat 
sterkere srra lingslampen, d ie in de meeste d ieren
speciaalzaken wel te koop zijn. Met infraroodstra
lers moeten we voorzich tig zijn in verband met 
brandwonden. H et is verstandig om eerst deskun-
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digen te raadplegen, alvorens van deze manier van 
verwarmen gebruik te maken. 
Als we terugkomen bij de zonneplekjes voor de die
ren, is het raadzaam om deze te laten bestaan uit 
een platte steen waar het spotje op schijnt. De steen 
absorbeert de warmte en zal deze nog geruime tijd 
nadat de lamp uit is, blijven uitstralen. 

DE BODEM 
Vaak is de bodem onderworpen aan modever
schijnselen. Eerst is de ene soort in zwang bij de 
meeste terrarianen, dan weer de andere soort. Voor 
een woestijnterrarium denken we meestal aan 
zand. Maar welk zand? 
Sinds enige tijd zweren veel terrariumhouders bij 
zee- of strandzand. Het is een gegeven, dat een 
Duitse gekko-kweker tijdens zijn lezing op een 
landdag van de NVfH Lacerta deze oplossing 
heeft aangedragen. De man kweekte al jaren met 
verschillende soorten gekko's, waaronder woestijn
gekko's. De sleutel tot zijn succes (sommige soor
ten worden door hem al in de 27ste generatie nage
kweekt) was 'Ostseesand'. 
De in het strandzand aanwezige mineralen schijnen 
een positieve uitwerking te hebben op de voort
planting van onze woestijndieren. In colonnes 
trokken de terrariaoen naar onze kust en gingen 
met bakkenvol zand huiswaarts. De resultaten lie
ren niet lang op zich wachten, want niet lang 
daarna waren er kweekresul raten met o.a. de 
Wondergekko (Teratoscincus scincus). 
Een andere zeer gewaardeerde grondsoort in het 
woestijnterrarium is leem. Leem heeft als voordeel, 
dat het, nadat her nar is geweest, hard wordt. Het 
is voor de dieren dan mogelijk om er lange gangen 
in te graven. Een nadeel van leem is, dat her zo fijn 
van structuur is, dat her overal, ook buiten het ter
rarium, een fijne, gele stoflaag achterlaat. Wat leem 
natuurlijk ook niet heeft, is de hoeveelheid kalk en 
zout die we bij her strandzand wel konden vinden. 
In een later stadium van dit hoofdstuk, behandelen 
we de beplanting van het woestijnterrarium. Waar 
we echter rekening mee moeten houden is, dat veel 
woestijnhagedissen hun vochtbehoefte kunnen 
regelen door opname via de huid. Daarvoor zoeken 
ze een plekje waar de grond vochtig is. Meestal 
komen ze dan uit bij het substraat voor de planten. 
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Om schade aan de planten re voorkomen is her 
raadzaam om de dieren te laten wennen aan een 
vaste plek met vochtige potgrond. 

MATEN VAN HET WOESTIJNTERRARIUM 
Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van het formaat 
en de leefgewoonten van de bewoners. Denk bij 
een woestijnterrarium altijd in het groot. De 
meeste woestijndieren zijn bodembewoners, die 
dus sterk afhankelijk zijn van het bodemoppervlak. 
Een woestijnterrarium hoeft dus meestal nier hoog 
re zijn, als er maar voldoende loopruimte is. Om 
een optimaal gebruik te maken van de ruimte, kan 
de bodem schuin van voor naar achter omhoog
lopen. Op deze manier wordt het bodemoppervlak 
vergroot. Dit heeft nog een ander voordeel. Het 
oppervlak kan onder de grond worden uitgebreid 
in de vorm van holen. 
Als we denken aan dieren van ± 30 cm, zoals 
Uromastix-soorten, is een afgezet vloergedeelte van 
een bij twee meter al geschikt. Als we denken aan 
een echt terrarium dan is een bak met een bodem
oppervlak van een vierkante meter voldoende, 
waarbij een hoogte van 50 cm ook reeds volstaat. 
Deze maten zijn zeer geschikt voor een kast van 
lOOxlOOxlOO cm, waarin twee terraria kunnen 
worden verwerkt. Zoals reeds gezegd kan er 
gebruik worden gemaakt van de verborgen leefwij
ze van sommige dieren, door in de bodem enkele 
gangen te verwerken, waardoor zowel schuilplaat
sen als extra woonoppervlak worden gewonnen. 
Deze holen zijn te verwezenlijken door gebruik te 
maken van omgekeerde PVC-regengoten, waar de 
grond overheen wordt gestort. 

DE BEPLANTING 
Ook woestijnen hebben een weelderige planten
groei. Oir komt vooral tot uitdrukking na een van 
de schaarse regenbuien. De woestijn explodeert 
dan in een waterval van kleuren, die een gevolg zijn 
van een spectaculaire groei van bloemen. Het leven 
in de woestijn heeft haast, omdat de tijd van 
voortplanting zo kort is. Meestal denken we bij de 
woestijn aan cactussen. Nu kan ik me voorstellen, 
dat we liever geen scherpe doornen in de buurt van 
onze kwetsbare dieren willen hebben, dus kijken 
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we verder. D e eerste groep planren d ie in aanmer

king komen voor her woestij nterrarium zijn vet
planten. De variatie is hierin zo groot, dat d it her 
terrein is van een aparte hobby. 

Hier vo lgt een aanral planren, die eventueel 
gesch ikt zijn voor her terrarium. 
Er bestaar een groep vetplantjes o nder de naam 
"levende stenen" . D eze plantjes van her gcslacht 
Lithops groeien meesral russen grof grind of kiezel. 

Ze hebben vaak ook de vorm en de kleur van hun 

di recte omgeving en va llen pas op als ze in bloei 
ko men te staan. Het formaat is 1 tor 3 cm hoog, 

dus erg geschikt voor de kleinere terraria. Ze 
komen voor in het zuiden van Afrika en zijn vaak 

stengelloos. Ze bestaan uit twee platte, halfronde 
bladeren, tor 7 cm doorsnee, die als waterreservoir 

dienen. Lit/;ops groeit her best bij vier uu r of meer 
di reer zonlicht per dag; ze doen her ook bij 12 uur 

of meer sterk kunstlicht per dag. Ze ku nnen een 
zomertem peratuur tot 49°C verdragen, maar moe

ten 's win ters betrekkel ijk koel staan: 7- l 6°C. 
Tijdens de groeiperiode in voor- en najaar moeren 
ze Aink war water hebben, zodra de grond droog 
aanvoelt. Van november tor maart geen water 
geven, omelar ze clan leven van her vocht van de 
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afstervende bladeren. Plant ze in gelijke delen por

grond en scherp zand met onderin een drainage
laag van I cm grind. 

War hoger opgroeiende verplanren zijn die van her 
geslacht Ka!anchoë. Deze hebben afmetingen van 
30 cm tot 3 meter hoog. De grote variatie van d it 

geslacht biedt vele m ogel ijkheden, waarbij de kleur 
en de vo rm van her blad even decoratief kan zijn 

als de bloeiwijze. Kalanc/;oë is een steelplant met 

bladeren, d ie vaak om en om aan de steel zijn 

bevest igd. Ook d it geslach t vraagt 4 uur of meer 
d ireer zonlicht per dag. De ideale tem peratuur is 

overdag 20-22°C en 's nachts JO-l6°C. O ir geeft 
al aan dar nier elke woestij n erg heet is. De her

komst van verschillende soorten van d it geslacht is 
her eiland Madagaskar in de Indische oceaan, oost 
van Afrika. 

Een andere bewoner van Z uid-Afrika is her erw

tenplantje van her geslach t Kleinia. Oi r plantje is 
vaak re zien als hangplan t, waarbij de afhangende, 
dunne, 20-90 cm lange stengels met de kogelron

de blaadjes sterk opvallen. Zowel de vorm als de 
kleur lijkt op die van erwten. Ook deze plant heeft 
veellicht nodig, waarbij ze ech ter ook kunnen vol
sraan met helder indirect licht. Door zijn goede 

17 



eigenschappen als hangplant kan deze plant in het 
terrarium een goede plaats vinden op een wat 
hogere plek op een plateautje. De stengels kunnen 
dan mooi langs wat verticale 'rotsen' naar beneden 
vallen. 
Ook van het Afrikaanse vasteland en de omringen
de eilanden kennen we het geslacht Aloë. Al eeu
wen worden ze voor decoratieve en medische doel
einden gekweekt. Deze vetplanten vormen rozet
ten met afmetingen tot het formaat van een boom. 
De dikke groene, vlezige bladeren zijn onderaan 
rond en van boven naar binnen gebogen. Ze zijn 
lang, smal, getand en eindigen in een punt. 's 
Winters komen er tussen het blad bloeistengels 
met trossen rode, gele of oranje, buisvormige, 
zestallige bloemen, die aan de punt open staan. De 
planten van het geslacht Aloë kunnen toe met hel
der indirect licht met een duur van 12 tot 14 uur 
per dag. De temperatuur in de zomer is 20 tot 
22°C overdag en 's nachts 10 tot l3°C. 's Winters 
volstaan ze meet een dagtemperatuur van 16 tot 
l8°C en een nachttemperatuur van 7 tot I 0°C. 
Water wordt gegeven als de grond droog aanvoelt. 
Het vermeerderen kan d.m.v. uitlopers. 

LITERATUUR 
LEEUW, N. de & P. FLOOR, 2001. Klimaten 4: de 
B-klimaten, woestijnen en steppen. Lacerta 59 (4): 
136-143 

CLIMATES 7. THE DESERTTERRARIUM 
An artiele in a series concerning climates. The 
desert terrarium is discussed. lt is obvious that rep
tiles are inhabitants of deserts, but there are some 
amphibians too (for instanee Pyxicephalus adspersus 
from Namibia and Scaphiopus species from 
Arizona). There is a wide varietyin different desert 
types, so it is important that we know the exact 
area from which our animals originate. Because all 
these areas are most of the time dry, we aren' t ried 
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solely to glass for the construction of the terrarium. 
Moreover most of the animals are terrestrial and 
need a lot of space, so lighter and cheaper materi
als can be used, for instanee plywood or plasticized 
chipboard. Much ventilation is needed, to prevent 
the terrarium to stay humid for a long time after 
misting, although draft has to be avoided. Central 
hearing of the room where the terrarium is situated 
and some additional hearing in the terrarium is 
recommended. At night all the hearing should be 
shut off. Illumination is best achieved with fluo
rescent lamps "cool white" (Philips 84). Several 
spotlights of 25 or 40 W can be used for hearing 
different basking areas, preferably flat stones. A 
higher capacity in combination with a dim-instal
lation is recommended for more precise adjust
ment of the resulting basking-temperature and 
longer endurance of the lamp. As bottom-substra
te sand from the beach is recommended for desert
geckos, because of the positive effect of the mine
rals it contains. Another often used material is 
loam. The animals can dig extensive an permanent 
holes in it, which stay intact after the substrate 
dries out. Take notice that most animals need a 
spot somewhere that is humid, for instanee by 
using humid potting-compost. As already stared 
the animals need a large bottom-area. The height 
of the terrarium is of less importance. By applying 
the bottom-substrate thin at the front and thick at 
the backside the surface area can be increased by 
creating holes, for instanee using PVC gutters. 
Several succulents can be used for fitting up the 
terrarium. Suitable genera are for instanee Lithops 
from southern Africa (don't give them water from 
November until March, keep them cool during 
this period), Kalanchoë from Madagascar (some 
species grow too big for our purposes), Kleinia 
from South Africa (can be used as hanging plant) 
and Aloë from Africa (also with some big species). 
All of them need a lot of light, 4 hours of direct 
sunlight or at least 12 hours of intensive artificial 
light a day. 
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De Slangen van de Guyana's. Deel IV 

Hugo Ciaessen 
A. Stercksrraat 18 
B-2600 Berchem 

België 
Foto's A. Abuys (tenzij anders vermeld) 

FAMILIE COLUBRIDAE (RINGSLANG
ACHTIGEN) 
Algemene gegevens: Naast de normale speeksel
klieren (bovenlipklier, kaakklier en snuirklier) heb
ben de slangen van de familie COLUBRIDAE ook 
gifklieren (oorspeekselklier). Genoemde gifklier is 
homoloog aan de gifklier van een gifslang. 
Ringslangacheigen kunnen hun prooi met dit gif 
echter nier doden, omdat er geen verbinding 
bestaat met eventuele aangepaste (gif)randen. Her 
gif wordt tijdens her naar binnen werken van de 
prooi wel afgescheiden en zal in een war slijmerige 
vorm met het andere speeksel het slikken bevorde
ren. Verder is het noodzakelijk voor de spijsverte
ring. Het is opmerkelijk dar het sekreet uit de gif
klier van onze inlandse ringslang (Natrix natrix hel
vetica) sterk genoeg is om een cavia re doden. 
Sommige COLUBIUDAE hebben achter in de boven
kaak extra verlengde tanden, echter zonder groef 
en dus ook nier verbonden met de gifklier. Naast 
de hierboven beschreven "aglyfe" ring
slangachtigen, is er een groep slangen die indirect 
wel hun prooi kunnen verlammen en eventueel 
doden. Dat zijn de "opisthoglyfe" ring
slangachtigen. Deze hebben achter in de boven
kaak extra lange, sterk naar achteren gerichte tan
den, die voorzien zijn van een groef. Deze tanden 
staan door middel van de groef direct in verbin
ding met de gifklier. 
De opisthoglyfe slangen houden hun prooi vast en 
pas tijdens het min of meer levend naar binnen 
werken van de prooi worden de gifranden 
gebruikt. De meeste COLUBRIDAE behoren tot de 
meest voorkomende slangen. Hoewel COLUBRIDAE 
door hun uiteenlopende leefwijze verschillend in 
kleur en bouw zijn, hebben ze bijna allen her zelf
de patroon van 9 kopschilden. Hierdoor verschil
len ze sterk van de gifslangen die meer kopschilden 
hebben. 
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Apostokpis quinquelineata AMARAL, 1929 
Nederlands : Vijfstreep Graafslang 
Synoniemen: Apostolepis quinquelineata 
BOULENGER, Apostofepis rondoni AMARAL, 
Apostolepis coronata, 
Beschrijving: Deze maximaal 65 cm grote slang is 
een woelende bodembewoner. Ze heeft zeer grote 
giftanden (ophistoglyph). Een mogelijke gifbeet is 
waarschijnlijk niet ongevaarlijk. 
Verspreiding: Brazilië (Amazonas, Pará, Roraima 
en Rondêmia), Guyana (Georgetown, Demerara), 
Bolivia 

Atractus badius (BOIE, 1827) 
Suriname: Fajasnéki 
Frans Guyana: faux-corail 
Engels: Boie's Groundsnake 
Brazilië: Fura-rerra 
Nederlands: Dubbelhoekhandige Wroetslang 
Beschrijving: Maximumlengte: mannetjes 385 
mm (staart 67 mm); vrouwtjes 485 mm (staart 71 
mm). Het is een grote Atractus-soort, met een pun
tig toelopende kop en een korte staart. 
Synoniemen: Brachyorrhos badius BOIE, Calamaria 
badia SCHLEGEL, Rhabdosoma badium DUMÉRIL, 
BIBRON & DUMÉRIL, Atractus badius BOULENGER, 
Atractus mieheli MOCQUARD Atractus subcinctum 
PETERS & ÜREJAS-MIRANDA. 
Kleur: De kop is zwart met een geelwitte band 
over de achterkant. De rug is roodachtig met paren 
zwarte banden. De ene zwarte band is van de ande
re gescheiden door een smalle, vuilwitte band. De 
schubben van de rode banden zijn voorzien van 
zwarte punten. De zwart-wit-zwarte banden zijn 
samen iets breder dan de aangrenzende rode ban
den. Het achterste deel van het lichaam kan soms 
grijszwart lijken, doordat het zwart de overhand 
heeft, maar meesral blijft de rekening gewoon 
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zichtbaar. De buik is geelwit tot vuilwit, meesral 
bedekt met rechthoekige zwarte vlekjes. De onder
kant van de staart is grijs tot zwart met wat ver
spreide witte vlekjes. 
Biotoop: H er zijn voornamelijk bosbodembewo
ners, maar ze worden ook veel gevonden op cul
ruurrerrein, kostgrondjes en in secundair bos. Ze 
zoeken hun schuil- en rustplaatsen veelal onder 
omgevallen boomstammen, rotsblokken of grote 
stenen , maar ook in vermolmde opstaande boom
stronken en volgens "Amaral" ook in de heuvels 
van termieten. Het zijn semi-subterrestrische slan
gen, die wroetend in de humuslaag, op ongewer
velde jagen. 
Verspreiding: Colombia, Venezuela, Guyana, 
Suriname, Frans G uyana, Peru, Brazilië, Bolivia, 
N-Argeminië (Chaco), Ecuador. Vindplaatsen in 
Suriname: volgens Dr. Hoogmoed: Paramaribo, 10 
km ten noorden van Onverwacht, Republiek, 
Afobaka, Tapanahoni rivier, Djai-kreek, ten noor
den van Albina, Nassaugebergte, Lely-gebergte. 
Voortplanting: Ovipaar, ongeveer 3 langwerpige 
eieren. 
Voedsel: Insectenlarven (o.a. van termieten), wor
men en kleine jonge pootloze hagedissen 
(AMPHISBAENIDAE). 
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At:ractus elaps (GONTHER, 1858) 
Suriname: Fajasnéki 
Engels: Black Groundsnake 
Nederlands: Veelhandige Wroetslang 
Synoniemen: Rhabdosoma elaps GüNTHER, 
Atractus elaps DIXON 

Beschrijving: De enige uit Suriname bekende 
slang (een mannetje) mat 563 mm (staart 89 mm). 
Dit is een grote Arracrus-soort met een b rede kop, 
een stompe snuit en een korre staart. 
Kleur: Direct achter her neusgat bevindt zich een 
lichte vlek. Op her achterhoofd loopt een smalle 
lichtgekleurde band gevolgd door een brede zwar
te nekband. Over de gehele rug loopt een patroon 
van brede zwarte banden, gescheiden door afwisse
lend smalle rode en gele banden . De zwarte ban
den komen paarsgewijs bij de buik samen en vor
men daar één band. De buik is licht met zwarte 
banden. · 
Verspreidingsgebied: Het hoogland van Ecuador. 
het noorden van Peru, her oosten van Colombia, 
het Amazone gedeelte van Brazilië en zeer waar
schijnlijk ook in Venezuela en Suriname. 
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Atractus fovae (FILIPPI, 1840) 
Engels: Filippi's Groundsnake 
Nederlands: Rugstreep Wroetslang 
Synoniemen: Galamaria fovae FILIPPI, 
Rabdosoma longicaudatum DUMÉRIL, BIBRON & 
DUMÉRIL, Rabdosoma fovae jAN, Atractus fovae 
BOULENGER 
Beschrijving: Maximumlengte: mannetjes 443 
mm (staart 107 mm), vrouwtjes 538 mm (staart 
135 mm). Het zijn lange slanke slangen met een 
stompe snuit en een zeer lange staart. 
Kleur: De kop is donker met aan de zijkanten een 
lichte vlek, die de 1 e tot en met de 3e supralabiale, 
de nasale, de loreale, een flink gedeelte van de 
internasale en prefrontale schilden bestrijkt. 
Bovendien nog. eén lichte vlek, die de 5e en 6e 
supralabiale schilden bedekt. De rug is donker met 
een dunne zwarte lijn midden over de rug. De buik 
is roodachtig met zwarte dwarsbanden. 
Verspreiding: Alleen nog maar bekend van Guyana 
en Suriname. 

Atractus flammigerus (BOIE, 1827) 
Engels: Flaming Groundsnake 
Nederlands: Geelgevlekte Wroetslang 
Synoniemen: Brachyorrhos flammigerus BoiE, 
Galamaria badia SCHLEGEL, Rabdosoma badium 
var. B DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 
Rhabdosoma badium (a,b) GONTHER, Atractus 
badius var. E BOULENGER, Atractus major REED & 
BOROWSKY, Atractus flammigerus (BOIE) 
Beschrijving: Maximum lengte: mannetjes 378 
mm (staart 50 mm), vrouwtjes 370 mm (staart 32 
mm). Dit is een grote Atractus-soort, met een 
brede kop, een flauw spits toelopende snuit en een 
zeer korte staart. De schubben van het achterste 
gedeelte van het lichaam en van de staart zijn bij 
volwassen exemplaren gekield. Bij de mannetjes 
vaak zo sterk, dat zij in de lengterichting lopende 
richels vormen. 
Kleur: De rug is donkerbruin met rechthoekige of 
vervormde driehoekige, gele vlekken, met een 
zwarte omranding. De vlekken vormen een zigzag
patroon. De buik vertoont twee in de leng
terichting lopende rijen kleine, vierkante, bruine of 
zwarte vlekken. De onderkant van de staart is 
bruin tot grijs, soms met witte vlekken. 
Biotoop: Zowel primair als secondair regenwoud. 
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Verspreidingsgebied: Brazilië (Para) en Suriname. 
Vindplaatsen in Suriname: omgeving Paramaribo, 
Nassaugebergte, Sipaliwini. 
Voortplanting: eierleggend. 
Voedsel: mieren en termieten. 

Atractus latifr01zs (GONTHER, 1868) 
Engels: Broadbanded Groundsnake 
Nederlands: Breedbandige Wroetslang 
Synoniemen: Geophis latifrons GüNTHER, 
Atractus latifrons HooGMOED 
Beschrijving: Alleen bekend van één exemplaar, 
een mannetje: 406 mm (staart 65 mm) in 
Suriname. Een grote Atractus-soort, met een smal
le, ietwat spits toelopende kop en een korte staart. 
Kleur: Het voorste gedeelte van de kop is zwart 
met een lichte vlek voor het oog en een lichte vlek 
dwars over het achterste gedeelte van de pariëtalen. 
Het hele lichaam heeft rondom lopende zwarte 
ringen, die aan de buikzijde smaller zijn dan op de 
rug. De grondkleur is geel of rood en vormt ban
den die smaller zijn dan de zwarte ringen. Ook de 
staart heeft ringen, terwijl de staartpunt geheel 
zwart is. De zwarte ringen van het voorste deel van 
her lichaam zijn smaller dan die van het achterste 
deel. 
Verspreidingsgebied: W-Brazilië, 0-Peru, 0-
Colombia en Suriname. Vindplaatsen m Su
riname: Palumeu. 
Voortplanting: Eierleggend 
Voedsel: Mieren, termieten en kleine reptielen. 

Atractus mieheli MOCQUARD, 1904 
(Opmerking: volgens Hoogmoed is dit een syno
niem voor Atractus badius!) 
Synoniem: Atractus mieheli MOCQUARD 
Verspreidingsgebied: Frans Guyana. 

Atractus schach (BOIE, 1827) 
Engels: Schach's Groundsnake 
Synoniemen: Brachyorrhos schach BOIE, 
Brachyorrhos Schach W AGLER, Galamaria badia 
SCHLEGEL, Rabdosoma badium DUMÉRIL, BIBRON 
& DUMÉRIL, Rabdosoma badium GüNTHER, 
Atractus badius var. D BOULENGER, Atractus badius 
HooGMOED, Atractus schach HooGMOED 
Beschrijving: Maximumlengte: 216 mm (staart 24 
mm). Dit is een kleine Atractus-soort met een iet-
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war srompe kop en een zeer korre sraarr. 
Kleur: Her voorste deel van de kop is zwart met 

een b ru inach tige, onregel-matige dwarsband over 
de achterkant van de kop, direer gevolgd door een 

brede zwarte d warsband over de nek. De rug is 
oranjebruin met verspringende zwarte, rechthoeki

ge dwarsvlekjes, d ie dich t bij de rand van de ven
trale schubben vaak een vertakking hebben. De 
buik is witach tig, met in her midden een lengterij 

zwarte vlekjes. De sraarr is aan de onderkant grijs. 
Biotoop : Primair en secondair regenwoud en 

savanne. Joep Moonen vond een exemplaar in een 
termierennest dar was omgevallen. 

Verspreidingsgebied: Brazilië (Manaos) en 
Suriname. V indplaatsen in Su riname: 5 km NNO 

van de Afobakadam, even ren noo rden van de 

Brownsberg aan de spoorbaan, bij her kampemem 
Gonini , bij Mamadam. 
Voortplanting: eierleggend. 

Voedsel: mieren en termieten. 

Atmctus subbicillctum SAVAGE, 1960 
Synoniem: Rhabdosoma badium subbicinctum jAN 

Verspreiding: Suriname, Frans Guyana. 

Cbironim jitscus, juven iel. 
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Atmctus trilineatres WAGLER, 1828 

Engels: Three-lined Groundsnake 

Nederlands: Driestreep Wroetslang 

Synoniem: Rabdosoma trivàgatum JAN 
Verspreiding: Trinidad , G uyana, Suriname, Frans 
Guyana, 0-Venezuela, Brazilië (Amazonas) . 

Atr·actus torquatres (D UMÉRIL, BIBRON & 

D UMÉRIL, 1854). 
Nederlands: Sproervlekkige W roetslang 
Synoniemen: Rhabdosoma torquatttm D UMÉRJL, 

BIBRON & DUM ÉRI L, Calnmaria badia SCHLEGEL, 
Rabdosoma varirtm ] AN, Rhabdosoma IJflrium 
l<APPLER, Jltmcttts torquatlls BOULENGER, 

Rhabdosoma torquaturn SAVAGE, Atmcttts torquattts 
H OOGMOED 
Beschrijving: M aximumlengte: mannetjes 557 
mm (staan 94 mm); vrouwtjes 604 mm (sraarr 77 

mm) Een grote Atmcttts-soorr met een spits roelo

pende kop en een ko rre sraarr. 
Kleur: Kop en rug zijn grijsbruin rot roodbruin, 

vaak met een zwarte nekring (deze is echter nier 
altijd d uidel ijk zichtbaar) en verspreid op de rug 
war zwarte vlekjes, die soms rot kleine dwarsband 
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jes samenvloeien. Op de flanken bevindt zich een 
lijn van kleine zwarte vlekjes. De buik is crème tor 
geel, meesral met kleine bruine vlekjes. Oe onder
kant van de staart is oranje. 
Verspreidingsgebied: Peru, Bolivia, Colombia, 
Brazilië en de Guyana's. Vindplaatsen in Suriname: 
Paramaribo, Onverwacht, Troeli kreek, Zanderij, 
Toekoemoetoekreek, Poki-gron, linker 
Coppenamerivier, Tafelberg (ropplareau), airstrip 
Rudi Kappel, Wilhelmina-gebergte, Vreedzaam
kreek (Lucie-rivier), Keizersgebergte (airstrip), 
New River, Boundary-kamp. 

Atractus zidoki GASC & RODRIGUES, 1979. 
Engels: Zidok's Groundsnake. 
Nederlands: Dubbelgevlekte Wroetslang 
Synoniem: Atractus zidoki GASC & RoDRlGUES 
Beschrijving: Maximumlengte: 280 mm (staart 42 
mm). Een kleine Atracttts-soort, met een ietwat 
spits roelopende snuit en een korte staart. 
Kleur: Oe kop is bruinachtig met een donkere 
halsband. Direct achter de remporalen zit een lich
te vlek. De rug is lichter van kleur dan de kop. Op 
de rug lopen twee lengterijen vlekjes. Op de flan
ken loopt een witachtige streep die bij de staart in 
oranje overgaat. Op de afscheiding russen rug- en 
buikschubben loopt een donkere streep. De buik is 
roodachtig tot oranje-rood. Over de onderkant van 
de staart loopt een donkere streep. Op de flanken, 
even voor de cloaca, zijn een aanral schubben licht 
gekield. 
Verspreidingsgebied: Voor zover bekend komt 
deze soort alleen in Suriname en in Frans Guyana 
voor. Vindplaatsen in Suriname: voornamelijk op 
hoogtes russen 150 en 500 m, Brownsberg, 
Nassaugebergte, Benzdorp. 
Voortplanting: Eierleggend. 
Voedsel: Mieren, termieten en reptielen. 

Cercophis attratus SCHLEGEL, 1827 
Engels: Schlegel's Golden Snake 
Nederlands: Langstaart Boomslang 
Synoniemen: Dendropbis aurata ScHLEGEL, 
Cercophis auratttS FITZINGER, Cercophis auratus 
HOOGMOED 
Verspreiding: Suriname {slechts 1 exemplaar 
bekend) 
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Chironim carinatus carinatus (LINNAEUS, 1758). 
Suriname: Redirere 
Frans Guyana: Cobra-cipo 
Nederlands: Geelbuikslang, Kielrugslang of Sipo. 
Engels: Golden Tree Snake, Yellow Machette, 
Machene Savanne, Yellow-lipped Tree Snake. 
Synoniemen: Coluber carinatus LJNNAEUS, 
Chironius carinatus FITZINGER, Herpetodryas cari
natttS var. carinatissima jAN, Herpetodryas carinatus 
var. decalepis jAN, Herpetodryas carinatttS var. glabra 
jAN, Herpetodryas carinatus var. macrophthalma 
jAN, Chironius carinatus spixi (HALLOWELL), 
Coluber pickeringii HALLOWELL, ChironittS carina
tus jlavopictus (WERNER}, Herpetodryas carinatus 
var. flavopicta WERNER, Chironius flavopictus, 
Chironius carinatus vincenti (HALLOWELL), 
Herpetodryas carinatus var. vincenti BoutENGER 
Beschrijving: Deze niet giftige slang is de bekend
ste Surinaamse slang. Het is een snelle behendige 
slang, zowel op her land als in het water. 
Maximumlengre: mannetjes 202cm (staart 72cm), 
vrouwtjes 171cm (staart 57 cm). 
Kleur: Uniform olijfgroen tot bruin. De overgang 
naar de buik is blauwachtig. De buik is oranjegeel. 
De slang valt op door haar felgele buik en kan haar 
kop tot 50 cm hoog oprichten. 
Biotoop: Ze leeft overal waar water is en zowel op 
de moerassige savannes als in de polders van de 
plantages. Deze slang houdt zich op in dicht 
struikgewas op nier al te vochtige plaatsen, maar 
ook in het struikgewas en in de bosranden van her 
drogere savannegebied. Dat wil niet zeggen dat 
deze slangen warergebieden mijden, integendeel. 
Tijdens de jacht worden deze gebieden veelal opge
zocht in verband met de kikkers. Ook een duik in 
het water wordt niet vermeden. 
Verspreiding: N-Brazilië, Frans Guyana, 
Suriname, Guyana, 0-Venezuela en Trinidad. 
Vindplaatsen in Suriname: omgeving Paramaribo, 
langs de gehele oost-west verbinding, langs her pad 
van Wanica, omgeving bosbivak Zanderij, langs de 
weg russen Wageningen en Nickerie. 
Leefwijze: Deze slangen zijn zowel terrestrisch als 
arboreaal, her zijn dagjagers, en het zijn nier-wurg
slangen. 
Voedsel: Kikkers, hagedissen, kleine zoogdieren, 
vogels en kuikens. 
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Voortplanting: Eierleggend. De circa 5-15 eieren 
worden op een hoopje gelegd, waarbij ze wat aan 
elkaar plakken. 
Bijzonderheden: Vooral deze soort van her genus 
Chironius staat bekend als een "schijnbaar" agres
sieve slang. Bij het geringste onraad richt het dier 
her voorste (circa éénderde) deel van zijn lichaam 
op en dreigt her met wijd open gesperde bek zijn 
belager. Komt de belager te dicht bij , dan zal de 
slang zelfs enkele uitvallen doen, zonder echter 
direct te willen bijten. Wanneer ondanks deze uit
vallen de belager toch doorzet, dan zal de slang als
nog een goed heenkomen zoeken. Een dergelijk 
gedrag nam Abuys in 1966 waar. Hij marcheerde 
met zij n peloton soldaten af vanuit het oefenter
rein te Zanderij , om terug te keren naar het bosbi
vak Ze liepen in een flink tempo langs een tame
lijk brede zandweg, toen opeens een slang uit het 
struikgewas aan de zijkanr van deze savanneweg 
omhoog schoor. D e slang, d ie zo'n rwee meter lang 
was, had het voorste gedeelte van haar lichaam wel 
80 cm, opgericht. Mer wijd open gesperde bek 
volgde zij het peloton een tienral seconden op een 
afstand van zo'n 15 meter. Daarna bleef zij nog 

Cbironius carinams. 
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enkele seconden opgericht het peloton nakijken en 
verdween weer in het struikgewas. Kennelijk was 
her d ier door de ritmische trillingen, veroorzaakt 
door het marcherende peloton, opgeschrikt en 
wilde het op die manier het dreigende gevaar 
afwenden. 

Chironius cinnamomeus WAGLER, 1824 
Suriname: lngibanji 
Nederlands: Kaneelkleurige Kielrugslang 
Synoniem: Natrix cinnamomeus WAGLER 
Kleur: Kaneel- of kastanjebruin , ventraal lichtrood 
tot rose 
Verspreid ingsgebied: Suriname (Brownsweg en 
Bosbivak Zanderij), Brazil ië (Amazonas), 
Colombia (Casrro), Venezuela (Monagas) 
Bijzonderheden: Deze soort is minder vrijmoedig 
dan Chironius carinatus. Vermeldenswaard is her 
volgende gedrag van deze slang, volgens Abuys: 
Tijdens het schoonkappen van het kampement terrein 
te Zanderij ontdekten twee sold<rJe/l een slang in het 
dichte struikgewas onder een palmboom. Eén van de 
soldaten waarschuwde mij, waarna we met zijn drie
ën tmchtten het dier te vangen. Het dier wist ons ech-
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ter elke keer op het nippertje te ontsnappen door zich 
gewoon enkele meters te verplaatsen in het stukje 
struikgewas rondom de palmboom. Toen we het dier 
uiteindelijk zover kregen dat het uit het struikgewas 
vluchtte naar het meer open terrein, wist het deson
danks toch nog aan gevangenschap te ontkomen. Het 
merkwaardige was dat het dier in plaats van te ont
wijken in het nabij gelegen andere struikgewas, het 
met een omweg weer in zijn eigen domein onder de 
palmboom verdween. Dit vluchten en met een omweg 
weer schuilen in z'n eigen gebied (microbiotoop) her
haalde zich nog éénmaal, waarna ik deze mooie slang 
toch te pakken kreeg, echter niet zonder een flinke 
beet in de muis van mijn hand te hebben moeten 
incasseren. 
Uit het bovenstaande blijkt wel dat deze slang, en 
wellicht de meeste andere soorten, een zekere mate 
van honkvastheid kennen. 

Chironius exoletus (LINNAEUS, 1758) 
Engels: Sipo 
Nederlands: Groene Kielrugslang 
Beschrijving: Deze soort lijkt erg veel op de hier
voor beschreven soort en werd tot voor kort dan 
ook tot Chironius carinatus gerekend. 
Maximumlengte: mannetjes 153,1 cm (staart 55,8 
cm) vrouwtjes 154,5 cm (staart 54,5 cm). 
Synoniemen: Coluber exoletus LINNAEUS, Natrix 
exoleta LAURENTI, Coluber carinatus MERREM, 
Coluber pyrrhopogon WIED, Tyria exoleta 
FITZINGER, Erpetodryas exoletus BOIE, Herpetodryas 
exoletus WAGLER, Herpetodryas carinatus COPE, 
Zaocys tornieri WERNER, Chironius carinatus 
AMARAL, Chironius pyrrhopogon BAILEY, Chironius 
cochranae HOGE & ROMANO. 
Kleur: Olijfkleurig tot bruin, soms met een lichte 
lengtesrreep. De buik is geel-, blauw- tot 
bruinachtig of crèmekleurig. 
Biotoop:. Komt voor in de altijd groene regen
wouden en subtropische wouden. 
Verspreiding: Costa Rica, Panama, ZO-Colombia, 
Bolivia, Brazilië (Bahia to Sanra Catarina, Rio 
Grande do Sul), NO-Argentina, 0-Peru, Ecuador, 
Z0/0-Venezuela, Guyana, Suriname, Frans 
Guyana. 
Voedsel: Kikkers en hagedissen 
Voortplanting: Eierleggend 
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Chironius .fuscus (LINNAEUS, 1758). 
Suriname: lngibangi 
Nederlands: Geringde kielrugslang of Bruinsnuit 
Kielrugslang 
Engels: Red-fronred Tree Snake, Brown Sipo 
Brazilië: Cobra-cipo 
Beschrijving: Zoals alle andere Chironius-soorten 
is ook deze soort tamelijk agressief. 
Maximumlengte: Mannetjes 159,7 cm (staart 50,2 
cm), vrouwtjes 140,9 cm (staart 51,0 cm). 
Synoniem: Chironius .fo.scus fuscus 
Kleur: Haar mooie bruinrode kleur is erg opval
lend. Lichtbruin met beigekleurige, smalle dwars
bandjes (meestal zijn dit juvenielen). De kop is 
egaal kastanjebruin. Achter de ogen loopt een don
kere streep. De buik is gespikkeld beigebruin, ter
wijl de onderkam van de onderkaak opvallend wit 
is. In de literatuur worden diverse (kleur-)variëtei
ten genoemd, onder andere exemplaren zonder 
dwarsbandjes en met basiskleuren die meer naar 
rood of naar groen neigen (oudere exemplaren). 
Biotoop: Ze komt voor op de savannegebieden 
doorsneden met kreken. 
Verspreiding: Panama, ZO-Colombia, Z
Venezuela, Guyana, Suriname, Frans Guyana, 0-
Peru, Ecuador, N-Bolivia en noord, west en cen
traal Brazilië (Bahia, Espirito Santo, Rio de 
Janeiro, Guanabara, and Sao Paulo). Vindplaatsen 
in Suriname: Zanderij (bosbivak), bij de 
Amskreek. 
Voortplanting: Eierleggend 
Voedsel: Vogels, reptielen en amfibieën. 

Chironius multiventris cochranae HOGE & 
ROMANO, 1969 
Nederlands: Zweepstaart Kielrugslang 
Engels: South American Sipo 
Synoniem: Chironius multiventris multiventris 
SCHMIDT & WALKER 
Beschrijving: Maximumlengte: Mannetjes 235,9 
cm (staart 84,4 cm), vrouwtjes 183,3 cm {staart 
72,5 cm). Deze soort is minder agressief dan bij
voorbeeld Chironius carinatus. 
Kleur: De bovenzijde is donkerbruin tot bruin
groen. de buik is egaal geel 
Verspreiding: Noord Brazilië, oost Venezuela, 
Guyana, Suriname en waarschijnlijk in Frans 
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Chironiw Jmcw. 

G uyana . Vindplaatsen 111 Suriname: Pad van 

Wanica, Bosbivak Z anderij , O p de weg (doodgere
den) cussen Wageningen en N ickerie, Brownsberg. 
Voortplanting: Eierleggend 
Voedsel: Amfibieën en kJeine zoogd ieren 

THE SNAKES OF T H E GUYANAS: PART IV 
An arciele of a series, in which all rhe snakes of 

French Guyana, Suriname and British Guyana are 
discussed. 

Some memhers of rhe COLUBRIDAE family are des
cri bed . AJ rho ugh rhey all have poison-glands, a lor 
of rhem don't have sui rable fangs co inject rhei r 

venom (aglyphic snakes). T here is however a group 
of snakes wirhin rhis family, rhar does possess sui
rable fangs wirh a groove (opisthoglyphic snakes), 
and is capable of killing prey with rheir venom. 

Many snakes belong co rhe COLUBRI DAE family, 
rhey all have a similar parrem of nine scales on top 
of rheir head . 
ApostoLepis quinqueLineata: 65 cm long subrerrestri

al species, large fangs (opisthoglyphic snake), bite 
is probably nor without risk. 
Atmctus badius, Boie's Groundsnake: 40-50 cm 
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long semi-subrerresrrial snake, tapering head and 
short rail , head black with a yel low-white band at 
rhe backside, back reddish wirh pairs of black 

bands scparared by a whirish band, underside yel
low-white, often with black recrangles. Feeds on 

inverteb races and young AMPHISBAENIDAE. 

Oviparous. 
Atmctus elnps, Black G roundsnake: in Surinam 

only one male was found, 56 cm, light spot behind 
the nostril, backside with a pattem of broad black 

bands scparared by smal! red and yel low bands. At 
the underside pairs of black bands fuse tot form 
one band, rest of the underside light colored. 
Atmctus fovae, Filippi's G roundsnake: a 45-55 cm 
long slender snake with a long ra il, dark head wirh 

rwo ligh t spots at borh sides, backside dark with a 
rhin, b lack vertebral line, underside reddish wirh 

black bands. 
Atmctus JLn-mmigems, Flaming Gro undsnake: 37 
cm, broad head with a sho rt rail , last pare of rhe 
body with srrongly keeled scales ofren forming rid

ges, backside dark-brown wirh yellow squares or 
deformed rriangles wich black rim, the spots ofren 

in zigzag pattem , underside brown o r gray, som c
rimes wirh whi te spots. Oviparous snake that feeds 
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on ams and rermi res. 
A tractus Latifrons, Broadbanded Groundsnake: in 
Surinam only one male was found, 40 cm, tape
ring head and short rail , head black wirh a light 
spot in front of rhe eye, and one ar rhe back-part 
of rhe parieral scales. Black bands all around rhe 
body, in between smaller yellow or red bands, tip 
of rhe rail black, rhe black band are more braad ar 
rhe back-part of rhe ani mal, oviparous snake, feeds 
on ants, rermires and smal! repriles. 
Atractus micheli: possibly a synonym for Atmctus 
badius. 
Atractus schach, Schach's Groundsnake: 20cm, one 
of rhe smaller species, wirh a short head and a very 
short rail, head black in front, brownish band ar 
rhe back-pan foliowed by a broad black band at 
rhe neck, backside orange-brown wirh black rec
tangles, underside whirish wirh black spots, ovipa
rous snake rhar feeds on anrs and rermites. 
Atractus subbicinctum: limited information. 
Atractus trilineat us, Three-lined G roundsnake: 
limired informarion. 
A tractus torquatus: 55-60 cm, tapering head, short 
rail, head and back gray-brown to red-brown, 
ofren wirh black collar and some black spots, 
sometimes fusing to smal! banJs, siJc~ with a ruw 
of smal! black dors, underside yellow with small 
brown spots, underside of rhe ra il orange. 
A tractus z idoki, Zidok's Groundsnake: 28 cm, tape
ring head and short rail, head brownish wirh dark 
collar, light spot bebind rhe tempo ral scales, back 
lighrer rhan rhe head wirh rwo longitudinal rows of 
smal! dors, sicles wirh a whirish line rhar curns ro 
orange ar rhe rail, ar rhe junction of rhe ventral and 
rhe lateral scales a dark line, underside red ro oran
ge-red. Same of rhe lateral scales jusr in front of the 
cloaca are keeled. O viparous snake thar feeds on 
anrs, termites and reptiles. 
Cercophis aum tus, Schlegel's Golden Snake: limired 
informarion. 
Chironius carinatus carinatus, Golden Tree Snake: 
best known snake of Surinam, agile animal borh 
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on land as in water, 170-200 cm , uniform olive
green ro brown, underside orange-yellow, clearly 
visible when rhe snake raises irs head (up to 50 
cm). A terrestrial and arboreal animal rhar feeds on 
frogs, lizards, small mammals, bi rds and chickens, 
oviparous (5-1 5 eggs). Known as an aggressive 
snake due to its intimiciaring behavio r, but ir will 
rarely bi re when ir has rhe chance of escaping. 
Chironius cinnamomeus: cinnamon or chesrnur 
brown back and light-red or pink underside, less 
bold than C carinatus. 
Chironius exoletw, Si po: 150 cm, a bit similar ro C 
carinatus, olive to brown, sometimes wirh a light 
longirudinal stripe, underside yellow, blue, brow
nish or cream-colored. O viparous snake thar feeds 
on frogs and lizards 
Chironius jitscw, Red-fronred Tree Snake: 140-160 
cm, fairly aggressive, chesrnur brown head, bebind 
rhe eyes a dark srripe, backside brown-red (a fren 
adults) or lighr-brown wirh beige bands (afren 
juveniles) , underside spotred beige-brown, under
side of rhe lower jaw marked whire. O viparous 
snake that feeds on birds, repriles and amphibians. 
Chironius mu!tiventris cochranae, Sourh American 
Sipo: 180-230 cm, less aggressive rhan for insrance 
C. carinatus, bacb iJc Jark-brown w brown-green, 
underside yel low. Oviparous snake rhar feeds on 
amphibians and small mammals. 

Chironius mrinntus. Foto J. Moonen 
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Onze ervaringen met Lepidadactylus lugubris 

Henny en Miranda van Setten 
Koninginneweg 233 
3078 GP Rotterdam 
Tel.: 010-4795386 

INLEIDING 
In dit artikel willen we het nu eens hebben over 
een van de andere dieren die we in ons bezit heb
ben, naast de Phelsuma's. Het is ons inziens name
lijk een van de best te houden dieren en ook zeker 
een aanrader voor mensen die net met de hobby 
gaan beginnen. 
Het artikel wordt in twee stukken verdeeld. Eerst 
wat algemene informatie omtrent Lepidodactylus 
lugubris, zoals wij dit terugvonden in de boeken, 
nadat we eieren van iemand mee hadden gekregen. 
Daarna een stuk eigen ervaring met deze dieren. 
Deze vormgeving leek ons leuk omdat eenieder 
dan de theorie en de praktijk tegenover elkaar kan 
zetten. 

ALGEMEEN 
Allereerst dus wat algemene informatie over de 
beschrijving van L. lugubris. 
Wetenschappelijke naam: Lepidodactylus lugubris 
(DUMERIL & BIBRON, 1836) 
Buiten Lepidodactylus lugubris zijn alle andere 
soorten uit dit geslacht in Azië en in het gebied 
rond de Indische oceaan te vinden. Het zijn voor
namelijk kleine gekko's, met een grootte van rond 
de 10 cm. Ze zijn vaak in de aanplantingen, die 
men om de huizen heen ziet, te vinden. 
L. lugubris komt voor in het gehele Aziatische 
gebied, op de eilandengroepen rond Australie, 
Nieuw-Zeeland, Midden-Amerika en Zuid
Amerika. De dieren komen zeer verspreid voor, 
hun leefomgeving is dan ook zeer gevarieerd. Ze 
komen voor van vlak bij de stranden tot in het 
diepste van de regenwouden. Het zijn voorname
lijk boombewoners, veelal dicht bij menselijke 
behuizingen. 
De 9 tot 1 0 cm grote dieren hebben een geelbrui
nige grondkleur. Langs de ruggengraat tot aan de 
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staart bevinden zich aan weerszijden donkerbruine 
tot zwarte punten/vlekken die paarsgewijs verdeeld 
zitten. Soms raken zij elkaar in het midden (op de 
ruggengraat) en lopen dan door. De staart is wat 
afgevlakt tot vrij plat. De zijkanten van de staart 
zijn sterk gekarteld. 
De dieren worden veelal gehouden in een droog 
terrarium voor rotsbewonende soorten. Door 
middel van het stapelen van stenen tegen de zij- en 
achterkant van de bak moet men wat holtes creë
ren tussen deze stenen. 
Beplanting is niet echt nodig, vele planten zijn er 
echter wel geschikt voor. Wat eikenschors en een 
bakje voor eventueel water maken het geheel af. 
Eenmaal per twee dagen sproeien. 
Het meest interessante aan deze soort is wel de 
voortplanting. De dieren zijn namelijk partheno
genetisch (ze planten zich voort zonder bevruch
ting). 
Het vrouwtje legt met een tussenperiode, die vari
eert van twee tot zes weken, steeds 1 à 2 eieren die 
zij het liefst aan de stenen wanden kleeft of in de 
uitsparingen legt. Hieruit komen na 60-100 
dagen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, 
de jonge dieren. Ze zijn dan 3,5 tot 4 cm groot. 
Omdat het steeds weer om vrouwtjes gaat bij de 
nakweek, kan men, als men goed met de dieren 
omgaat, na ongeveer een half jaar tot 8 maanden 
rekening gaan houden met alweer de volgende 
generatie. De productiviteit van de dieren is 
enorm. 
Afwisselend voer en het op de juiste wijze toedie
nen/geven van kalk is dan ook erg belangrijk. Bij 
genoeg schuilplaatsen en voldoende voedselgiften 
kunnen de jonge dieren gewoon bij de ouders in 
het terrarium blijven. Een ideaal dier dus voor de 
beginnende terrariaan!! Voedsel kan bestaan uit 
wasmotten, kleine krekels, zoet fruit, honing, 
babyvoeding op fruitbasis en fruirvliegen. 
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Lepidodncrylw lugubris. Foto H. va n der Schoor. 

ONZE EIGEN ERVARINGEN 
In dirdeel van her anikei zullen wij nu onze eigen 

ervaringen e.d. met de elieren gaan beschrijven. 
H er begon zo'n twee jaar geleden roen we van 
G erard van d en Berghe een srukje bamboe 

meekregen met daarin twee eieren geplakt. We 

kregen d it van hem mee omelar we her roch wel 
enigszins u niek vonden, dat we slechts één exem
plaar nodig hadden. 

Eenmaal thuisgekomen werd het bamboesrokje in 
een klein terrarium gezet om re wachten op her 
uitkom en. Toen één van d e eieren na circa twee 

maanden uitkwam werd het jonge dier in een ter
rarium, waarin zich al een koppel Phelsuma klem
merisamen met hun jonge d ieren bevonden, gezet. 

We kozen voor d eze optie o mdat P. k!emmeri ook 

de eerste drie maanden in her geheel nier agressief 

is regen de eigen jongen. 
D e bak had afmetingen van 45x45x20 cm (lxbxh). 
D e inrichting was in principe afgestemd o p P. 
klemmeri en besrond uit fi jn schelpengri t op de 
bodem , bewerkte achterwanden met plateaus en 

schuilmogelijkJ1eden, bamboe en plamen. 

Oe temperatuur varieerde van 30-35°C op d e dag, 
zakkend naar 18-200C gedurende de nach r. lcdere 

Lacerta 61 ( 1) * 2003 

dag werd er gesproeid om de juiste luchtvochtig
heid te behouden. Tevens bevond zich in de bak 
altijd een dopje met vers water. 
Het b leek al vrij snel dar her die r zijn omgeving als 

zeer prenig ervoer (het tweede ei tje kwam helaas 

niet uit). War verder opviel was dat her jonge dier 
naast de regulaire voed ing ook gewoon m ee ar van 
het 'phelsumapapje'. O ir leidde soms rot zeer leu ke 

taferelen om het dopje m et her papje, daar her dier 
en de jonge P. k!emmeri er gezamenlijk in een kring 
omheen za ten. 
Al vrij snel groeide her dier uit rot een volwassen 

exemplaar, dar inmiddels zelf in staar was om eie
ren re leggen (war een rust als je geen tweed e van 

een soorr hoeft re zoeken o m je koppels compleet 

te houden). De eieren werden door de gehele bak 
geplakt teruggevonden. In de aarde van de p lanten , 
in holle bamboepijpen , onder stenen , geplakt aan 
scho rs en eenmaal geplakt aan de achtenvand. 
In her eerste jaar dat wc her dier hadden zorgde ze 
voor I 0 eieren en deze kwamen allemaal uit, d it 

nog steeels in de bak met ook andere bewoners. 

Beslo ten werd om d e jonge dieren sam en in één 
bak met jonge P. klemrneri o p re la ren groeien , dit 

daar her anders war overbevolkt zou gaan raken in 
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de andere bak. 
Ook hier bleek weer dat de jonge dieren ook naar
mate ze ouder werden zich absoluut niet aan elkaar 
stoorden. 
Inmiddels hadden een aantal kennissen al aangege
ven ook graag zo'n 'diertje' te willen hebben. Na 
een periode van ongeveer 4-6 maanden achtren we 
de dieren oud genoeg om naar hun nieuwe adres
sen te gaan verhuizen. De dieren zouden hierdoor 
in verschillende biotopen terecht komen en we 
waren benieuwd naar hoe dat daar zou gaan. We 
waren er zelf inmiddels al achter dat de dieren vrij
wel in ieder biotoop die bij ons aanwezig is, varië
rend van vrij droge bakken tot in het paludarium 
(en overal zorgden de dieren inmiddels voor 
nakweek), probleemloos waren te houden. 
Een van de dieren zit bij kennissen in een bak 
samen met de Roodkeelanolis, Anolis sagrei en de 
Langstaarthagedis. In het begin vond met name de 
Roodkeelanolis het maar een vreemde buur en 
werd het dier niet vaak gezien. Inmiddels kan het 
dier zich gewoon door de bak verplaatsen en zijn 
de andere dieren eraan gewend. De eerste jongen 
zijn hier inmiddels ook geboren. 
Twee dieren gingen naar anderen, waar de dieren 
het helaas niet overleefden. Naar ons idee is dit 
absoluut niet gekomen door het biotoop waarin de 
dieren terecht kwamen (daar zaten ze bij ons 
immers ook in), maar door een te eenzijdig aanbod 
van voedsel en schuilplaatsen. De ervaring leert 
ons namelijk dat het dier veel prijs stelt op een 
gevarieerd aanbod van voedsel. Bij ons zijn ze met 
name erg gek op fruitvliegen en hele kleine krekels. 
Het phelsumapapje lijken ze daarnaast als een 
soort van aanvulling te ervaren. 
De rest van de dieren houdt zich inmiddels bij 
anderen ook zeer goed in stand. 
Wij hebben nu bijna in iedere bak, waarin zich de 
kleinere en wat vriendelijkere Phelsuma-soorten 
bevinden een exemplaar van L. lugubris zitten. 
Wat ons verder nog is opgevallen, is dat de dieren 
veel geluiden produceren naar elkaar. Bij het aan
bieden van het papje is opgevallen dat altijd eerst 
de grotere dieren de ruimte krijgen om hiervan te 
eten en dat de jonge dieren daarna pas aan de beurt 
zijn. Dit gaat niet gepaard met veel agressie, maar 
met kopschudden en piepende geluiden. 
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CONCLUSIE 
* Deze nachtgekko is zeer goed te houden in ver

schillende biotopen. 
* Het is over het algemeen een vriendelijk en soci

aal dier. 
*Hij 'ruimt' in de nacht de overgebleven voedsel

dieren in de bak op. 
*Voedselaanbod moet gevarieerd zijn, van krekels 

tot iets op fruitbasis. 
* Een ideaal dier voor de beginnende liefhebber. 
*Dieren in goede conditie zijn inderdaad zeer pro

duktief met eierafzetting. 
* 95% van de geplakte eieren komt uit. 
*Jonge dieren kunnen de eerste 4-5 maanden zon

der problemen bij het volwassen exemplaar in de 
bak blijven. 

* Er heerst een bepaalde hiërarchie in de groep die
ren die bij elkaar zitten. 

*De dieren lijken met elkaar te communiceren 
middels het maken van piepende geluiden. 

* Een aantal jonge dieren kunnen zonder proble
men met elkaar in één bak opgroeien. 

* Omdat het dier de eieren plakt nooit de eieren 
verwijderen maar laten zitten. Bij uitkomst zal het 
volwassen dier hen niets doen en de jonge dieren 
verdwijnen gelijk in één der schuilplaatsen. 

* De dieren schijnen, in tegenstelling tot wat er in 
het eerste deel van het artikel beweerd wordt, toch 
zeker wel prijs te stellen op de aanwezigheid van 
planten in de bak, daar wij ook daar eieren en 
jonge dieren terugvonden. Planten zijn dan mis
schien niet noodzakelijk, maar lijken wel degelijk 
bij te dragen aan het welbevinden van de dieren 
(er wordt in ieder geval gezorgd voor vochtige 
plaatsen). 

Mocht U na het lezen van dit artikel nog vragen 
hebben over dit enorm dankbare dier (in onze 
ogen) dan kunt U ons deze te allen tijde stellen. 

OUR EXPERIENCE WITH Lepidodactylus lugu
bris 
Lepidodactylus lugubris is a wide-spread partheno
genetic gecko from the Indo-Australian islands. 
Moreover they succeeded in reaching South and 
Middle Am erica. They reach a length of 9-10 cm, 

30 



yellow-brown wirh a parrem of dark brown or 
black dors and spors in pairs. Tail somewhar flarre
ned, wirh serrared edges. Ofren kepr in dry terrari
ums wirh ample hiding-places. They can breed 
wirhout rnaring and lay I or 2 eggs each rime, rhar 
will harch afrer 60-100 days, depending on rhe 
remperarure. T hey can be fed small insecrs like 
fruir-fli es, crickers, honey and "Phelsuma-food" 
(based on fru it, Calcium and viramins) . 
The aurhors obrained rwo eggs in a piece of bam
boo from anorher hobbyisr. O ne of rhe eggs har
eheel afrer rwo monrhs. The juvenile was kepr in a 
terrarium wirh rwo adult Phelsuma klemmeri and 

Lepidodnctylus lugubris. Foto J. rer Borg 
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rheir offspring as orher inhabiranrs. T his species 
doesn 'r show any aggressiveness rowards juvenile 
PheLsuma and also nor rowards rhe juvenile 
LepidodacryLus. The terrarium had dimensions 
45x45x20 cm (lxwxh), rhe bonom was covered 
wirh small pieces of shell, firred up wirh hieling
piaces ar rhe backside, bamboo-pipes and planrs. 
Temperaru res va ried from 30-35oC during rhe day 
ro l 8-2o•c during rhe nighr. The an imals were 
misred da ily. Soon rhe gecko starred laying herself, 
in rhe firsr year I 0 eggs, which all harched. They 
were raised in a terrarium wirh juvenile P. klemme
ri. Afrer 4-6 monrhs rhe young animals were han
ded over ro orher hobbyisrs and were housed in 
several types of terrarium, dry as well as humiel 
rropical. Somcrimes rhey were kepr rogerher wirh 
AnoLis carafinemis and Anolis Sllgrei. In almosr all 
cases rhere were no signs of problems. Ir is conclu
ded rhar rhis animal: 

* is easy ro keep in differenr types of terrariums 
"' is a friendly and social animal 
"' feeels ar nighr on rhe lefrovers in rhe terrarium 
* has ro have a varied dier, from crickers ro fruir-

based foocl 
* is an ideal animal forstarters 
* when healrhy is very producrive wirh eggs 
* has eggs rhar will harch in 95% of rhe cases 
~ can be kepr as juvenile in rhe same rerrarium as 

rhe parenr, for rhe fi rsr 4-5 monrhs 
"' ex.hibirs a hierarchy when living rogerher 
"' communieaces by making squeaking noises 
* can be reareel rogerher wirh orher juveniles 
* has eggs rhar stick ro rhe subsrrare, so rhey have 

ro be lefr in rhe terrarium 
* likes rhe presence of planrs, borh as a souree of 

humiclity as ro arcach rhe eggs ro 
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Algemene verzorging en kweek van Lampropeltis en Elaphe soorten 

Marco Blom 
Couwaelstraat 30 

3034 GB Rotterdam 
Foto's van de auteur 

DE TERRARIA EN DE VERZORGING 
De behuizing bestaat uit een terrariumgedeelte 
met daaronder een ladegedeelte. De afmetingen 
zijn: bovengedeelte 70x60x50 cm(lxbxh), ladege
deelte 65x55xl5 cm (lxbxh). Deze twee gedeelten 
zijn verbonden dmv een PVC buis, door de bodem 
van het bovengedeelte. Het bovendeel is gebouwd 
van geplastificeerd spaanplaat, de lade van vuren
hout met spaanplaat front. De binnenzijde van de 
lade is tweemaal gelakt met parkedak, zodat vuil en 
vocht niet de gelegenheid krijgt om in het hout te 
trekken. 
De verwarming wordt verzorgd dmv een warmte
mat, die geplaatst is op de bodem van het boven
gedeelte. Hier bovenop ligt een leisteen. Deze zorgt 
ervoor, dat de mat op zijn plaats blijft en dat na het 
uitzetten van de warmtemat de tempratuur gelei
delijk aan afneemt. De warmtemat genereert een 
plaatselijke tempratuur van 30°C. De warmte trekt 
ook door de bodem heen, de slangen kunnen dus 
ook van de warmte genieten als ze achter in de la 
gaan liggen. De temperatuur voor in het terrarium 
bedraagt 23°C 
Het terrarium is simpel ingericht met als bodem
substraat simpel zaagsel en verder een tak en een 
waterbak. Het makkelijke van zaagsel is, dat de 
ontlasting makkelijk opgenomen wordt zodat het 
zo op te ruimen is. Verder is het is relatief goed
koop. De terraria worden één keer in de maand 
helemaal leeg gehaald en in zijn geheel ontsmet 
met een huishoudelijk schoonmaakmiddel 
(Citronella). Zorg er wel voor dat het terrarium na 
het schoonmaken ontdaan is van alle resten 
schoonmaakmiddel. Elke dag worden de terraria 
ontdaan van ontlasting. Om de dag wordt het 
water ververst. 
Deze terraria zijn zowel voor de gebruiker als voor 
de slangen ideaal . De gebruiker heeft het gemak 
dat bij het verschonen de slangen, deze in de la 
opgesloten kunnen worden, zodat het terrarium in 
alle rust schoongemaakt kan worden. 
Ook kun je bij het voeren van de slangen deze 
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apart opsluiten. Zo gaat het voeren toch twee keer 
zo snel. Een nadeel is dat je minder van je slangen 
kunt genieten, omdat ze toch vaak in de la verblij
ven. 
Voor de slangen betekent dit, dat ze zelf hun ver
blijfplaats kunnen kiezen. Ze kunnen schuilen als 
ze dat nodig vinden en zelf hun temperatuur bepa
len. De slangen worden een stuk rustiger als ze het 
idee hebben dat ze zich kunnen verschuilen. 
Voor het voeren van de slangen bieden wij de slan
gen twee keer per week een muis aan van de juiste 
grootte. Dat wil niet zeggen dat ze twee keer per 
week eten. Het komt vaak voor dat ze een week of 
zelfs twee weken overslaan. Wees niet bezorgd als 
dit gebeurt, zolang de slang er niet slecht uit gaat 
zien is er geen reden voor ongerustheid. Aangezien 
dat wij zelf onze muizen fokken en het beste voer 
geven, zijn we er zeker van dat we gezonde muizen 
geven. Onze slangen krijgen daarom geen extra 
vitaminepreparaten, alleen muizen. 
Deze komen door wurging om het leven en wor
den dus ook niet dood gevoerd. Dit houdt de slang 
actief en dit lijkt het natuurlijks. Als de slang geen 
interesse heeft in zijn prooi, verwijder deze dan en 
probeer het over een paar dagen weer. Het gevaar 
bestaat anders dat de slang ten prooi valt aan de 
muis, doordat deze de slang aanvreet, wat verve
lende gevolgen heeft. Voer de slangen altijd apart, 
zodat ze niet aan de zelfde muis gaan beginnen 

SOORTEN WAAR WIJ ERVARING MEE HEB
BEN 
Koningsslangen, Lampropeltis getula 
- L. g. californiae. Dit is een goed te houden en aan 
te raden ondersoort. Er zijn diverse kleurslagen 
bekend (zie foto's) 
- L. g. nigritis. Ook dit dier is aan te raden. 
Koningsslangen eten ook slangen, met name als de 
dieren kleiner dan 60 cm zijn, dus voorzichtigheid 
is geboden. Het zijn gretige eters, die echt alles 
eten wat beweegt. 
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Melkslangen, Lampropeltis triangulum 
- L. t. sinaloae. Ook dit is een goed te houden dier, 
o.a. als wildkleur en als albino verkrijgbaar. 
- L. t. campbelli. Eveneens goed te houden en 
beschikbaar in ve rscheidene kleurslagen. 
Eigenlijk zijn alle ondersoorten van L. tTiangulum 
aan te raden. Ze zullen zelden voor problemen zor
gen. Oe soort eet geen slangen, wel hebben we 
waargenomen dat een L. t. sinaloae een ei van 

haarzelf o par. 

Lmnpropeltis a/tema 
Deze sooH is n iet aan te raden voor begin ners. Ze 

hebben over het algemeen tijdens de winterrust een 
lagere remperaruur nodig en zijn in aanvang vaak 
moeilijke eters. Ze staan tevens bekend als slangen
eters, hoewel we dar zelf nier hebben meegemaakt. 

Korenslangen, Elaphe guttata 
- E. g. guttata. Een aan re raden dier. In onze ogen 

is dit de ideale beginnersslang. Ze zijn makkelijk re 
kweken en de jongen zullen bijna nooir voor pro

blemen zorgen tijdens het o pgroeien. Er is een 
grote verscheidenheid aan kleurslagen verkrijgbaar. 
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Lnmpropeltis gem/n cn/ifomine, descrr fase. Nakweek 
2002 

De meeste daarvan, met name de reeds langer 

gekweekte zoals snowcorn , missing black, missing 
reel en uiteraard de wildkleur zijn zonder proble

men groot re b rengen (ror maximaal 160 cm). Er 
zijn enkele kleurslagen, b.v. srriped en bloodred, 

die her bij mij en bij andere liefhebbers war min
der schijnen te doen. 

Elaphe taeniurn 
Oir d ier is ook goed re houden, maar wordt wel 

een stuk groter dan Elaphe guttata, rot 250 cm. 

Elaphe obsoleta 
Deze soort is ook goed re houden maar wordt ook 
groter clan Elaphe guttata, rot 200 cm. Een in her 
algemeen war minder rustige slang dan E. guttata. 

Elaphe mandarina 
Deze sooH is bijna nier re houden, en dan zeker 

nier voor beginners. Het is wel een van de mooi
ste Elaphe soorten, maar er is momenteel n iet aan 
re komen, zeker nier als nakweek. Als ze al aange
boden worden betreft het wildvangdieren , die vrij
wel zeker zullen sterven door de opgelo pen stress 
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Elnpbe guttata guttntn, ancrythrisrisch gestreept. 

van her transport of door infecties a.g.v. een door 

de stress verlaagd im munsysreem. D it geld t overi
gens voor meerdere geïmporteerde Aziatische slan
gen. 

VOORTPLANTING 

Voor het kweken met de slangen überhaupt kan 
beginnen moet je zorgen voor een koppel slangen, 

en dat is niet altijd even gemakkelijk. Je kunt niet 
al rijd voor de volle 100% garantie krijgen, dat als je 
jongen koop t je een koppeltje hebt. H et poppen 
dar men dan doet, het proberen naar bu iten te 
d rukken van een van de twee hemispenissen, lukt 
niet alt ijd . Dus een man kan ook wel eens voor een 

vrouw doorgaan. O m teleurstellingen te voorko
men, wan t het d uurt toch minimaal twee jaar voor 
dar ze geslachtrijp en volgroeid zijn, koop een 
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I 00% man waarbij de hemispenissen naar buiren 
zijn gekomen en twee "vrouwen". Zo heb je de 

beste kans om later een koppel te vormen. 
Over het algemeen zullen kwekers geen vrouwen 
los verkopen, of ze moeren er een "over" hebben. 
Bij volwassen slangen gaat het poppen nier meer, 

omdar de spieren d ie zich rond de hemispenissen 
bevinden zo sterk zijn , dat deze nier of nauwelijks 
naar buiten gedrukt kun nen worden. Wat men in 

dit geval doet is sonderen. D it is, a ls het goed 
gebeurd, een 100% zekere methode om vast re 

stellen of het een man of vrouw is. Er wordt dan 
een dun metalen sraafje bij de cloaca naar binnen 
gebracht. Bij een man gaar d ie verder naar b innen 
dan bij een vrouw. Doe d it zelf nooit, en anders 

onder deskundige begeleid ing. 
Voor het kweken van slangen is een winterslaap 
vereist, dir is nodig o m de natuurlijke jaarcyclus na 
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re boorsen en een paringsrijd aan re kondigen. Ik 
heb echrer meegemaakt dar bij sommige Elaphe
soorren helemaal zonder winterslaap (eigenlijk 
winrerrusr, want ze slapen nier, de stofwisseling is 
verlaagd) gewoon een paring plaatsvond en dar ze 
voor gezonde nakomelingen zorgden. De winter
rust is meesral ook nodig om de man vruchtbare 
zaadcellen aan re laren maken. 
Voor dar de slangen in winrerrusr gebrach t wor
den, worden ze de maanden ervoor goed gevoed, 
zodar ze voldoende reserves hebben om deze peri
ode goed door re komen. Een slang mer re weinig 
lichaamsver zal snel ziek worden, nier goed door de 

Elaphe grllf{{f{{ grtttata, lavender. 
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winrerrusr heen komen en zelfs dood kunnen 
gaan. In minder erge gevallen zorgen ze dar jaar 
dan niet voor nakomel ingen. 
Twee weken voordar je een winrerrusr gaar na
bootsen, voer je de slangen nier meer. Oir doe je 
om te voorkomen da r de slang met een volle maag 
in winterrust gaar. Z ijn spijsverrering sraar dan 
nagenoeg sril en de maaginhoud kan gaan rotten, 
war de dood van de slang rot gevolg heeft. 
W ij halen in deze periode alle randvoorwerpen , 
zoals takken en stenen eruit. D eze worden de gehe
le winrer in vuilniszak mer een Vapona-srrip 
geplaarsr, zodar alle evenruele parasieren gedood 
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Lnmpropeltis ge111/n cnlifornine, abino desen fase. 

worden. Ook de ten·aria zelf worden in deze tijd 
behandeld met citronella en eventueel Biokil l. 
Alleen het bodemsubmaat en de waterbak blijven 
in het terrarium. 
Als dit is gebeurr, kan de slang in winrerrust 
gebracht worden. De normale temperatuur is hier
boven beschreven, wij brengen de temperatuur 
geleidelijk terug naar l4°C (maand december). Dit 
doen we door eerst alle lich t en verwarming in de 
bakken af te slu iten. Hierdoor daalt de rempratuur 
tot 23°C. Langzaamaan draaien we de verwarming 
verder uit en doen het raam open. Pas wel op voor 
toch t. Deze tem peratuurdaling neemt ongeveer 
drie weken in beslag. Zolang we hiermee bezig zijn 
betreden we alleen de kamer om te controleren of 
de slangen er goed voorstaan of om water re ver
versen. 
Op het moment dat de rempratuur laag genoeg is 
laten we de slangen over een periode van anderhal
ve maand (januari tot half februari) in winterrust. 
Conrroleer de slangen wel regelmatig en blijf water 
verversen. Geef geen eten. Wijzelf houden alle 
slangen her gehele jaar door b ij elkaar, ook onze 
kon ingsslangen. W ij hebben nog nooit problemen 
hiermee ondervonden. 

Lacerra 6 1(1) ~ 2003 

Na deze anderhalve maand voeren we de tempera
ruur langzaam weer op naar de normale tempera
tuur. Rond deze rijd wllen de slangen weer actie
ver en Aink hongerig zijn. Je kunt her beste met 
een kleinere prooi beginnen dan normaal, omdat 
de spijsverrering weer op gang moer komen. 
Veel kwekers zetten de mannen en vrouwen apart. 
D it zou de paring stimuleren op her momenr dar 
je ze b ij elkaar zet. W ij hebben hier zelf geen pro
blemen mee. Elk jaar hebben we eieren van de 
koppels. Het handige van het aparr houden en 
weer bij elkaar zetten is, dat je vaak wel een paring 
kunt waarnemen, zodat je weer dar deze werkel ijk 
heeft plaatsgevonden. Dus je weer dan ook onge
veer een legdatum (60 ror 70 dagen na de paring) 
en welke man met welke vrouw gepaard heeft. Wij 
hebben echter vaste groepen met vaste mannen, 
dus wij weren dar toch wel, plus dar de kenmerken 
van een zwanger vrouwtje zo opvallend zijn voor 
een kenner, dat we ru im van re voren al helemaal 
paraat staan. 
De paringsrijd van slangen is verschillend. Her 
komrook wel eens voor dar slangen tijdens de win
terrust paren, maar meesral gebeurt dit in de peri
ode maan t/m mei , of er moer sprake zijn van een 
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tweed e paring later her jaar. Oir is bij a ndersoorren 

zoals L. triangulum annu!nta nier ongeb ruikelijk. 

De pari ng kan op verschillende manieren plaats 

vinden. Bij Elaphe zal de man vaak her vro uwtje 
her ho f maken door m et zijn kop en lichaam her 
vro uwtje re (p)aaien en regel ijkerri jd de ideale posi
tie re kiezen om zijn cloaca regen de hare re krij
gen, waarb ij een van zijn hem ispen issen b ij haar 

naar binnen wo rd geb rach t. Stoor noo it een 
parend koppeltje. O ir kan rot gevolg hebben dar de 
man die verankerd zit één van zij n hem ipenissen 

kwijtraakt. Bij d e meeste koningsslangen gaar her 
er minder gem oedel ijk aan roe en bijt d e man zit 

vast in de vro uw en p robeert daarmee een paring af 
re dwingen. 
Na de paring zal d e eerlust van de vrouw roene
men. Geef h ieraan ook gehoor en voer zoveel 

mogelijk. 
Na een paar weken , meesral een week of vier na de 
paring, zal de eerl ust van her vrouwtje afnemen en 

beginr her aftellen . In deze period e wel verder gaan 

met voeren , m aar dan steeds kle inere prooien. 
Deze zal ze over her a lgemeen wel accepteren, 

Lnmprope!tis getuln mlifomine, banana x dcscrr f.'lsc. 
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ongeveer 14 d agen voor her leggen van de eie ren 
zal de vrouw d uidelijk op gaan zwellen en rekenen 

verronen van een naderend e vervelling. O ir is her 

sein om een legdoos (wij gebruiken een plastic 

doos met bovenin een gat en als vulling voch tig 
zaagsel ) in her hok re plaatsen en de overige slan
gen uit her hok re verwijderen , zodat de vrouw alle 
rust heeft. 

In deze periode maak je ook de broedsroof klaa r. 

D eze hoeft nier veel re kosten en kan heel sim pel 
zel f gemaakt worden. Je neemt een plast ic krat of 
klein aquarium en h ierin plaats je b.v. een steen o m 

een glasplaat van de bodem re ho uden. Dan vul je 

de krat met water tot aan de bovenkam van de 
steen . In her water leg je een aquariumverwarmer 
m et thermostaat. Deze stel deze af op 29°C. O p de 

steen leg je een glasplaat. Zorg d ar her water nier 
over de glasplaat heen komt. Plaats op deze glas

plaat een afgeslo ten bakje met verm icu liet, dar 

voch tig gemaakt is maar nier nar. In her bakje leg 
je een thermom eter en je slu it de krat af m et een 

deksel. O m her donker in de krat re maken leggen 
wij er een doek overheen. O ir isoleert en schermt 
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het licht af. Op het moment dat de thermometer 
stabiel 28°C aangeeft, is de broedstoof klaar voor 
de eieren. 
Het vrouwtje zal steeds onrustiger worden in haar 
terrarium en zal de legdoos steeds frequenter 
bezoeken. Na de vervelling zal het ongeveer nog 14 
dagen duren voor er eieren zijn. Tegen die tijd zal 
ze de legdoos niet meer uitkomen 
Over het algemeen worden de eieren 's avond 
gelegd, dus je moet een beetje geluk hebben om 
het eieren leggen waar re nemen. Haal ze dan 
voorzichtig bij het vrouwtje vandaan. 
De eieren worden voorzichtig in het vermiculiet 
gelegd en in de gereedstaande broedstoof geplaatst. 
Eventueel aan elkaar vast geplakte eieren nooit van 
elkaar trekken, laat ze maar gewoon aan elkaar vast 
zitten. 
Als je de eieren verwijderd hebt nadat het vrouwtje 
is uitgelegd, laat haar dan de eerste twee dagen met 
rust. De leg heeft haar veel energie gekost en ze kan 
dan een beetje tot rust komen. Bied na twee dagen 
voor her eerst een kleine prooi aan. 
Plaats het mannetje pas terug als de vrouw haar
conditie weer terug heeft, na ongeveer drie weken 
intensief voeren door om de twee dagen een prooi 
aan te bieden. 
Het aantal eieren per soort verschilt nogal. 
L. getula legt meesral ongeveer acht eieren, maar 
wij hebben een vrouw die elk jaar twee legsels legt 
van bij elkaar 24 eieren. 
L. triangulum legt veel minder of juist veel meer 
eieren b.v. L. t. annulata vier tot zes en T. t. sina
loae tot elf eieren. 
E. guttata gaat meestal over de 20 eieren. Mijn 
record ligt op 39 eieren van een vrouw van 9 jaar 
oud!!!! 
Broedtijd Lampropeltis 60 tot 70 dagen, broedrijd 
Elaphe 50 rot 60 dagen. 
Bij het uit komen van de eieren zullen de jongen 
zich een weg naar buiten banen dmv hun eitand 
(deze zit voor op de neus) het ei open te snijden. 
deze eitand is bijna niet voor het blote oog zicht
baar en zal vrijwel onmiddellijk afvallen. 
De jongen van L. getula en L. alterna apart behui
zen, ivm met het opeten van hun soortgenoten. 
Jongen van Elaphe guttata en L. triangulum kun je 
gewoon bij elkaar houden. 
Wij plaatsen alle jongen apart in kleine bakjes, 
welke van onderen door een warmtekabel met 
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thermosraat worden verwarmd. De eerste levensda
gen van deze jongen worden doorgebracht met 
schuilen. Tien tot veertien dagen na het uitkomen 
gaan ze voor het eerst vervellen. Hierna kun je 
beginnen met het aanbieden van een prooi (pasge
boren babymuisjes). Wordt deze prooi niet geac
cepteerd wacht dan nog een paar dagen. Het kan 
zijn dat het jong nog teert op zijn reserve. 
Mocht hij na twee weken nog niet hebben gegeten 
sluit hem dan op in een klein bakje 10xl0x5 cm 
b.v. een krekel bakje. Meesral zal een kleine ruim
te de slang aanzetten tot eten. 
Andere cruukjes zijn: insnijden van het muizen
schedeltje bij een dode muis (de geur wil wel eens 
helpen), de (dode) muisjes wassen, zodat alle geur 
er af is of de muis langs een dood hagedisje (vers) 
wrijven, zodat deze de geur daarvan aanneemt. 
Mocht dit alles niet helpen, vraag dan de kweker of 
dierenspeciaalzaak om hulp. Vaak zal er dan 
gedwangvoerd moeten worden. Alle jongen ver
blijven in bakjes van 15x7x7 cm, eventueel, als we 
jongen zelf houden en deze het bakje uitgroeien, 
passen we geleidelijk de bak aan aan de grootte van 
de slang. Zo gaat hij stapsgewijs over naar het uit
eindelijk verblijf waar ze hopelijk voor een nieuwe 
generatie Lampropeltis en Elaphe gaan zorgen. 

INTERNET (januari 2002) 
http://www.snakes.nl/ 

DANKBETUIGING 
Met de onderstaande dierenwinkel heb ik altijd 
goede ervaringen gehad! 
Faunashop Rotterdam-Zuid 

HDSBANDRY AND BREEDING OF 
Lampropeltis AND Elaphe SPECIES 
A general description is given on the husbandry of 
Lampropeltis and Elaphe species. The terrarium 
consists of two parts, one with dimensions 
70x60x50 cm (lxwxh), which is conneered by a 
PVC tube to a drawer of 65x55xl5 cm (lxwxh) 
underneath rhe first compartment. A hearing-mat 
generaces a local temperarure of 30°C, the rest of 
the terrarium reaches a temperature of 23°C. The 
bottom-subsrrate consists of sawdust and the 
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uppcr pan is fitred up wirh a branch and a warcr
dish. Oncc a monrh rhc rerrarium is dcared our 
and clcancd wirh a houschold cleaner. Every day, if 
necessary, faeces is removcd and evcry o rher day 
the warer is changed. Twice a week a mouse of rhe 
righr proponion is affered ro each snake, bur nor 
ahvays raken. The mice are affe red alive. 
To breed rhe animals ir is necessary ro keep rhem 
cool du ring rhe winrer. Stop feed ing rhem rwo 
weeks befare starring rh is period. In rhis period rhe 
branches are removcd and pur in a bin-liner roge
rher wirh a Vapona-srrip (insecricide ro remove 
parasires) and rhe terrarium is cleaned. The rempe 
rarures are decreascd ro l 4°C over a period of rhree 
weeks, by rurning off rhe hearing and rhe illumi
narion, rurning off rhe hearing of rhe room and 
opening rhe window. The snakes are kepr in rhis 

Openingstijden: 
vvoensdag ,2.00- ,8.00 uur 
donderdag ,2.00-2,.00 uur 
vrijdag ., 2 .00-2., .00 uur 
zaterdag .,0.00- .,7.00 uur 

R . .J. Plooijer 
Textielplein '14 
Tilburg 
Tel: 0'13 - 53599'1 '1 
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hibernarion du ring January and rhe firsr half of 
February. Afrcr rhis period rhe remperarures are 
increased ro rhci r normal levels. Ar firsr rhe ani
mals are fed small p rey. Especially rhe prcgnanr 
females need an ample supply of prey. Eggs are 
deposired in a plastic box filled wirh humid saw
dusr, ofren during rhe evening. The eggs are incu
barcd ar 28°C. The female can be fed a small prey 
afrcr rwo days and afrer rhree weeks of ample fee
ding she can be rejoined wirh rhe male. lncubarion 
of rhc cggs rakes 60-70 days (Lnmpropeltis) or 50-
60 days (Einphe) . Ir is recommended ro raise rhe 
juvcniles in separate conrainers. Afrer rhe firsr ri me 
shcdding rheir skin rhe juveniles can be affered a 
baby-mouse. lf rhey don'r rake ir, rry ir again in 
sevcral days. Somcrimes rhey have ro be force-fed. 
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Boekhesp reking: 

El camaleón en Andaluda. 
Distribucion actual y amenazas para su supervi
vencla. 
Mellado, ]., L. G imenez, J.J. Gomez & M. Sanjuan, 200 1. 
Fundacion Alcalde Zoilo Ruiz-Mareos. Rora, Cadiz. 
ISBN: 8487960-3 1-6 
147 blz, 2 1 verspreidingskaarrjes, 40 figuren en 7 kleurenplaten 
Prijs: 15 Euro 
Te besrel len bij Juan Pedro Caballero, Fundacion Alcalde Zollo 
Ruiz-Mareos, c) C harco 15, Rota 11 520 Cadiz, Spanje. Telefoon: 
0034-9568 104 11 Fax 0034-9568 13450. E-mail: jesus@eeza.csic.es 

EL CAMALEÖN EN ANDALUCfA. 

OISTRIBUCIÓN ACTUAL Y AMENAZ.AS 

PARA SU SUPERVIVENCIA 

Lou.c, ... "i,, 
JL"4otj. C".ó .. u 

)lADu.$.\.'\NA,. .. 

Zoals de eicel al doet vcrmoeden gaar her hier om een Spaans boek. En zoals de eicel eveneens doer ver
moeden vair her mer een beetje goede wil best mee om de inhoud redelijk re begrijpen, wanr her gaar hier 
inderdaad om "De kameleon in Andalusië". Toegegeven her is vrij specialistisch en dus voor de echte lief
hebbers, maar als die even doorbijren hebben ze ondanks her war minder bekende (dan Engels, Frans of 
Duirs) Spaans een schar aan informatie in handen. 
De ondertitel lu ide: D isrribución acrual y amenazas para su supervivem;ia (en dat wordt al iers moeilijker), 
hergeen zoveel berekent als: Huidig voorkomen en bedreiging. En dar is een vlag d ie de lading volkomen 
dekr. 
Een vierra l auteurs, mer als voornaamste Jesus Mellado, hebben een boek vervaardigd over dir onderwerp. 
Her rele bijna 150 bladzijden, heeft een slappe kafr en is op A4-formaat. 
Gedurende een zevenral jaren (1993-1999) is er grondig onderzoek gedaan naar de verspreiding en voor
ko men van de gewone kameleon (Chamaeleo ciJamaeleon) in Andalusië, zeg maar her zuiden van Spanje. 
Door de uitkomsten van verschillende onderzoeksmethoden re combineren is een prima beeld onrsraan over 
her voorkomen van de kameleon met een fijnmazigheid van een vierkanre kilometer. 
Er zijn diverse onderzoeken gedaan. Zo is de sterfte door verkeersdruk bestudeerd in 327 kilometer aan 
wegen in Málaga. Ondanks de ongeveer duizend jaarlijkse slachtoffers blijkt heel verrassend dar de popula
tie hierdoor niet echt aangecast wordt. 
Zo zijn er meer deelstudies gedaan, o.a. naar her effect van de dramarisch gesregen bouwactiviteiten in her 
onderzoeksgebied. In Huelva en Cadiz blijkt die fenomeen weer wel een serieuze bedreiging re vormen voor 
her voortbestaan van de kameleon. Voor deze provincies wordt de kameleon dan ook als 'kwetsbaar' 
beschouwd. 
Her is gewoon erg inreressanr allemaal en ben je her Spaans ook maar een beetje machtig dan blijf je lezen. 
Ook voor de 'gewone' kameleonlieA1ebber die naar Spanje reist is dirwerk van onschatbare waarde, met 
name door de kaarren waarop staar aangegeven in welke vierkanre kilomeeer er hoeveel kameleons zouden 
moeren voorkomen. 
Warm aanbevolen dus! 

Wim Kui tems 

L-tcerta 61 (I) * 2003 40 



Lacerta 
Lacerta is rhe bi-monthly publication of the Dur eh society for herpetology and terrarium-kecping. The society has approximately 2000 
mcmbers, of which over 150 are living ourside the Nethcrlands. Ardeles considcrcd for publication concern rcptiles, amphibians, anh
ropods, tcrrarium-tcchnology and tcrrarium-plams. Thcrc is a preferenee for anides on rcproduction, behaviour and ccology. Borh thc 
society and thc joumal are non-profit making. Authors and editors do not receivc a honorarium, howevcr when artkies with a total 
of 20 pages, illustrations induded, have been published, thc aurhor receivcs a frcc subscription for the next subscription-ycar. It is not 
nccessary that these 20 pages are published in the samc subscription-year. 
Reproduetion of artkies published in Lacena, or pans thercof, is only allowed with thc wrincn consent of the cditor-in-chief of 
Lacerta. 
Internet: hnp://www.laccna.nl (plcase do nor use this site to send manuscripts). 

Instructions for authors 
All correspondence concerning the joumal Lacena should be sent to thc cditor-in-chief. 
Manuscripts should preferably be submined byE-mail (redacrie@lacena.nl) in WordPerfect or Word (or otherwise in ASCII-files), or 
on a diskette or CD rogether with a hard copy. lf this is nor possible please submit the manuscript typed, double-spaced. lf the manu
script has been published or submincd simultaneously for pubikation elsewhere Lacerta will decidc in consulration with the author if 
the manuscript will bc accepted for publication. Please note that wc accept manuscripts ofTered in English, French or Gcrman as wcll 
as in Durch. Non-Dutch manuscripts will be translated for publication, although a summary in the originallanguage, if provided, will 
be retained. An English summary will always be added. For in formation on style please consult recem editions of Lacerta. The artiele 
could for instanee comprise: tide with the sciemific and the trivial name of thc species, name and address of the aurhor(s), a short 
imroduction. The rest of the text can be divided imo secdons each with its own short ti de. Continue thc artiele with a summary. lf 
necessary this will bc translared into English. Condude with a reference list. This list should be in alphabetical order of name of rhe 
first author and should cover at least all anides referred to in the text. The citations should follow the forms for anicles, hooks and 
collective works. 
LEEUWEN, F. VAN, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrhogaster) (4). Voortplaming in gevangenschap. Lacerta 42: 
230-237. 
MERTENS, R. & H. WERMUTH, 1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main. 
SCHNEIDER, B., 1981. Algyroides jitzingeri (Wiegmann, 1834) -lyrrhenische Kieleidechse. In: BÖHME, W. (ed.). Handbuch der 
Reptilien und Amphibien Euro pas. Band 1. Echsen 1: 392-40 I. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden. 
Suitable illustrativc material includes good quality slidcs (preferably prims), black and white or colour photographs or line drawings 
(preferably in Indian ink). The maximum sizc for drawings and phorographs is A4. The illustrations should be individually numbe
red and a short tide or description of the illustrations should be sem on a separate page. Slides will be auromatically rcturned to the 
author after use, other illustrativc material will only be returncd on request. Author will receivc three complimenrary copies of their 
aniclcs. If more reprints are requircd, pleasc make your request ro the editor-in-chicf beforchand. 

Memhership 
Memhership to thc society automatically includcs a subscription to Laccrta (six issues) and the informacion ncwsletter LacertActuccl 
(cleven issues). Subscription-rare for 2002 is for the Netherlands Euro 32.25, for Bclgium Euro 33.75. for Europe Euro 46.25, for the 
rest of thc world Euro 56.25. Registration, change of address and cancellation (thc latter before December I) should be sem in wri
ting to the memhership secretary. 
P. de Koning, Nasahof 19, 3402 ZV IJsselstein, the Netherlands. 

Disclaimer 
The copyrights of the illustrations are handled with great care. However if inadcquacies are observcd, the cditorial staff would like ro 
be informcd. 

© 2003 NVHT Lacerta 



Voor vakkundig advles 

De grootste 
Nederlandse 
importeur van: 

• Reptielen 

• Amphibieën 

• Geleedpotigen 

• lnsekten 

• Voedseldieren 

• Terraria en alle 

toebehoren 

Badhuisstraat 85 • 2584 HE Den Haag 
Telefoon 070 - 354 54 52 

Fax 070 - 352 22 69 
Openingstijden: maandag van 12-18.00uur, 

dinsdag t/m vrijdag van 1 0-18.00uur, zaterdag van 1 0-17.00uur 
Eigen parkeergelegenheid 

E-mail : consument @reptil i a.nl 

online bestellen: www.reptilia.nl 


