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Familie: IGUANIDAE 
Subfamilie: POLYCHROTINAE 
Genus: Anolis 
Species: Anolis barbouri, synoniem Chamaelinorops barbouri 

VERSPREIDING 
Hispaniola, vooral in het zuidelijk deel. Getoond dier is een volwassen mannetje, nakomeling van ouders 
uit deSierrade Baoruco. Oorspronkelijk beschreven van het eilandje Navassa, maar men gaat er vanuit dat 
het dier daar nooit is voorgekomen en de beschrijving op grond van een verwisseling van verzameldata is 
gedaan. 

BESCHRIJVING 
Anolis barbouri werd lang beschouwd als enige vertegenwoordiger van een apart anolis-genus, 
Chamaelinorops, endemisch op Hispaniola. Het belangrijkste argument hiervoor was de botstructuur: de 
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dieren hebben sterk verbrede wervels, die de rug stijf en bijna gepantserd maken. Dit is zelfs van buitenaf 
goed re zien. Op grond van moleculair-biologisch onderzoek lijkt hij echter nauw verwant aan de andere 
anolissen van dat eiland (BURNELL & HEDGES, 1990), wat een argument is om het genus weer op re nemen 
in Anolis. De typische botstructuur is waarschijnlijk een evolutionair recent ontwikkelde aanpassing aan de 
levenswijze. 
Mannetjes en vrouwtjes bereiken een kop-romplengte van ongeveer 4-5 cm. Er is geen systematisch groot
reverschil tussen de geslachten, maar het grootst bekende exemplaar is een vrouwtje. Ook in kleur en reke
ning is er geen geslachtsverschil. De dieren zijn cryptisch getekend, doorgaans lichtbruin met witte, grijze, 
donkerbruine en zwarte vlekken en strepen. Het vermogen van kleur te veranderen is beperkt. Mannetjes 
hebben een kleine zwarte keelwam met een witte rand. Bij vrouwtjes is de wam minimaal ontwikkeld. De 
dieren doen qua uiterlijk erg denken aan sommige dwergkameleons van het genus Brookesia, die een verge
lijkbare levenswijze hebben. 

BIOTOOP 
Bosgebieden en koffieplantages. A. barbouri leeft hoofdzakelijk in de diepe schaduw van hoge bomen, in de 
laag van afgevallen blad op de bodem (SCHWARTZ & HENDERSON, 1991). 

LEVENSWIJZE, VOEDSEL EN GEDRAG 
Over gedrag in het wild is weinig bekend. De dieren kunnen tot in de vroege middag worden gevonden, 
maar zijn door hun schutkleuren vrijwel onzichtbaar in de bladlaag. Slapen doen ze meestal in kruiden en 
struiken, maar ook in bomen zijn ze aangetroffen. Of de dieren in het wild een bijzondere prooikeuze heb
ben is onbekend, maar in gevangenschap accepteren ze vrijwel alles, met een voorkeur voor larven. In tegen
stelling tot andere anolissen zoeken mannetjes bij zichtcontact niet ogenblikkelijk een conflict op, maar blij
ven bij voorkeur uit elkaars buurt. Dreiggedrag is niet erg geritualiseerd QENSSEN & FEELY, 1991). 

VOORTPLANTING 
Het paargedrag van A. barbouri lijkt meer op dat van Lacerta-achtigen dan op dat van de meeste soorten 
Anolis. Mannetjes bijten zich vast in de nek of, vaker, in de flank van de vrouwtjes, hetgeen er nogal geweld
dadig uitziet. Bij FLÄSCHENDRÄGER (2000) plantten de dieren zich het gehele jaar voort. In vochtige grond 
begraven eieren kwamen bij 22-26°C na ongeveer twee maanden uit. Jongen bereikten na gemiddeld een 
jaar de geslachtsrijpheid en de kweek lukte over meerdere generaties. 

TERRARIUM 
Terraria voor A. barbouri hoeven niet bijzonder hoog te zijn. De inrichting benadert idealiter die van bos
grond, met een dikke bladlaag, takken en wortels als inrichting. Planten dienen voor het handhaven van 
een hoge luchtvochtigheid, als beschutting en als slaapplaats. Hoewel de dieren de zon mijden is het aan te 
raden een klein spotje en een laag-vermogen UV-lamp tenminste enige uren per dag te laten branden. De 
voorkeurstemperatuur van de dieren ligt rond de 25°C. 

LITERATUUR 
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Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier. 
4: Gegeten per jaar; aanpassing aan het niet te vaak eten. 

A.A. Verveen 
Poelwaai 3 

2162 HA Lisse 
Foto's van de auteur 

GEGETEN PER JAAR (FIGUUR 1 EN 2) 
In het tweede en derde artikel van deze serie 
(VERVEEN, 2001 en 2002) vertelde ik hoe ik ertoe 
kwam mijn boàs niet vaak te voeren. Het zijn die
ren die in het wild de hinderlaagjacht beoefenen en 
maar met lange tussenpozen eten. Ik beschreef 
daarin hoe vaak ik ze voerde en hoeveel de slangen 
per maaltijd aten. Hier geef ik een overzicht van 
hun consumptie per jaar. De absolute hoeveelhe
den (in kg per jaar) staan in figuur 1. 
Wij zien dat het vrouwtje altijd méér at dan haar 
kleinere mannetje en dat beiden toen zij jong 
waren elk jaar méér voedsel aten. Na drie á vier jaar 
leek de benodigde hoeveelheid te stabiliseren. De 
gewichten fluctueren doordat het aantal maaltij
den per jaar gering is en één keer overslaan al een 
flinke variatie geeft. Bovendien vastte het vrouwtje 
tijdens de dracht en het mannetje tijdens de 
paringsperioden. Vóór en ná afloop van de eerste 
dracht at het vrouwtje extra veel, erna ook relatief 
omdat zij erg mager was. Deze hele periode valt in 
haar negende levensjaar dat daardoor piekt in de 
grafiek. Haar tweede zwangerschap begon midden 
in haar elfde levensjaar. Dit jaar vertoont daardoor 
een dal. Na het werpen van de jongen aan het 
begin van haar 12e levensjaar compenseerde zij het 
tekort. Haar 12e jaar is nog niet afgerond en staat 
dus nog niet in de grafiek. De twee jonge en rela
tief weinig vaak gevoerde boa's aten in absolute zin 
ongeveer evenveel als het vrouwtje op die leeftijd 
(Ie en 2e levensjaar) deed. 
Omdat de slangen in grootte sterk kunnen ver
schillen en in de eerste jaren snel groeien is een 
maat nodig die onderlinge vergelijking mogelijk 
maakt. Door steeds per maaltijd het prooigewicht 
door het gewicht van de lege slang te delen wordt 
het effect van de grootte van de slangen uitgescha
keld. 
Wanneer ik dat doe en per jaar getallen voor de 
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relatieve maaltijdgrootte ( 100 * prooigewicht, 
gedeeld door het vlak voor elke maaltijd bepaalde 
leeggewicht van de desbetreffende boa) optel komt 
er een heel ander patroon naar voren (figuur 2). De 
twee oudere boa's bleken hetzelfde procentuele eetge
drag te vertonen, waarbij zij tot en met het zesde 
jaar elk jaar relatief gezien minder aten dan het jaar 
ervoor. Erna lijkt hun eetgedrag te stabiliseren. Dit 
zou er op kunnen wijzen dat een bij de geboorte 
relatief kleine slang (lang) kleiner blijft dan een 
dier met een groter geboortegewicht. Ook kan het 
zijn dat een tijdens het eerste levensjaar slecht 
gevoed dier kleiner zal blijven. 
Uit figuur 2 volgt dat de jongen onder het minder
vaak-eten-maar-dan-wel-genoeg regime tijdens 
hun eerste levensjaar duidelijk méér hebben 
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gegeten dan hun ouders tijdens her vaak-eren regi
me in hun eerste jaar was gegund. Verder zien wij 
dat de procentuele eetcurve van de jongen tijdens 
hun tweede levensjaar en (de eerste 10 maanden 
van) her derde jaar mee dat van hun ouders samen
valt. Bovendien blijkt uit figuur 2 dat de twee 
oudere slangen hun eekort uit het eerste jaar later 
NIET meer inhaalden. 
De conclusie die ik hieruit trek is dat ik mijn die
ren ernstig tekort deed doordat ik in het begin het 
standaard voedingsvoorschrift volgde! 
Omdat die nieuwe régime kennelijk goed uitpakt 
ga ik daarom in her vervolg ook de jonge slangen al 
direct vanaf de geboorte om de zes weken voeren 
met zoveel voer als zij telkens willen hebben. Ik 
word hierin gesterkt door wat SECOR en medewer
kers bij pasgeboren Python molurus ancdekren (zie 
verderop). 
Wanneer je er nu van uit gaat dat deze slangen con
sequent om de zes weken tot verzadiging worden 
gevoerd en zij dus 8 maaltijden per jaar krijgen, 
dan kan je op basis van de verkregen gegevens (de 
grote rondjes in figuur 3) uitrekenen welk percen
tage zij per maaltijd naar verwachting ongeveer zul
len opeten. 
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Ik heb de uitkomsten van deze berekening weerge
geven in figuur 3. In deze figuur staat op de hori
zoneale as de actuele leeftijd (de periode 0 tot 1 
vormt het eerste levensjaar, enz). Op de vercicale as 
staar de procentuele grootte van de maaltijd. 
De getrokken lijn geeft de wiskundige beschrijving 
weer (een exponentiele functie). Elk klein rondjes 
is een maaltijd. Bij deze berekening heb ik géén 
rekening gehouden met het slechte eerste jaar van 
de twee oudere boa's. Evenmin heb ik met de (wel 
ingerekende) gevolgen van de voortplanring in de 
jaren 9 r/ m 11 rekening gehouden. 
Het verloop van de relatieve behoefte van mijn 
boàs lijkt dus goed met een exponentiele functie re 
benaderen te zijn waarvoor de tijdconseance (eau) 
ongeveer 1,4 jaar is. Die betekent dat de "stabiele 
toestand" na 4 keer tau jaar, dus na ongeveer 6 jaar 
wordt bereikt. 
In aansluiting hierop zal ik in het nu komende deel 
ingaan op het werk vanSECORen medewerkers 
over: 

WAT ER TIJDENS EN NA DE MAALTIJD 
GEBEURT MET SLANGEN DIE DE HIN
DERLAAGJACHT BEOEFENEN 
Sommige slangen gaan actief achter hun prooi aan, 
terwijl andere, mee name leden van de BOIDAE 
(boàs en pythons), VIPERIDAE (echte adders) en 
CROTALIDAE (ratelslangen) zich in een hinderlaag 
opstellen om daar op een prooi re wachten. Boa 
constrictor jaagt ook op deze manier 
(MONTGOMERY & RAND, 1978; ERNST & ZUG, 
1996, blz. 32). 
Vanouds worden de slangen die vanuit de hinder
laag jagen met twee grote problemen geconfron
teerd. Hun eerste probleem is dat het maanden kan 
duren voor zij een prooi vangen. Hun tweede pro
bleem is dat die prooi wel eens erg groot blijkt te 
zijn. SECOR, NAGY en DIAMOND vroegen zich in 
de hieronder besproken studies af waarin deze 
slangen verschillen van de actief jagende slangen 
die voortdurend rondsjouwen wanneer zij honger 
hebben. Ook wilden zij weten hoe her mogelijk is 
dat de vanuit een hinderlaag werkende dieren zo 
heel erg lang zonder voedsel kunnen leven. 
Tenslotte wilden zij weten hoe het komt dat deze 
dieren een soms heel forse prooi toch betrekkelijk 
snel kunnen verteren. 
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Een 17 maanden oude boa vóór en rwee dagen ná een maalrijd van 36% (links) en (rechts) een tweede jo ng ná een 
maalrijd van 53% en na de daarop volgende ontlasting 

UIT EEN HIN D ERLAAG JAGENDE SLAN

GEN VERGELEKEN MET ACTIEVE JAGERS 

In 1994 publiceerden SECOR en N AGY een srudie 

over de gedragingen in her wild van de passieve 
"zir-en-wachr" jagende hoornratelslang Crotalus 

cerastes (de "sidewinder") en van de acrief her 

srruikgewas en de holen doorzoekende zweepslang 
Masticophis fozgellum. 
Over de laarsec slang gaar overigens in de 

Verenigde Sraren her sprookje rond dar de slang je 
achrervolgr, zich m ee her voorlichaam o m je enkels 
winde om je re laren va llen en je dan mer zijn 

sraarr "flagelleerr" (gesel r) ror je dood benr (ERNST 

& ZUG, 1996, blz. 80). 

Beide slangen leven o.a. in de Mojave woest ijn in 
Californië. SECOR en NAGY vingen daar van de 
ra relslangen 11 vo lwassen mannelijke en I 0 vol
wassen vrouwel ijke exemplaren, en van de zweep
slangen 7 mannelijke en 6 vrouwelijke. Allen kre

gen een zender in en werden over een periode van 

240 dagen gevolgd. (NB: Alle gerallen die ik in d ir 
sruk noem zijn afgeronde gemiddelde waarden. 
Her is vervelend om vóór elk gera l de woorden 
"gemiddeld o ngeveer" re zien sraan). Beide soorten 

slangen werden bovendien herhaaldelijk ko rr 
gevangen om hun srofwissel ing en waterhuishou

ding re o nderzoeken en om hun gewichr re bepa
len. Ook gingen zij na of de dieren een prooi in her 

lichaam hadden. Omelar er geen regen viel en de 
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dieren hun warer u ir de prooi haalden, konden zij 

uir her warergehalte van de d ieren nagaan of ze 

gegeren hadden, omelar in de woestijn voor deze 

slangen de prooi de voornaamste bron van warer is. 
Er waren geen verschillen russen de geslachren re 
vinden. Her o nderwek werd gecompliceerd door 
de seizoenen. H er actieve seizoen d uurde van half 
april ror half okrober, rerwijl de slangen van half 

november ror half maarr overwinrerden. Voor ons 
inreressanr zijn de resulraren van hun met ingen tij

dens de acrieve periode. 
SECOR en NAGY vonden dar de ratelslangen 13 uur 

per dag in her zand verscholen op prooi zaren re 

wachten, renvijl de zweepslangen 5 uur per dag 
over her oppervlak ronddoolden. Zich verplaatsen 
deden de ratelslangen maar gedurende 3 % van de 

rijd, eerwijl de zweepslangen dar gedurende 60 % 
van hun rijd op her oppervlak deden. Zowel de 

stofwisseling als de voedsel- en wateropname van de 

actiefjaKende zweepslanKen was ongeveer 2,5 keer zo 
groot als die vttn de passiefjagende (in een hinderlttttg 
de prooi opwachtende) mtelslangen. Ook tijdens her 
rusren lag de srofwisscling van de zweepslangen 
nog alti jd op her dubbele van die van de rarelslan

gen. Oir berekem dar de acrieve jagers op een 
hoger pitje leven (je kan d ir b eerlijk opvarren , 
wam srohvisselen houdr her langzaam verbranden 
van energiebevarrende sroffen in , mee name van 
verren en koolhydraren zoals zeemeel en suikers) 
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terwijl de "wachters" het kalmer aan doen. 
Hieruit volgt dat zowel het gedrag als de lichame
lijke processen van de ratelslangen zijn ingesteld op 
zowel hun jachtmethode als op de daarbij optre
dende veel kleinere kans op het vangen van een 
prooi. Als ze dan eindelijk voedsel te pakken kun
nen krijgen dan kunnen ze het zich niet veroorlo
ven een eventueel wat fors uitgevallen prooi te laten 
lopen. Maar die moet dan wel verteerd kunnen 
worden. Hoe doen ze dat? 

HOE VAAK ETEN RATELSLANGEN EN 
ZWEEPSLANG EN? 
SECOR & DIAMOND (1998, blz. 659 en 662) ver
melden dat de ratelslangen in het wild gemiddeld 
één keer per zes weken een prooi vingen. De grootte 
van de prooi varieerde tussen 5 en 82 o/o van het 
gewicht van de slang met een gemiddelde van 
ongeveer 25 o/o (SECOR e.a., 1994, blz. G696). 
De zweepslangen daarentegen vingen in het wild 
eens per tien dagen een prooi ter grootte van 15 o/o 
van het gewicht van de slang (gemiddelde 
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waarden, SECOR & DIAMOND, 1998, blz. 662). 
Dit verschil in wachttijd is heel erg groot. De 
zweepslangen boekten na afloop van hun vijf 
dagen durende vertering in het algemeen snel suc
ces met hun jacht, terwijl de ratelslangen met hun 
twaalf dagen kostend verteringsproces daarna nog 
heel veel weken met een lege maag "geduld 
moesten oefenen". 

DRASTISCHE VERANDERINGEN: UIT
SCHAKELEN 
Uit het bovenstaande volgt direct de vraag of er 
met de maag, de darmen en de bijbehorende orga
nen van ratelslangen wat bijzonders aan de hand is. 
De organen die in het maagdarmstelsel voor de 
verrering van het voedsel zorgen zijn namelijk bij 
alle dieren heel actief en de cellen die dit werk 
doen leven erg kort: hooguit een dag of drie. In de 
dunne darm worden daarvoor voortdurend cellen 
aangemaakt om het werk - de opname van voe
dingsstoffen - steeds goed te laten verlopen. Deze 
aanmaak kost energie, maar dat is geen probleem 
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wanneer er vaak wordt gegeten. Dit is wél een pro
bleem wanneer de perioden tussen de voedingen 
groot zijn. Het nutteloos op gang houden van al 
deze cellen in maag en darmen, en van het op 
niveau houden van de bijbehorende organen, in 
het bijzonder het hart, de longen, de alvleesklier, 
de lever en de nieren, kost veel energie. Die slan
gen die de tactiek van de hinderlaag toepassen 
moeten daar in de loop van de evolutie een oplos
sing voor hebben gevonden. 
Om deze vraag te onderzoeken maten SECOR & 
NAGY ( 1994) bij 35 hoornratelslangen zowel hun 
zuurstofgebruik als de werking en de omvang van 
het slijmvlies van de dunne darm. Zij vonden dat 
deze dieren in de loop van de evolutie een elegan
te oplossing voor hun probleem hebben gevonden: 
de processen die met de spijsvertering hebben te 
maken worden "afgeschakeld": op een heel laag 
pitje gezet. Na afloop van de vertering van de prooi 
worden er ter plaatse geen nieuwe cellen meer aan
gemaakt. De dunne darm schrompelt dan in elkaar 
omdat de wand van deze holle buis dunner wordt. 
Op deze manier zorgt het dier ervoor dat het geen 
energie verspilt aan de vergeefse aanmaak van nut
teloze cellen. 
Bij de zweepslangen, die vaker eten, treedt dit 
"afschakelen" van de op de spijsvertering gerichte 
organen niet op (SECOR & NAGY, 1994, blz. 
1610). 

INSCHAKELEN WANNEER HET NODIG IS 
Wanneer zij de ratelslangen een maaltijd van voor 
dit dier gemiddelde grootte (25 o/o) gaven, zagen zij 
dat de ademhaling snel toenam met een piek in het 
zuurstofgebruik op de tweede dag, waarin 8 keer 
zoveel zuurstof werd verbruikt als in rust. De groei 
van het voorste deel van de dunne darm piekte op 
dag twee met een verdrievoudiging, het middelste 
deel had een top op dag zes, terwijl het achterste 
deel weinig veranderingen vertoonde. De opname 
van voedingsstoffen in het middendeel van de 
dunne darm was op de zesde dag het hoogst en lag 
op dag 14 weer op de rustwaarden van vóór de 
maaltijd. Elk onderdeel van het maagdarmkanaal is 
dus maximaal actief op het moment dat dit nodig 
is. Daarna zakt de activiteit ervan weer in en ver
dwijnt het eerder extra bijgegroeide weefsel. 
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EEN ANDERE ZIT-EN-WACHT JAGER: 
Python molurus 
Levende ratelslangen zijn dieren die in de dagelijk
se omgang erg gevaarlijk zijn. Daarom zochten 
SECOR en medewerkers naar een ongevaarlijke 
soort met hetzelfde jachtgedrag. Die vonden zij in 
Python molurus, de tijgerpython, een dier dat 
SECOR goed kende want hij hield ze thuis (SECOR 
& DIAMOND, 1997, blz. 203). 
De python bleek het terugschroeven van alle bij de 
spijsverrering behorende organen en functies en 
het weer inschakelen ervan na het verzwelgen van 
een prooi tot in de perfectie te beoefenen. 

ETEN KOMT OVEREEN MET DAGEN
LANG VOLUIT RENNEN 
SECORen zijn medewerkers vonden voor éénjarige 
tijgerpythons het volgende (SECOR & DIAMOND, 
1997, 1998): na een maaltijd, mits die groter is 
dan 5 o/o van het gewicht van de slang (wéér dat 
getal van 5 %!), gaan allerlei organen heel snel 
groeien. De groei is sterker naarmate de maaltijd 
groter is en is maximaal voor maaltijden van ca. 25 
o/o. Elk orgaan vertoont zijn piek in weefsel toena
me en activiteit op de dag(en) dat er het meest van 
wordt gevraagd, om na afloop weer snel tot het 
rustniveau te slinken. Zes uur na de maaltijd is het 
celweefsel in het voorste deel van de dunne darm al 
50 o/o in omvang en activiteit toegenomen. Al op 
de eerste dag na de maaltijd zijn de longen ander
half keer in massa gegroeid (ze zijn dus niet uitge
rekt) om mee te helpen aan de toegenomen vraag 
naar de aanvoer van zuurstof en afvoer van kool
zuur te voldoen, terwijl ook het maagweefsel snel 
groeit om het voor de verrering in de maag nodige 
zoutzuur aan te maken en in de maag uit te schei
den. Deze groei vraagt om een toename van de 
bloedcirculatie voor her sterk toegenomen trans
port van zuurstof, koolzuur, voedings- en afvalstof
fen. Het hart groeit daarvoor heel snel mee en kan 
op de derde dag anderhalfkeer in massa groter zijn 
geworden. Dezelfde snelle groei treedt op in de 
alvleesklier en in de lever die op de verrering res
pectievelijk de verwerking van het voedsel zijn 
gericht, en in de nieren die de afvalproducten moe
ten lozen. Her darmweefsel wordt meer dan ver
dubbeld, het eerst in het voorste deel van de dunne 
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darm. De slang wordt alkalisch (het tegengestelde 
van verzuren) vanwege al het zoutzuur dat in de 
maag moet worden geloosd. De hele stofwisseling 
neemt enorm toe, evenredig met de grootte van de 
prooi. Bij middelmatig grote prooien (25 % van het 
slanggewicht) steeg het verbruik van zuurstof 
binnen één dag tot 44 keer het normale niveau. Bij 
nog grotere prooien bleef dit niveau gelijk, maar 
werd het afhankelijk van de relatieve grootte van de 
prooi tot wel zes dagen langer volgehouden. 
De hoogste toename van de voor de vertering van 
voedsel benodigde zuurstofopname die bij zoogdie
ren op kan treden vinden wij bij de hond· twee keer. 
Een getrainde atleet bereikt tijdens zijn topprestatie 
een kortdurende maximale toename van de zuur
stofopname van 18 keer (zie SECOR & DIAMOND, 
1995, blz. 1320 voor nadere referenties). Het enige 
andere dier dat een op die van de python lijkende 
sterke stijging van de stofwisseling kan vertonen is 
het volbloed renpaard tijdens de galop, maar het ren
paard kan dit slechts enkele minuten volhouden. 
Een reuzenslang (of een adder) die zijn prooi ver
teert is net zo intensief bezig als een renpaard, maar 
dan niet voor een korte tijd maar soms zelfs wel elf 
dagen lang! 
Met andere woorden: een reuzenslang die verteert 
en lijkt te slapen, werkt harder dan ooit en bij wat 
grotere prooien op het maximum van zijn kunnen 
{stoor het dier dan dus niet, want het kan zich vaak 
nauwelijks bewegen). Zelfs wanneer de slang na 
afloop van de vertering rondkruipt of wanneer het 
een prooi wurgt en verzwelgt is het dier vergelij
kenderwijs meestal maar héél kalmpjes bezig. 

HET VERTEREN KOST DE SLANG VEEL 
ENERGIE 
In het begin van het verteringsproces komt de 
benodigde energie uit de vetreserve in het achterlijf 
van de slang, die immers al zijn organen alvast snel 
moet laten groeien om de vertering goed te laten 
verlopen. Deze groei wordt tijdens (wat de maag 
betreft) en direct na de maaltijd weer net zo snel 
teruggeschroefd om geen extra energie te verliezen. 
De rest van de grote hoeveelheid energie die voor 
de vertering nodig is komt uit het voedsel zelf. Wat 
er dan nog overblijft dient voor de groei en voor de 
opslag van energie in de vetreserve. Het dier 
gebruikt de vetreserve voor de maandenlange 
wachttijd, voor het aanzetten van de organen bij de 
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volgende maaltijd en voor de lange periodes van 
niet eten die aan de voortplanting zijn gekoppeld. 

HOE ZIT HET MET PASGEBOREN 
PYTHONS? 
SECOR's hier beschreven onderzoek had betrekking 
op volwassen ratelslangen en op eenjarige tijger
pythons. Hij had zich ondertussen ook de vraag 
gesteld hoe het met pasgeboren pythons stond. Die 
hadden immers nog nooit gegeten. 
Het antwoord dat hij op deze vraag kreeg is 
ondubbelzinnig (SECOR, 1995): pasgeboren slan
gen verschillen hierin niet van oudere slangen. De 
jonge tijgerpythons zijn al vanaf het uitkomen op 
deze wijze van eten en verteren ingesteld. Dit is iets 
waarvan ik ondertussen zelf al had ervaren dat dit 
ook voor jonge boa's opgaat. Sommige wachten 
heellang voor zij voor het eerst vervellen en gaan 
eten. 

ANDERE REPTIELEN EN AMFIBIEt.N 
In recent verschenen publicaties hebben SECOR & 
DIAMOND {2000) nog meer slangen {o.a. Boa con
strictor) onderling vergeleken, terwijl SECOR 
(2001) bovendien een aantal verschillende reptie
len en amfibieën uitzocht op hun jachtgedrag 
{zowel actieve jagers als dieren die vanuit een hin
derlaag jagen) en het gedrag van hun bij de verte
ring betrokken organen bekeek en vergeleek. Uit 
dit werk volgt dat bij al deze dieren het eet- en ver
teerpatroon samenhangt met hun wijze van jagen 
en daarmee met de eetfrequentie in het wild. Alle 
hinderlaagjagers beoefenen deze efficiënte vorm 
van energiebesparing. 
Voor de door hen onderzochte soorten verwijs ik 
naar deze publicaties. Het wordt duidelijk dat wij 
bij het verzorgen van onze in gevangenschap 
gehouden amfibieën en reptielen rekening moeten 
houden met hun natuurlijke wijze van voedsel ver
garen. 

IS WACHTEN WEL VASTEN? 
Voor reptielen en amfibieën die op de hinderlaag
jacht zijn gespecialiseerd is de werking van hun 
organen ingesteld op heel lange intervallen tussen 
de maaltijden, terwijl de maaltijd zelf haast explo
sief en ten koste van heel veel energie wordt ver-
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teerd. Er is dus sprake van een kostbaar verterings
proces, waarbij de winst afhankelijk is van de 
grootte van de prooi én van de energiewinst van het 
wachten. Het uitschakelen dan wel op een lager 
pitje zetten van de activiteit van darmen, hart, lon
gen, alvleesklier, lever en nieren levert winst op. 
Vaak moeten eten betekent voor deze dieren dat zij 
vaak het "aan- en uitzetten" van alle organen moe
ten ondergaan, wat voor een reuzenslang (en voor 
alle andere zit-en-wacht jagers) een energieverspil
lende activiteit is (figuur 4). Zo is de vanuit een 
hinderlaag jagende Boa constrictor bij eetintervallen 
die kleiner zijn dan een week of zes duidelijk 
ongunstiger af dan de actief jagende Californische 
Kettingslang Lampropeltis getula, die in het wild 
frequenter eet. Ik moet er hier wel aan herinneren 
dat de activiteit van de weefsels en organen die bij 
de vertering een rol spelen toeneemt met de groot
te van de maaltijd. Wat er met de bij de spijsverte
ring betrokken organen van deze slangen precies 
gebeurt bij het nuttigen van een te kleine maaltijd 
is niet duidelijk. 
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Wij mensen behoren tot de groep van de "vaak
eters" van dikwijls óók heel kleine hapjes. Wanneer 
je een dierentuin bezoekt dan kan je dit zowel bij 
mensen als bij hun naaste verwanten zien. Het is 
heel moeilijk voor ons om ons voor te stellen dat 
voor de reuzenslangen (en andere zit-en-wacht 
jagers) het heel weinig frequent maar dan wel naar 
onze maatstaf "onbehoorlijk veel" eten juist heel 
gunstig is en hen winst oplevert. Dit klopt niet met 
onze intuïtie en het strijkt ons zelfs tegen de haren 
in. Voor ons betekent lang vasten een "ellendig 
wachten", denk alleen maar aan het mislukken van 
bijna alle pogingen om af te vallen. Het zal ons 
daarom heel moeilijk vallen om de vanuit een hin
derlaag jagende slangen te voeren met de frequen
tie en de hoeveelheden waarop zij zijn ingesteld. 
Wij zijn sterk geneigd het "hongerig" door het ter
rarium op-zoek-naar-een-nieuwe-hinderlaag krui
pen van deze dieren tegen te gaan door hen ook 
vaak en met relatief kleine hapjes te voeren. Het is 
heel frappant dat SECOR zijn jonge Python molurus 
toch om de twee weken bleef voeren (SECOR & 
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DIAMOND, 1997, blz. 203) terwijl juist hij beter 
had kunnen weren (SECOR & D IAMOND, 1998, 
figuu r op blz. 662). 
Voor deze dieren (amfibieën en reptielen) hoort het 
vergeefse jagen er bij . Voor hen is wachten géén 
vasten (dat doen zij vaak uit zichzelf) zo lang zij 
nog een vetreserve hebben (waar zij heel lang mee 
toe kunnen) en mits wij tijdens perioden van ver
hoogde vraag aan die vraag voldoen: bij jonge slan
gen vanwege de groei, bij het wijfje vóór de voort
p lanting en vanwege haar vasten erná, en bij het 
mannetje na diens vasten tijdens de paringsperiode. 
In de natuur valt die verhoogde vraag vaak mereen 
verhoogd voedselaanbod samen (SLIP & SHINE, blz. 
326-328). 
Ik houd nu voor mijn boa's van alle leeftijden, dus 
ook de heel jonge dieren, een om de zes weken voe
ren patroon aan, waarbij ik versneld voer aanbied 
wanneer het (eet)gedrag van de boa daartoe aan lei
ding geeft, maar andersom wacht ik na een voed
selweigering de volgende zes-weken-periode hele
maal af voordat ik opnieuw voedsel aanbied. D e 
verhoogde vraag na een zwangerschap beanrwoord 
ik nier alleen door haar per maal op geleide van 
haar vraag méér aan re bieden, maar ook door na de 

defecarie nier de volle twee weken re wachten. 
Om een goede "mede-boa of -python" (maar dan 
een mer handjes) voor je dieren te zijn heb ik ge
leerd dar je uir je eigen gevoels-en gedachten-huid 
moer stappen en proberen in de hunne re kruipen. 
De Angelsaksen hebben hier een kernachtige uit
drukking voor: "Think snake!". Her anders leren re 
denken over her voeren van zit-en-wacht-jagende 
slangen valt nier mee. Maar her is wel de moeite 
waard en uit mijn hieraan voorafgaande stukken 
blijkt dar je slang zijn verzorger daar op een 
indrukwekkende manier voor kan "belonen". 

CONCLUSIES (SLOT VAN DE REEKS OVER 
HET VOEREN) 

9. Een jaar of zes na de geboorte van Boa 
constrictor lijkr de per jaar gegeten hoeveelheid 
prooi zich absoluut en relatief re stabiliseren. 
Er treden dan fluctuaties op die met de voort
planring samenhangen. 
I 0. De relatief gegeten hoeveelheid voedsel is 
in het eerste jaar het grootst, en neemt per jaar 
af tor omstreeks het zesde jaar een stabiel 
niveau wordt bereikt. 
11. Uit de lireratuur blijkt dar zowel slangen 

Na her werpen van de jongen at het vrouwtje een groor (ontdooid) konijn dar/van haar gewicht zwaar is. 
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Het konijn is bijna op 

als andere rep tielen en amfibieën d ie de hin
derlaagjacht beoefenen een lagere srofvvissel ing 
hebben, weinig frequenr eren, de voo r her ver
teren benod igde o rganen na bewezen d iensren 
vanwege de hoge onderhoudskosten "uitscha
kelen" en bij de volgende maalrijd snel inscha
kelen. De ve rteringskasten zijn hoog, maar 
winst wordt bereikt door weinig frequent gro
tere maalrijden re gebruiken. 
12. Het is zinvol om voor hinderlaagjagers 
een voerfrequentie aan te houden die met d ie 
in het wild overeen komt. 
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KEEPINGA PAIR OF Boa constrictor AS PETS: 4. 
YEARLY CONSUMPTION OF FOOD; DIGES
TION. 
CONCLUSIONS (End of the series on che feed
ing of Boa comtrictor.) 

9. The absolute as well as the relarive yearly 
consumption of prey scabilises in time (figures 
1 and 2). In the adult srage fluccuations due to 

the effects of procreation occur. 
10. T he relarive amounr of food consumed 
per year is largest during che firsr year of li fe 
and decreases each year, wirh a time constant 
of about 1.4 year (figures 2 and 3). 
11. Ie fo llows from the lirerature (SECOR 
and co-workers, 1998 - 200 I) chac ambush
hunring snakes, as well as other repci lians and 
amphibians ea t infrequencly, swicch down rhe 
acciviry of the organs involved (including 
hearc, lungs, liver and kidneys) when d igescion 
is finished and switch these quickly on afcer a 
prey has been caughr. This behaviour com
pensaces for che h igh in icial coscs of digescion 
and saves much energy during rhe wairing 
cimes (figure 4). 
12 . Ie makes sense co feed ambush-huncing 
snakes ac intervals rhar correspond co cheir 
feeding frequencies in the wild. 

The amhor argues chac because ambush-hunring 

""" ...".. 

snakes have been bred for waicing during millions 
of years of evolurion we do have to honour rheir 
demands. We hence have ro feed chem infrequenr
ly under the condirion chat cheir demands ac chose 
sparse feeding times are sacisfied. This condieion 
applies especially to young snakes, co che pre- and 
post-parcurieion demands of che female ambush 
huneer and co che demand fo r more food afcer its 
rnaring "fase" for the male one. For us hu mans who 
are used co nibbling and who nearly always fa il co 
apply weighr-reducing diets such a feeding regi
men appears co be a councerinruicive one. Ir may 
even seem downrighc crue! to Ier an ambush hun
ring snake wander "hungri ly" about, while ir is jusr 
looking for a likely producrive spot to sray in 
ambush in. The resulrs o f SECOR's work will, in 
addirion, help us co also "rh ink snake" wirh regard 
co rhis aspect of snake husbandry. 
I now use the fo llowing rule of rhumb for boas of 
all ages. Let rhe snake crawl abour for a period of 
ar least rwo weeks afrer defecarion, co rhen (and 
only rhen, co prevent overfeeding) Ier ie swallow as 
much food as it likes to ear. This amounrs in prac
tice co one meal offired per six weeks. When food is 
refused in volunrary fases I do noc feed chem in 
between buc I waic forano ther period of six weeks. 
Afcer parcurieion I cemporarily increase feeding fre
quency by rhe use of a shorrer crawl-about period 
afcer defecarion. 

I-Ier grote werk gaat n u beginnen. Na aAoop van de maaltijd na de geboorte van de jongen ligt her vrouwtje nog even 
op her kleed om van de inspanning bij re komen. Aan de plooi aan de onderkam van her acheerlij f is re zien dar zij 
erg mager Js. 
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Anolissen hebben de naam "beginnersdieren" te 
zijn. Dat lijkt eigenlijk alleen veroorzaakt te wor
den door het aanbod en de prijs van enkele soor
ten, met name A. sagrei en A. carolinensis. Maar in 
de praktijk blijken deze dieren, die makkelijk meer 
dan tien jaar oud kunnen worden, in de meeste 
terraria na zo'n twee-drie jaar van voedseldeficiën
ties en stress "dood van de tak te vallen". Sinds 
enige jaren is er een opleving in de populariteit van 
anolissen re zien, nier in onbelangrijke mate te wij
ten aan de inspanningen van onze in december 
2000 overleden vriend LEO WIJFFELS, en de door 
hem opgerichte, via het internet werkende ANOLIS 
CoNTACf GROUP. Door internationale samenwer
king van kwekers worden er thans van een groot 
aantal soorten kleine, kwetsbare, populaties in 
gevangenschap gehouden. Leo ijverde ervoor, die 
populaties over zoveel mogelijk ervaren kwekers re 
verdelen, om te voorkomen dat door ongelukjes 
soorten voor de liefhebberij verloren zouden gaan. 
Helaas is er buiten het Duitse taalgebied amper 
overziehtsliteratuur te vinden waarin recente 
inzichten in de biologie en terrariumaspecten van 
anolissen worden besproken. Hierdoor is her voor 
veel Nederlandstalige liefhebbers moeilijk om aan 
de informatie te komen die nodig is om anolissen 
succesvol te verzorgen en te kweken. Met een reeks 
artikelen, waarvan dit her eerste is, hopen wij een 
bijdrage re kunnen leveren om hier verandering in 
re brengen, en zo Leo's doelstellingen voort re kun
nen zetten. 

SYSTEMATIEK 
De hagedissen die in Nederland anolissen 
genoemd worden behoren rot (minimaal} één 
geslacht (Anolis) uit de familie der Leguanen 
(IGUANIDAE). Er bestaat nog steeds veel onduide
lijkheid over de verwamschappen tussen de ver-
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schillende soorten. Er is meerdere malen voorge
steld om het geslacht Anolis in andere geslachren 
op re splitsen. Op grond van met name uiterlijke 
en skeletkenmerken zijn anolissen namelijk in een 
aanral duidelijk verschillende groepen te verdelen. 
Lange rijd is aangenomen dat die groepen elk van 
hun eigen prehistorische vooroudersoort afstam
men en dat zou een argument zijn voor zo'n ver
deling in meerdere geslachten. Uit voortschrijdend 
biochemisch onderzoek, waarbij onderlinge ver
wantschappen worden onderzocht aan de hand 
van de mate waarin het erfelijke materiaal -DNA 
en RNA- van verschillende soorten van elkaar ver
schilt, wordt steeds duidelijker dat anolissen die 
uiterlijk heel erg op elkaar lijken vaak helemaal 
niet nauw aan elkaar verwant zijn. Zo lijkt Anolis 
valencienni (van Jamaica) als twee druppels water 
op Anolis darlingtoni (van Hispaniola). Beide soor
ten zijn forse, grijsbruin gevlekte soorten met korre 
poten en een korre, zwaardachrige grijpstaart. Op 
grond van die overeenkomst werd verwantschap 
verondersteld, en is voorgesteld om ze in her genus 
Xiphocercus Oerterlijk "zwaardsraarr") onder te 
brengen (COCHRAN, 1935). Moleculair-biologisch 
onderzoek heeft echter aangetoond dat A. valen
cienni qua DNA veel nauwer verwant is aan de 
andere anolissen van Jamaica -waarop hij helemaal 
nier lijkt-, dan aan Anolis darlingtoni (HEDGES & 
BURNELL, 1990). Die laatste soort is op zijn beurt 
weer veel meer verwant aan een aancal andere 
soorten van Hispaniola. De uiterlijke overeenkom
sten tussen de twee soorten is veel waarschijnlijker 
het gevolg van her feit dat ze door de rijd heen alle
bei dezelfde uiterlijke aanpassingen hebben onder
gaan (zogenaamde "convergente evolutie"), om ze 
optimaal geschikt re maken voor de plaats die ze in 
de natuur innemen: beide soorten leiden een ver
borgen, kruipende leefwijze op dunne twijgen in 
de boomkruinen, en om daar te overleven is her 
altijd nuttig om een op schors lijkende schutkleur, 
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Mogelijk worden in d e roekomst de anolissen van her vasteland in twee geslachren verd eeld: Norops en Dactyloa. Veel 
onderwekers geb ru iken de-te namen nu al. Links een typische "Norops": Anolis (Norops) sericeus. Foto: I~ van Beest. 
Rechts een klassieke "Dactyloa": Anolis punctatw (Dactyloa prmctata). Foto: Z.L. Haberham. 

korre poten, en een grijpstaart re hebben, of je nu 
op Jamaica of op Hispaniola woont. H oewel de 
meer dan 300 soorten anolissen in veel oudere (en 
sommige recente) lireratuur dus nog in een aanral 
verschillende geslachren (Anolis, Audantia, 
Chamaeleofis, Chamaefinorops, Ctenonotus, 
Dactyloa, Deiroptyx, Norops, Semiunts, 
Tropidodacrylus, Xiphocercus) worden onderver
deeld, heren ze sinds de publicatie van H ASS et al. 
(1993) voo rlopig allemaal weer gewoon Anolis. 
Soorten waarvan aannemelijk of aangetoond is dar 
ze recen ter in de geschiedenis uit één gemeen
schappelijke vooroudersoort (d ie dan al een echte 
Anolis was, en geen op een Anolis lijkende soort) 
zijn geëvolueerd, zijn binnen her geslacht Anolis in 
reeksen (Engels: series) en groepen ondergebracht. 
Zo zijn de anolissen van de Kleine Antillen ten 
noorden van Martinique waarschi jnlijk allemaal 
afstammelingen van een Anolis die vanuit Puerto 
Rico die eilandenreeks heeft gekoloniseerd. Samen 
vormen zij de bimaculatus-reeks. D ie reeks is later 
weer opgesplitst in twee groepen: de wattsi-groep 
(één à vier soorten), d ie op de noordelijkste eiland
jes is gebleven, en de bimaculatw-groep (circa tien 
soorten), die naar her zuiden is vertrokken, en later 
weer terug naar het noorden is gegaan. Soortgelijke 
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situaties doen zich voor op de Kleine Antillen ten 
zuiden van Dominica (roquet-reeks, negen soorten 
in twee groepen, vermoedel ijk ontstaan uit één 
soort Anolis die vanuit noordelijk Z uid-Amerika 
die eilandjes heeft veroverd), op de Grote Antillen, 
en op her vasteland (zie bijvoorbeeld 
ROUGHGARDEN ( 1995) voor een dieper gaande 
bespreking). 
Voor n ier alle verwantschappen zijn de weren
schappelijke aanwijzingen echter even srerk. Her 
ligr in de lij n der verwachtingen dat er de komen
de rijd nog wel een aanral veranderingen in inzicht 
plaatsvindt. In her bijzonder op her vasteland van 
Z uid- en Midden-Amerika is de siruarie nog slech t 
onderzocht, maar zijn er desondanks aanwijzingen 
dar de meeste anolissen daar nou juist weer wél tot 
twee echte, oude geslachren behoren (Dactyloa en 
Norops). 
Vrijwel jaarlijks worden er overigens nog nieuwe 
soorten ontdekt (vooral op her vasteland en op 
Cuba), worden er ondersoorten verheven ror soor
ten, en worden zelfstandige soorten gedegradeerd 
rot ondersoorten. Vervolgens zij n andere biologen 
her daar weer nier mee eens, en zo zullen de dis
cussies nog wel even doorgaan. 
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BESC HR1J V1NG 
De kleinste vertegenwoordigers van her geslacht 
Anolis vinden we onder de grond- en grasanolissen 

mer een kop-romplengte (KRL) van 3 ,5 cm en een 

rotale lengre (TL) van 13 cm of minder. D e ver
schillende soorten reuzen in dit geslacht hebben 
een KRL van ruim 19 cm en een TL van meer dan 

55 cm. Tussen deze beide uitersten komen alle 
vananes voor. 
Hoewel er overal uitzonderingen op zijn, kan men 
in her algemeen stellen dat de meeste kleine legua

nen die Anolis heren een sraarr hebben die één ror 
rwee-en-een-half maal zolang is als her lichaam. De 

tenen bezitten zowel nagels als lamellen, waarmee 

gladde oppervlakren eenvoudig kunnen worden 
beklommen. Bij veel soorten zijn de mannen 

beduidend groter en grover gebouwd dan de vrou

wen. Daarentegen zijn bij veel soorten van her 
vasteland en bij de reuzenanclissen van de G rore 

Antillen beide geslachten ech ter bijna even groot, 

of zijn de grootteverhoudingen zelfs omgedraa id. 
Bij bijna alle soorten bezitten de mannen een 

keelwam, die naar believen kan worden gespreid. 
D e keelwam heeft een contrasterende kleu r ren 

opzichte van de lichaamskleur, is vaak felgekleu rd 
en soms meerkleurig. De keelwam van de vrouwen 

is meesral aanzienlijk kleiner (of geheel afwezig) en 
heeft soms een rotaal andere kleur dan die van de 

mannen. Veel soorren zijn in sraar ror specraculai-

re kleurwissel ingen, die nauwel ijks onderdoen voor 
die van kameleons. 

VERSPREIDING 
Anolissen komen van narure u itsluitend in de 

N ieuwe Wereld voor. Het verspreid ingsgebied op 
het vasteland reikt van Brazilië rot aan de zuidelijke 
sraren van de U.S.A. Ook op de eilanden in her 

Caribisch gebied , de Bahama's en op enkele eiland
jes in de Pacifische oceaan zijn ze vertegenwoor

digd. Door roedoen van de mens zijn verschillende 
soorten ook her en der m et succes ingevoerd. Veel 

soorten Caribische ano lissen hebben tegenwoordig 

stabiele populaties in Flo rida (KING & KRAKAUER, 
1966) en in her Guyana-bekken (H OOGMOED, 

198 1 ). Van Anolis carolinensis, de roodkeelanolis, 

zijn ingevoerde populaties bekend in Hawaii en 
Spanje. De struikanclis van Sr. Vincent, Anolis tri
nitatis, dankt zijn wetenschappelijke naam zelfs 

aan het fe it dar de soort op Trinidad is geïntrodu
ceerd (LAZELL, 1972). 

BIOTO PEN, HABITATS EN ECOLOG ISCHE 
NISSEN 
In de loop van miljoenen jaren hebben anol issen 

zich aan al le mogelijke b ioropen aangepast. 
Sommige soorten leven in her regenwoud, andere 

Op kleine eila ndjes kom r sreeds maar één soorr anol is voor, doorgaans een middelgrote soorr die alle besch ikba re eco
logische nissen inneemr. Hkr A. blrmquillnnm, die.: uitsluitend voorkomt op her eilandje La 13lanquilla, voor de kust van 
Venezuela. Foto: L.C.M. Wijffels. 
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Op eilanden met twee soonen anolissen is de ene soon steeds vrij groot en leeft in de bomen, terwijl de andere soon 
klein is en in de struiken woont. Hier de soon en van de St. Kirrs Bank, de grote Anolis bimnculntus {links, foto Z.L. 
Haberham) en de kleine Anolis wnmi schu;arrzi (rechts, foto L.C.M. \Xfijffcls). 

in nevelwouden rot een hoogte van 2000 meter, in 
halfwoestijnen of op kale rorseilanden. Veel soor
ten zijn cultuurvolgers en doen her goed in de 
nabijheid van mensen. 
Binnen die verschillende bioropen benutten ze de 
afzonderlijke habirars doorgaans optimaal, en 
binnen die habirars bezetten ze vaak ook nog eens 
allerlei verschillende "ecologische nissen" (of, in 
her Engels, "ecological niches"). Her exacte verschil 
russen die rwee termen is nier zo eenvoudig uit re 
leggen, maar één vergelijking stelt dar als de habi
tat her "adres" van een beest is, dan is de ecologi
sche n is "her beroep dar hij daar ui roefenr" 
(KEETON & GOULD, 1986). Eén van de wetren van 
de ecologie luidt dar als rwee verschillende dier
soorten - bijvoorbeeld twee soorten anolissen- in 
dezelfde habitat willen wonen, ze daar iets anders 
zu llen moeren doen. Zo nier, dan zal één soort de 
ander altijd wegconcurreren en blijft er uiteindel ijk 
dus maar één soort over: rwee bakkers in één klein 
winkelcentrum gaar nier lang goed, maar een bak
ker en een slager naast elkaar is geen probleem. 
Willen er dus bijvoorbeeld drie soorten anolissen 
in één boom voorkomen, dan zullen ze er allemaal 
"een ander beroep moeren uiroefenen". Eén kan er 
in de kroonlaag op voorbijkomende vlinders en 
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vliegen jagen, de tweede kan halverwege de stam 
de daar alom vertegenwoordigde mieren vangen, 
en de derde kan onder aan de stam uitkijken naar 
voorbij lopende spinnen en krekels. Op die manier 
zitten ze elkaar nier in de weg. 

ECOMORFEN 
Her blijkt dar anolissen door de rijd heen manieren 
hebben ontwikkeld om zich aan alle mogel ijke eco
logische nissen aan re passen. De mare waarin 
hangt nauw samen met hoeveel soorten a11olissen 
er in een gebied voorkomen, en dar is weer afhan
kelijk van de grondoppervlakte. Zo komt er op de 
kleinere eilandjes van de Kleine Antillen steeds 
maar één soort anolis voor. Zo'n ano lis is dan een 
generalist, een "manusje-van-alles": je vindt hem in 
de bomen, op de grond, in de struiken, en ga zo 
maar door. 
Op andere eilanden van de Kleine Antillen komen 
er twee soorten naast elkaar voor. In die gevallen 
gaar her steeds om een vrij grote soort, die voorna
melijk in de bomen woont (laren we hem de 
"boomanolis" noemen), en een kleinere soort, die 
zich lager in de stru iken ophoudt (de "srruikano
lis"). Dat groottevcrschil is nier toevall ig. Vanwege 
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De zes basale ecomorfen. Linkcrkolom, van boven naar beneden: Kroon-reusanol is A. balenrus; kroo n-stamanolis A. 
chlorocymms; rwijganolis A. poreus . Rechtc rkolom, van boven naar beneden: Stam-anolis A. clisticlms; grond-stamano
lis A. cybores; gras-stru ikanol is A. bahorueoemis. Met uitzondering van A. poreus komen al deze soorten gezamenlijk voor 
op Hispaniola. Van de grote rwijganolis van 1-lispaniola, A. clarlingroni, is geen foro beschikbaar. Foro A. ehlorocyanus: 
P. van Beest. Andere foro's: Z.L. Haberham. 
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-
Op de Grote Antillen komen ook anolissen voor die geen ecomorf-equivalent op andere eilanden hebben. Hier de 
Cubaanse klip-anolis A. bartschi. Foto: Z.L. Haberham. 

zijn grootte kan de boomanolis grotere prooien aan 
dan de srruikanolis. Hoog vanuit een boom heb je 
een goed overzicht van wat er zoal aan eetbaars 
voorbij komt: een dikke sprinkhaan in het hoge 
gras zie je makkelijker vanuit een boom, dan wan
neer je zelf in dat hoge gras zit. En omdat een grote 
prooi zowel relatief als absoluut meer energie ople
vert dan een kleintje -er zit naar verhouding meer 
inhoud in, en minder verpakking-, loont het de 
moeite de boom uit te springen om die sprinkhaan 
te vangen: je kr ijgt meer energie binnen door hem 
op te eten, dan dat je kwijtraakt door de sprong. 
Voor de struikanolis is het helemaal niet interes
sant om óók in die boom re gaan zitten. Die dikke 
sprinkhaan past nier in zijn bek, en om elke keer 
vanuit de boom omlaag te rennen om beestjes re 
vangen die hij wél aan kan , schier ook nier echt op: 
d ie beestjes leveren zo weinig voedingsstoffen op, 
dar hij uiteindelijk meer energie kwijt is aan her 
rennen, dan dar hij door de vangst binnen krijgt. 
Daarnaast zou de boomanolis her eens in zijn kop 
kunnen krijgen om struikanolis op het menu re 
zen en, en dan ben je nóg verder van huis. Nee, dan 
zijn de struiken en hun omgeving beter roeven; her 
zit er vol met kleine beestjes waar je nier zo hard 
voor hoeft re lopen, en daarnaast zit je uit her zicht 
van dar monster in de bomen. 
Om naast elkaar re kunnen bestaan hebben de 
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anolissen van eilandjes met twee soorten zich dus 
steeds volgens hetzelfde patroon ontwikkeld: een 
grote boomanolis en een kleine srruikanolis 
(ROUGHGARDEN, 1995). Op de Grote Antillen, 
waar (veel) meer verschillende soorten anolissen 
naast elkaar voorkomen, blijkt d ie ontwikkeling 
nog veel verder te zijn gegaan. Men vindt verschil
lende soorten onder andere tussen de bladerlaag op 
de bodem, vlak boven de bodem in de kruiden en 
grassen, in struiken, op boomstammen, hoog in de 
kroonlaag, op rotsen en zelfs in en rond her water. 
D ie soorten hebben allemaal een bepaalde li-

Ook de grondanol is van Hispaniola, A. barbouri, hccfr 
geen ecomorf-equivalemen op andere eilanden. Foro: 
Z.L. Haberham. 
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Voorbeelden van soort-specifiek dreiggedrag. Lin ks: A. oncn (van !sla Margarira, Venezuela) roonr de blauwe mond
hocken rijdens her dreigen regen zij n eigen spiegel beeld. Foro: L.C.M. Wijffels. Rechts: A. chlorocynnm (uir de 
Dominicaanse Republiek) spreidt de keelwam en sraar hoog op de poren. Foro: P. van Bcesr. 

chaamsbouw (morfologie) d ie heel specifiek is aan
gepast aan de ecologische nis die ze innemen. Door 
samentrekking van die rwee begrippen ontstaat de 
term "ecomorfen" (WILLIAMS, 1983). 
H er is mogel ijk anclissen in re delen in categorie
ën waarbinnen de lichaamsbouw en leehvijze zeer 
sterk met elkaar overeen komen; zo'n categorie 
heet dan een ecomorf. Zo vindt men op alle vier 
Grote Antillen een enorme, meestal groene, anolis 
die bovenin de kroonlaag van bomen leeft: die 
behoort tor de kroonreus-ecomorf. Vlak onder d ie 
kroonlaag, boven aan de stam leeft - ook weer op 
alle vier eilanden- een groene, spitskoppige anolis 
die veel kleiner is: de kroon-sram-ecomorf. Onder 
aan de stam woont een bruine, meer gedrongen 
anolis: de grond-sram-ecomorf. 
In de regel blijken anclissen vaak meer verwant te 
zijn aan de andere anc lissen op herzel fde eiland, 
dan aan de soorten binnen dezelfde ecomorf: de 
onrwikkeling rot een bepaalde ecomorf is dus 
wederom meer her gevolg van convergenre evolutie 
{steeds dezelfde aanpassing aan steeds dezelfde 
omstandigheden) dan van verwantschap (Losos et 
al. , 1998). Zo komen we weer uit bij de eerder 
genoemde "zwaardsraart" -anolissen van Jamaica en 
Hispaniola: zij behoren rot de rwijgreus-ecomorf. 
Hoe meer ecomorfen, des te meer soorren kunnen 
er naast elkaar voorkomen. Formeel worden zes 
ecomorfen algemeen erkend {WILLIAMS, 1983), 
maar sommige biologen maken intussen onder
scheid tussen maar liefst 22 verschillende anolis
ecomorfen. 

GEDRAG 
Van narure zijn anclissen schuwe dieren, aangezien 
ze veel vijanden hebben. Met name voor wildvang-
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dieren valt de mens ook in die categorie. Een 
belangrijk deel van het natuurl ij ke gedrag van anc
lissen is erop gericht om niet te worden opgemerkt. 
Di t leid t bij beginnende liefhebbers vaak tot 
teleurstellingen, aangezien men de d ieren nauwe
lijks ziet. Alleen wanneer er niemand in de buurt 
van het terrarium aanwezig is en de dieren zich 
onbespied wanen, zullen ze de rest van hun nor
male gedrag vertonen. In gevangenschap gekweek
te anc lissen zijn doorgaans veel minder schuw, 
omdat ze van jongsafaan gewend zijn aan mense
lijke aanwezigheid. Mits ze goed zij n gehuisvest is 
aan dat soort dieren dus een veel uitgebreider 
gedragsspectrum waar te nemen. 
Net als alle andere leguanen gebruiken anclissen 
lichaamstaal als communicatiemiddel. Daarnaast 
bezitten vele soorten ook de eigenschap door 
middel van kleurwisselingen een bepaalde stem
ming aan re geven. Territoriumverdediging gebeurt 
door kopknikken, de keelwam maximaal uit te 
spreiden en zich groter voor re doen door hoog op 
de poten te gaan staan en her lichaam zijdelings af 
te platten. Daarbij wordt vaak de meest intense 
kleur waarover de soort beschikt aangenomen. 
Lukt het niet hiermee de indringer re verjagen, dan 
volgt een gewelddadige confrontatie, die rot zware 
verwondingen en zelfs de dood van één van de 
ri va len kan leiden. Hoewel vrouwtjes over -voor 
ons- minder opvallende dreigmiddelen beschikken 
dan mannetjes, vertonen zij dirgedrag vaak in min 
of meer dezelfde mare. 
Vrouwtjes worden gelokt "in feestgewaad" {weer 
de meest intense kleur) en door de keelwam mer 
grote regelmaat maximaal te spreiden en weer in te 
trekken. H et mannetje zir hierbij meesral zo hoog 
mogelijk op een duidelijk zichtbare plek in zijn ter
rirorium, zodat paringsbereide vrouwtjes hem van 
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grote afstand kunnen vinden. Anolisvrouwcjes zijn, 
afhankelijk van de soort, ééns per één-à-twee 
weken paringsbereid, en laren die door middel van 
heel specifiek gedrag aan de mannetjes weren. H er 
exacte gedrag is natuurlijk weer soorcafhankelijk, 
maar goed herkenbaar bij de meeste soorten is her 
aanbieden van de nek: her vrouwtje dreint een 
beecje om her mannetje heen, waarbij ze af en roe 
doodsril zie en de snuicpunc naar beneden buigt, 
zodat haar nek naar boven gekromd staat. Her 
mannetje kan zich h ierin dan vastbijten, om de 
paring re bewerkstelligen. Door de paring zelf 
vindt er een hormonale verandering bij her vrouw
tje plaats, waardoor ze vrijwel ogenblikkelijk daar
na haar paringsbereidheid verliest; d ie komt pas 
weer terug als een bevrucht ei gelegd is en een vol
gend ei aan her rijpen is (CREWS, 1977) . 
Mannetjes kunnen her gedrag van vrouwejes uit
stekend incerprereren, en zullen dus geen energie 
verspillen om proberen re paren mee een nier
paringsbereid vrouwtje. 
In de beperkte ruimte van een terrarium kunnen 
nier-paringsbereide vrouwtjes een man nier zomaar 
ontlopen. Een vrouwtje dar nier ver genoeg weg 
kan vluchten is overgeleverd aan de paringsdrift 
van de man. Zal normaliter een mannetje snel zijn 
interesse in een nier-paringsbereid vrouwtje laren 
varen, in een klein terrarium is dar vaak nier her 
geval. Door de stress van inadequate huisvesting 
oncsraar gestoord hypersexueel ("oversekst") 
gedrag, waardoor domi nante mannen altijd zullen 
proberen re paren. De stress die hierdoor weer 
wordt veroorzaakt is waarschijnlijk de reden van de 

A. allisoni heeft een extreem snoekachtige kop, die her 
vangen van vliegende insecten vergemakkelijkr. Foro: 
L.C.M. Wijffels 

vroegtijdige dood van veel anolisvrouwen. 
Bij soorten waarbij mannen en vrouwen even groot 
zijn, of her vrouwtje zelfs groter is, is her overigens 
nier noodzakelijkerwijs her vrouwtje dar hieraan 
onderdoor gaar; als her in haar macht ligt zal een 
nier-paringsbereid vrouwtje desnoods een mannet
je doodbijten, als hij nier uit haar buurt verdwijnt 
(zie bijvoorbeeld de observatie van M UDDE, 2000). 
Interessant is ook her gedrag waarmee prooien 
worden gevangen. D e meeste soorten zijn zoge
naamde "sit anti wait predators" . Roerloos wordt 
afgewacht rot een prooi binnen vangstbereik komt, 
om dan razendsnel roe re slaan. A. allisoni, een 
kroon-sramanolis, h eeft een extreem snoekachtige 
kop, die hen in staar scelr insecten in de vlucht re 
vangen. Deze soort eer ook wespen en bijen, maar 
deze weerbare insecten worden met een soort rij-

Terriroriumgeschil bij een ridderanolispaartje (Anolis equestris) va n gelijke groorre. Sissend, en met opgerichte nekkam 
strijdt her vrouwtje (rechts) met her mannetje (links, met open bek en ook met opgericlu e nekkam)om bezit van een 
tak. Foro: Z .L. Haberham. 
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Tegemoetkomen aan soorteigen gedrag in gevangenschap. Links: Alle nnolissen zijn e ie rleggcnd en hebben hndcmsuh
straat nodig om hun cicren in re begraven. Hier A. equmris. Foto: Z.L. H aberham. Rechts: A. nliniger vcrbergt zich in 
her wild meesral in Bromel ia's. Ook nakweckdieren in gevangenschap, zoals dit volwassen mannetje, bchouden dit 
gedrag. Foto: P. van Beest. 

gersluipgang beslopen, van opzij midden in her 
lichaam gegrepen en doodgeberen voor ze worden 
verorberd. A. bicnorum srorr zich op een prooi en 

slaat deze razendsnel een paar keer regen een rak of 

de grond , ook al betreft her een onschuld ige meel
worm. Deze soorr is dol op spinnen en dar zou 
h iervoor een verklaring kunnen zijn. 
Twijganolissen, zoals A. vnLencienni en A. bnrbntw, 
zijn door hun goede camouflage in sraar om door

lopend actief naar prooien re zoeken. In plaats van 

af re wacl1ten rot een prooi dichterbij komr, slui

pen zij er juisr naar roe, om hem dan van dichtbij 
mereen snel le beet re overmeesteren. Soms wordt, 
naar onze ervaringen, na her vangen en opeten van 

een prooi de keelwam ook even gespreid, maar dir 
gebeurt maar half en zonder de beweging van 
intrekken en weer spreiden. Oe reden hiervoor is 

nog n iet duidelijk. 
Het moge duidelijk zijn dar dit slechts een paar 
voorbeelden van anolisgcd rag zijn. Bijna elke soorr 

heeft voor elk rype handeling een bepaald soortei

gen gedrag (soms is gedrag zelfs her enige waar 
rwee sterk op elkaar lijkende soorten door re 
onder~cheiden zijn), en juisr her leren herkennen 

van al die gedragingen is één van de aspecten die 
her vcrzorgen van anolissen zo aangenaam maken. 
Wie een diepergaand Nederlandstalig overzicht 
over anolisged rag wenst, doer er goed aan W IJFFELS 
( 1960) re lezen. Hoewel meer dan veertig jaar oud 

is dirartikel nog steeds zeer actueel. 

VERZORG ING 
Gezien de variatie in biotoop, levenswijze en ver
spreiding zal het duidelijk zijn dar er geen sran-
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daard gebruiksaanwijzing voor de verzorging in 
gevangenschap re geven valt. Natuu rlijk zullen de 
dieren zich her beste thuis voelen als de terrarium

omstandigheden de natuurlijke omgeving zoveel 

mogelijk benaderen. Het is dan ook raadzaam, 
alvorens men dieren aanschaft, zich van een aanral 
feiten te vergewissen: 

Welke soort (en eventuele ondersoort) betreft 

het? 

Er kan vrij veel verschil zijn russen de omstandig

heden waaronder nauw-verwante anolissen in het 
wild leven, en een juiste identificatie van de dieren 
is derhalve noodzakelijk om de gewenste omstan

digheden na re kunnen bootsen. Anolis roquet 
komr van her eiland Martin ique en kent zes onder
soorten (LAZELL, 1972), waarvan bijvoorbeeld A. 1: 

summm en A. r roquet in de vochtige hellingbossen 
van her eiland leven renvijl A. r .zebriLm en A. 1: 

salinei op de lagere en veel drogere delen voorko

men. Een standaardvoorschrift voor een terrarium 
voor Anolis roquet, zonder enige roevoeging, is dus 

nier zomaar te geven. 
Venrouw overigens nooir klakkeloos op de naam 

die door de handelaar of k-weker aan zo'n beest 
wordt meegegeven. Zeker als her om enigszins 

ongebruikelijke soorten gaar, zijn ze nogal eens 
verkeerd geïdentificeerd. Zo is vrijwel elke Anolis 
roquet in de handel nier deze soort, maar Anolis 
nenem, een soort van Grenada. Deze anolis is 
onder andere in (voormalig Brits-)Guyana uirge
zer, en wordr vandaaruit vaak geëxporteerd. Oir in 
tegenstelling tor de echre A. roquet, die van 
Martinique helemaal nier uitgevoerd mag worden, 
zodat (in principe vrijwel altijd illegale) wi ldvang-
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Anolis nenem (links; boven rn:mnerje, onder vrouwtje), uir de geïntroduceerde populatie in Guyana, wordt doorgaans 
geëxponeerd onder de naam Anolis roquet. Omdat beide soorten erg op elkaar lijken én bijzonder variabel zijn is her 
riskant een dier aan re schaffen als de herkomst nier bekend is. Rechts de echte A no/is roquet roquet, van Martinique. 
Vooral de overeenkomsten russen de drie getoonde vrouwtjes zijn erg groot. Foto parende A. roquet: Z.L. Haberham. 
Andere foto's: L.C.M. Wijffels. 

dieren hier maar hoogsr zelden worden aangetrof

fen. Vrouwejes van A. roquet en A. nenew zij n op 
her oog nier van elkaar re onderscheiden, zodar 
men zelfs voor erg nare verrassingen kan komen re 

sraan als bijvoorbeeld een nieuw vrouwrje van 

onbekende herkomsr bij een "echr" A. roquet-man
nerje word r gezer. Als er al nak:-.veek van komr, 
heefr her weinig re maken mer enige anolis d ie in 
de naruur voorkomt. 

Her heefr in de regel ook nog eens erg weinig zin 
om re proberen op grond van her uirerlijk een 
ondersoortnaam bij een anolis van onbekende her
komst re zoeken (en dar geldr rrouwens bepaald 
nier alleen voor anolissen). Ondersoorten worden 

vaak geklassificeerd op grond van de zogenaamde 

"75%-regel" (fuvtADON, 1949): als 75% van de 
dieren uir een populatie op her oog duidelijk van 

de dieren uir andere popularies is re onderscheiden 
(en als aan nog war andere voorwaarden is vol
daan) kan zo'n populatie als o ndersoort -geogra
fisch ras- worden beschreven. Dar zegr dus niers 

over hoe die andere 25% van de dieren eruir zier. 
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Om bij Anolis roquet re blijven: de ondersoort A. r. 

summus komr zoals gezegd uir vochtige bergwou
den. Hij is beschreven als de smaragdgroene, nóóir 

blauwe vorm, mer een donkere kop en grore wi rre 

vlekken op de flank (L\ZELL, 1972). Meesral klopr 

dar ook. Maar een nier gering pereenrage van de A. 
r. Sltmmus in die bergwouden is geelachrig groen, 
en heefr allemaal zadelvormige zwarte vlekken op 

de rug (WIJFFELS, 200 I). Ze lijken dus sprekend 
op A. r. snlinei, en dar is nou juisr een vorm die 

onder exrreem droge omstand igheden leeft. Wordr 

zo'n afwijkende A. 1: mmmw dus op grond van zijn 
uirerlijk als A. 1: Slllinei geïdentificeerd, dan gaar 

her genadeloos mis: her beesr wordt in een veel re 

droge bak gesropr, en kwijnt waarschijnlijk weg. 
In de handel rrefr men overigens ook nog al eens 
"soorten" en "ondersoorten" aan die in her geheel 
nier besraan. Z ie er dan maar eens acheer re komen 
war her is. Zo rroffen wij de afgelopen jaren onder 
andere aan: Anolis bequllnensis (=A. richnrdi), A. 
bnrbudmsis (=A. /ene/u), Anolis bimaculatus lineatw 
(=A. bimawlatus, van Nevis), Anolis roquet mnrtin-
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iquensis, A. r. didier, A. r. piloti, A. r. diamantaeus 
( = in alle gevallen A . r. roquet, van verschillende 
vindplaatsen). A. cuperus (bleek A. biporcatus}, en, 
tot enige hilariteit leidend, A. "rocketsummers" 
(bleek A. aeneus, hoewel ongetwijfeld A. roquet 
summus werd bedoeld). 
De moraal van dit verhaal is dus dat het om ver
schillende redenen riskant is dieren aan te schaffen 
waarvan de herkomst (of, in geval van in gevan
genschap geboren dieren, die van hun voorouders) 
niet exact bekend is. 

Onder welke omstandigheden leeft hij in zijn 
natuurlijke omgeving? 
Op en rond de evenaar heersen andere omstandig
heden in klimaat en daglengte dan op noordelijke
re of zuidelijkere locaties. De diverse eilanden ken
nen weer eigen specifieke omstandigheden, en zelfs 
op de kleinste eilandjes zijn er vaak nog zeer dra
matische verschillen tussen klimaten. 
Tot welke ecomorf behoort het dier? Zelfs als het 
gaat om twee dieren uit één-en-dezelfde boom kan 
er nog een wereld van verschil tussen hun behoef
tes zitten. Wat is het microklimaat waarin het dier 
zijn tijd doorbrengt? Betreft het een bodembewo
ner, die een hoge luchtvochtigheid wenst met 
slechts een korte periode van intense zonnestraling, 
of leeft hij boven in de boomkruinen waar de licht
intensiteit continu zeer sterk is en de luchtvochtig
heid locaal aanzienlijk lager? 
Gaat het om een cultuurvolger of om een raar bos
beest? Uit de praktijk is gebleken dat cultuurvol
gers, de anolissoorten die bij voorkeur in de nabij
heid van mensen leven, beter in gevangenschap 
zijn te houden dan de soorten die zich hebben aan
gepast aan extreme omstandigheden. 

Gaat het om wildvangdieren, of zijn ze in gevan
genschap gekweekt? 
Wildvangdieren zijn vrijwel per definitie zwak, 
omdat ze ten eerste een groot scala aan parasieten 
met zich mee dragen, en ten tweede door de stress 
van vangst, transport, en opslag minder efficiënt 
hun voedsel gebruiken - als ze al eten. Bij na
kweekdieren zijn deze problemen veel minder aan
wezig. Een nadeel van nakweekdieren kan zijn dar 
er inteelt is opgetreden, of dar niet meer exact 
bekend is waar de voorouderdieren vandaan kwa
men, zodat de juiste determinatie twijfelachtig 
wordt. Meestal is van commercieel verkregen wild-
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vangdieren echter óók de exacte herkomst niet 
bekend, zodat daar darzelfde bezwaar geldt. 

Als het gaat om een wildvangexemplaar van een 
soort met een groot verspreidingsgebied, waar is 
het dier dan gevangen? 
Veel dieren worden uit Florida geïmporteerd, waar 
de afgelopen eeuw verschillende soorten anolissen 
zijn uitgezet, die zich uitstekend hebben aangepast 
aan de omstandigheden (I<ING & I<RAKAUER, 

1966). Het is mogelijk dat een dier uit een Florida
populatie intussen heel andere eisen stelt dan een 
dier uit het oorspronkelijke verspreidingsgebied. 

Toch is er een aantal gemeenschappelijke verzor
gingseisen waarmee men altijd rekening dient te 
houden: 
- Alle anolissen zijn territoriaal en bijzonder 
agressief tegen sekse- en soortgenoten. Twee man
nen kunnen absoluut niet samen in één terrarium 
en bij vrijwel alle soorten verdragen volwassen 
vrouwen elkaar ook niet. 
- Veel anolissen zijn ook agressief tegen heel 
andere hagedissen (gekko's en dergelijke), dus niet 
geschikt voor zogenaamde "gezelschapsbakken". 
- Als ze niet agressief zijn tegen andere soorten, 
kan dit erop duiden dat ze erdoor geïntimideerd 
worden. Een kleine daggekko kan, ondanks zijn 
grootte, door zijn agressieve karakter een heel ter
rarium terroriseren, grotere, minder agressieve 
anolissen incluis. Groene leguanen zijn volgens de 
lireratuur vreedzame planteneters, maar ga er ech
ter niet van uit dat ridderanolissen (of groene 
leguanen) terrariumliteratuur lezen. Als ridderano
lissen met leguanen worden gehuisvest, zien ze 
daarin een mogelijke predator. Ridderanolissen die 
met leguanen zijn opgevoed zijn in de regel door 
de stress dan ook veel kleiner dan even oude soort
genoten. 
- Het zijn dagactieve, levendige dieren, die rela
tief veel ruimte nodig hebben. 
- Het zijn allemaal insecteneters, hoewel sommi
ge individuen graag aan zoetigheid likken en de 
hele grote soorten ook planten, vruchten, en klei
ne gewervelde dieren, zoals muizen en hagedissen, 
eren. 
- Alle anolissen zijn eierleggend en hebben 
bodemsubstraat nodig om de eieren in te begraven. 

In deel 11: het terrarium. 
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A USER'S MANUAL FOR ONE OF THE 
MOST INTERESTING GROUPS OF TERRA
RIUM ANIMALS: ANOLES. PART I. 
Anoles are known as "beginner's ani mals", but this 
has more to do with price and availability than 
with ease of maintenance. This paper aims to pro
vide clear guidelines for, and to address some of the 
pitfalls in, anole husbandry. 
In this first part of the paper, anoles are inrroduced 
and current taxonomy issues are briefly addressed. 
Emphasis is put on division of (Antillean) anoles 
into ecomorphs (sensu WILLIAMS, 1983): although 
there are hundreds of anole species, they come in 
roughly only six basic morphological types, due to 
convergent evolution under similar ecological con
ditions. By using different resources, these six dif
ferent ecomorphs are able to co-exist in a relative
ly small habitat, for instanee a large single tree. 
If one is informed about which ecomorph one's 
animals can be assigned to, an outline of the 
appropriate care is readily available; anoles belon
ging to the same ecomorph require roughly the 
samecare in captivity. 
Of course, despite such similarities, large differen
ces in behaviour do exist, not only between species 
but also between individuals. A brief summary of 
relevant behavioural patterns is presented. 
This first part of the paper concludes with sum
marising the major considerations to take into 
account before taking up anole husbandry. A pro
per identification of the animals and their origin is 
crideal and often problematic, as is knowledge of 
their macro- and microclimatological needs. All 
anoles are highly territoria! and can be aggressive. 
Despite thier size, they can be very active and may 
therefore need substantially larger enclosures than 
what is generally assumed. 

In he second part of this paper, the various aspects 
of anole terrarium design will be discussed. 

After publication, an integral English translation 
of this three-piece paper will be available from 
http:// co me. to/anoliscontactgroup. 
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Kolenbranderschildpadden ( Geochelone carbonaria) verantwoord buiten 
houden; is dat mogelijk? 

Jaco Bruekers 
Langemeijersrraar 2 

5473 GS Heeswijk-Dimher 
Foto's van de auteur 

INLEIDING 
Her behoeft eigenlijk geen nadere toelichting; de 
Nederlandse klimatologische omstandigheden zijn 
doorgaans ongeschikt om tropische landschildpad
den in de ruin re huisvesten. Dar geldt eigenlijk 
nier alleen voor Nederland maar ook voor andere 
delen van noordelijk Europa. 
Her is een gegeven dat tropische landschildpadden 
bij een bepaalde groep liefhebbers zeer populair 
zijn. Eén van de favoriete en kleurrijke soorten is de 
Zuid-Amerikaanse Kolenbranderschildpad, 
Geochelone carbonaria (door sommige auteurs 
wordt deze soort thans Chelonoidis carbonaria 
genoemd). Oe soort bewoont doorgaans warme tot 
zeer warme maar gelijktijdig vochtige tropische 
gebieden. 
Maar houdt dar in dat buirenverblijven voor deze 
soort in gematigde streken nier mogelijk zijn? 
Terugvallend op de ervaringen die inmiddels gedu
rende de laatste 1 0 jaar zijn opgedaan, is er een nei
ging om die vraag met "nee" te beantwoorden. 
Wel moet daarbij direer een kamrekening worden 
geplaatst want er is wel een aanral voorwaarden die 
beslist in acht genomen moeten worden. Die moe
ren voorkomen dat de tropische schildpadden 
gevaar lopen. 
Dit artikel beschrijft de werkwijze waarmee 
inmiddels positieve ervaringen zijn opgedaan. 
Onder ander wordt toegelicht waarom her houden 
van zelfs tropische landschildpadden in een 
binnen- en buitenterrarium een positieve uitwer
king kan hebben op het welzijn van deze kwetsba
re reptielen. 

KLIMAAT IN NEDERLAND 
Voor de beeldvorming is her goed in her kort iets 
over her klimaat te melden. 
Klimaren kunnen in zogenaamde zones ingedeeld 
worden. Her Amerikaanse Department of 
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Agriculrure heeft de klimaatverschillen in 1 0 zones 
vertaald. En juist deze zone-indeling wordt in de 
plantenwereld vaak als leidraad gebruikt. Elke zone 
omvat een overzicht van de gemiddelde minimum 
temperatuur. Uiteraard is her zo dar deze gefor
ceerde indeling nier altijd volledig accuraar is. Er is 
namelijk een aanral variabelen dat op her tempera
tuurverloop van invloed is. Her kan daarbij gaan 
om de ligging van her gebied bij grote waterpartij
en, heuvelruggen, bossen of zelfs steden. 
Mijn woonplaats in Noord-Brabam ligt volgens de 
USOA-indeling in een zone 7. Dat houdt in dat het 
gematigde klimaatomstandigheden heersen met 
koele, natte wimers en matig warme zomers. 
Vergelijken we dit klimaat met Zuid-Frankrijk dan 
wordt de laatste streek doorgaans in een zone 9 
ingedeeld. Verrassend wellicht dat Cornwall (Zuid
Engeland) eveneens als een zone 9 wordt aange
merkt! 
Oe classificatie in "zone 7 " houdt in, dar uitslui
tend de warmere perioden (april tot en met sep
tember) geschikt zijn voor her rijdelijk huisvesten 
van tropische landschildpadden in omstandigheden 
waarbij sprake is van kas en een buirenterrarium. 
Voor her creëren van de juiste omstandigheden gel
den drie basisregels: 
droge omstandigheden, warmte en beschutting 
regen (koude) wind en regen maar ook regen over
matige hitte. 

BUITENTERRARIUM 
Mijn ruin kan als een "warme ruin" worden geken
schetst, want her is een op her zuiden geëxponeer
de ruin, die aan alle zijden ommuurd is. Oir maakt 
deze ruin tor een "hot spot" temidden van een zone 
7 gebied, met dus een ideaal microklimaat. 
In een gunstig gelegen gedeelte van de ruin, is een 
muurkas gebouwd dat voor een deel dienst doet als 
schildpaddenhuis voor de Kolenbranderschildpad-
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Overzicht va n de kas en de buitenverblijven. 

den. Aan de voorzijde van de kas is een opening 

gemaakt dar uitkomt in her buitenverblijf. 
De bijzondere ligging biedt bescherming regen 
koele luchtstromen, die uit her oosten of noorden 
b innen waaien. 

Her buirenverblijf is beplant met een Z uid
Amerikaanse palmensoorr, Bruin cnpitnta, die daar 

her gehele jaar staar. Uiteraard profiteert ook deze 
Butia palm van de voordelen van deze "hor spot". 

De plant staar in de volle grond en wordt in de win
ter goed beschermd. 
In de vroege och tenduren tijdens her voorjaar, 
zomer en het najaar is maar heel wein ig zon nodig 

om de omgevingstemperatuur re laren stijgen. Her 
lijkt regensrrijd ig re klinken, maar de palm en de 
houren afLerring voorLien de dieren tijdens warm 

weer van de nodige schaduw zodat de schildpadden 
nier oververhit raken. De warme dagen brengen de 

sch ildpadden vaak rustend door op deze gedeelte
lijk beschaduwde plaatsen en absorberen de her 
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resterende zonlicht en vooral de warmte! Naar 
mijn overruiging hebben her d irecte zonlicht en de 
frisse lucht een gunstig effect op her welzijn van de 

schildpadden. Ze gedragen zich alert, zijn actief op 
zoek naar iets eerbaars en paren regelmatig (vooral 
na een regenbui). Het is zelfs al voorgekomen dat 

de eieren in het buitenterrarium werden afgezet! 
Doorgaans worden de Kolenbranderschildpadden 
rond april van hun binnenverblijf naar de kas 

overgeplaatst. In d ie omgeving blijven ze rot rond 

september. Uiteraard hangt dat sterk van de weers
omstandigheden af. 
Bekend is dat de weersomstandigheden in onze 

sereken erg wisselvallig zijn. Koele, regenachtige 
dagen zijn zelfs in de zomer niet echt een uitzon
dering. Het zijn juist speciaal deze onvriendelijke 

dagen dat de schildpadden in de kas blijven. Daar 
wordt hen een dikke laag bladeren vermengd met 

srro aangeboden waarrussen ze zich kunnen ver
bergen. Bovendien is er een bodemverwarming en 

zorgt een I 00 Watt warmtelamp voor de nodige 
warmte. De verwarmingselementen worden 
middels een thermosraat geregeld. 

Her mag vreemd klinken maar de Kolenbrander
schildpadden hebben "geleerd" om in de kas re 
hlijven mdra her buiren re koel is (onder de I3°C). 
Ik heb waargenomen dar de schildpadden door her 
luik de buirensituatie beoordeelden en er dan voor 

kozen om binnen re blijven en er de voorkeur aan 

gaven om o nder de lamp te liggen! Hoewel de 
schilpadden d it gedrag blijvend vertonen, houd ik 
wel controlerondes en vergewis mezelf er van dar 

de dieren ook daadwerkelijk in de kas zijn. 
Her komt voor dar ik in her voorjaar en op her 

einde van de zomer oude dekens gebruik om de 

schildpadden gedurende de koele nachten roe re 

dekken om ze regen te sterke afkoeling re bescher
men. 
De ervaring leert dar wanneer deze toch wel onge

bruikelijke verzorgingmethode wordt toegepast, 
her van wezenlijk belang is dar her binnenverblijf 
tochtvrij en nier nar is. Ondanks her gegeven dat 
de Kolenbrandersch ild pad een bewoner is van 

warme streken en vochtige mi lieus, gedijen de d ie
ren onder deze kunstmatige en d rogere omstandig
heden goed. 

Alle dieren worden dagelijks gecontroleerd waarbij 
ik speciaal naar de ogen, neuzen en bek kijk. De 

ogen moeren stralen en enigszins vochtig zijn; de 
neus daarentegen droog en de bek schoon. 

66 



Als extra graadmerers kunnen de eerlust en de 
mestproductie dienen. De schildpadden moeten 
een gezonde eerlust hebben en de mest mag nier 
dun zijn, maar moet compact zijn en donker van 
kleur. 

WAARSCHUWING! EERST DENKEN , DAN 
DOEN! 
Her is mogel ijk dat de inhoud van dit anikei dis
cussiepumen oproept in de zin van: war is goed , 
war is fout en war is mlerabel? Maak in elk geval 
niet de fout door hergeen in her voorafgaande 
hoofdstukje is geschreven onvoorwaardelijk over re 
nemen en me re passen! U moer zich realiseren dar 
mijn zoekmchr naar deze formu le met betrekking 
mr her geconditioneerd in buitemerraria houden 
van tropische landschildpadden een lange weg is 
geweest. De weg is stap voor stap genomen. Van 
belang is re melden dar dit nooit ren koste van de 
dieren is gegaan. Er zijn nooit dieren ziek gewor
den of doodgegaan! Dit gegeven en her feit dar 
vrienden van mij dezelfde positieve ervaringen 
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hebben opgedaan, zijn aan leiding geweest om deze 
toch wel ongebruikel ijke verzorgingswijze breder 
onder de aandacht re brengen. 
Tropische landschildpadden zijn nier geschikt om 
zomaar in de ruin re laren lopen. Dar is zonder 
meer een feit! 
Maar met de nodige kennis van de d ieren en her 
herkennen en gebruiken van microklimaren in de 
ruin zijn er wel mogel ijkheden. Daarbij hoon in 
elk geval her gebruik van hulpmiddelen (kassen en 
verwarming). 
War u ook doet, re allen rijde geldt her gezegde: 
eerst denken, dan doen! Neem nooit onverant
woorde risico's! 
In her licht daarvan geldt er een aam al vaste uit

gangspunten. 
De volgende d ieren moeren nooit (direct) in een 
buirenterrarium worden gehouden: 
- nieuw aangeschafte dieren ( u kem de gedragin

gen en de l}rsieke mesrand van her d ier nog n1er 
goed genoeg) 

- zieke en zwakke dieren 
- jonge of semi-adulre dieren. 
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WELZIJNSVRAAGSTUK 
Deze paragraaf begimmer een stelling: "de beschre
ven verwrgingsmethode (gedeel telijk buiren hou
den onder Nederlandse klimaaromsrandigheden) 
voldoet nier aan de eisen die Ceochelone carbonaria 
srelr. Deze landschi ldpad komt voor in een habitat 
dar doorgaans vochtig en warm is?" 
Afgaande op de ervaring gedurende de laars re I 0 
jaren, durf ik die stelling regen re spreken. Want in 
al die jaren waren (en zijn) de Kolenbranderschild
padden gezond en actief Ze profiteren zich tbaar 
van de zon zowel in de kas (licht) als in her buiren
terrarium (l ich t en UV). Afgezien van deze fe ite
lijkheden, is er nog iets anders. Wij vinden her een 
prachtige aanblik om deze grote d ieren rond re zien 
lopen, hoog op de poten mer de nek volledig 
gesrrekr. Speurend naar iers eetbaars of een goed 
plekje in de zon. 
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A RESPONSIBLE WAY OF KEEPING 
Ceochelone carbonaria IN AN OUTDOOR TER
RARIUM; IS THAT POSSIBLE? 
The author discusses rhe possibiliries of keeping 
Ceochelone carbonaria (recently rhe name 
Chelonoidis carbonaria is suggesred) period ically 
outside, even under Durch d imaric condirions. 
The husbandry is discussed as well as rhe basic 
rules (shelter, using a greenhouse wirh exrra hea
ring), rhe rhings you definirely shouldn't do, how 
ro monitor rh e healrh of rhe animals and rhe posi
tive effeers of keeping them ourside under these 
cond i rions. 
Of course a warning is given on hasry decisions 
when applying rhis kind of husbandry. T h ink first! 
Also is briefly discussed in whar way rhis unorrh o
dox way of keeping is in conflict with rhe rules of 
well-being for rhis rropical and rhus warmrh
loving rorroise-species. 

Geochelone cnrbonm·in zon nend aan de voer van Butin 
cnpitntn 
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Kannibalisme bij Thamnophis elegans vagrans 

Wim Kuitems 
Noorderpad 52 

167 4 NT Opperdoes 
Foto's van de auteur 

INLEIDING 
In 1999 kocht ik een vijfral slangen van de soort 
Thamnophis elegans vagrans. Her ging om - piep
jonge- nakweek van dar jaar door Steven Bol, een 
autoriteit op her gebied van viserende slangen. 
De Engelse naam van T. elegans luidt 'Western 
Terrestrial Garrer Snake" en dar is heellogisch want 
de soort komt voor in vrijwel her gehele westen van 
de Verenigde Staren op her uiterste zuiden na, als
mede in her westen van Canada op her uiterste 
noorden na. De ondersoort T. elegans vagrans 
wordt "The Wandering Gareer Snake" genoemd, 
hergeen zoveel berekent als de Zwervende 
Kousenbandslang, en komt voor in Nevada, cen
traal Arizona en New Mexico (HALLMEN & 
CHLEBOWY, 2001). 

VOEDSEL 
Her zijn hoewel nier spectaculair gekleurde toch 
fijn gerekende en mooie slangen. Steven waar
schuwde me dar ze 'soms war kannibalistisch' kon
den zijn. Dar berekent dus oppassen, vooral bij her 
voeren. Want sowieso hebben kousenbandslangen 
in her algemeen weinig tafelmanieren; bij her eren 
geven ze bijvoorbeeld vaak de voorkeur aan de spie
ring die zojuist in de bek van de rafelheer of -dame 
regenover ze is beland, zelfs al moeren ze daarvoor 
eerst dwars over en door de schotel met vis die voor 
alle aanwezige slangen een ruim voldoende aanbod 
heeft. Maar doorgaans gaar dit zonder problemen 
en volstaat als her er erg dramatisch uitzier een 
korre aanraking om althans één van de slangen de 
'prooi' re laren schieten. 
Volgens her onvolprezen "Snakes of rhe Unired 
Srares and Canada" van Joho en Roxanne Rossi 
(1995) is T. elegans een echte alleseter. Zo staan er 
mieren, spinnen, kevers, (naakr)slakken, bloedzui
gers, wormen, vis, salamanders, padden, 
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(boom)kikkers, hagedissen, jonge vogels, 
(spits) muizen, kadavers én slangen op her menu. T. 
radix en andere ondersoorten van T. elegans wor
den in dit verband met name genoemd. 
Ondanks deze kennis besloot ik toch ze samen re 
houden. Hierbij was de overweging dar ik de slan
gen goed zou voeren (twee keer in de week zoveel 
als ze opkunnen) en dus dar ze nooit door honger 
gedreven aan een medebewoner van hun terrarium 
zouden beginnen. En bij her voeren zou ik een 
oogje in her zeil houden, maar dar is dus standaard. 

TERRARIUM 
De slangen kunnen ongeveer een meter lang wor
den. Aanvankelijk hield ik ze apart in plastic 
doosjes om ze ongestoord re laren eren. De voed
selinname was geen enkel probleem; ze hadden 
bepaald een gezonde eetlust zodat ze snel groeiden 
en samen in een bak van 80x40x35 cm (lxbxh) 
gehuisvest werden. Uiteindelijk zouden ze naruur
lijk nog weer ruimer worden ondergebracht. 
De inrichting was verder erg eenvoudig: een 
behoorlijke waterbak, schuilplaatsen, hier en daar 
een steen en beukensnippers als substraat. Een 25 
Watt spotje zorgde voor een zeer warme plek en de 
kamer waarin ze stonden werd het ook 's nachts 
nooit veel koeler dan zo'n 20°C. 
Ik hanteerde mereen een winterrust van een maand 
of twee. Na her gebruikelijke afbouwen (stoppen 
met voeren, na een week her licht uit en weer een 
week larer uit de bak) werden ze elders onderge
bracht bij een temperatuur die enigszins rond de 
1 OC schommelde. Maar wel samen en met alleen 
een waterbak. Sommige Thamnophis-soorren kun
nen her best hun winterrust genieren bij koelkast
temperaturen, maar bij deze dieren heb ik dar dus 
niet gedaan. 
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PROBLEMEN ..... . 
De winter werd goed doorstaan en de slangen 
groeiden als kool. Op één exemplaar na, een man
netje, dat iets achterbleef, maar dat zag er niet d ra
matisch uit. H et viel alleen wat op in vergelijking 
met de andere dieren die vrijwel dezelfde lengte 
hadden. In het late voorjaar van 2001 bleek her 
kleine mannetje een keer fors te pakken genomen 
ná het voeren. Ik zag dar toen ik de op her schotel
tje achtergebleven vis wilde weghalen. Doe je dat 
niet op tijd dan ontstaan er minder welriekende 
geuren. Een vrouw had her mannetje ner achter de 
kop vast en her eerder genoemde tikje was dit keer 
niet voldoende om de agressieve dame tot inkeer re 
doen komen. Er restte niets anders dan beide slan
gen uit het terrarium re halen en onder de snel stro
mende koude kraan re houden, met zoveel moge
lijk de waterstraal op de geopende bek gericht van 
de aanvaller. Dit is een paardenmiddel maar her 
werkt altijd probaat. 
Er was bij het slachtoffer een behoorlijke bloeden-
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de wond ontstaan en het leek niet langer verant
woord d ir exemplaar bij de andere dieren re laten. 
De slang kreeg een apart bakje met waterbak en 
schuilplaats en als substraat een paar velletjes keu
kenpapier, die vrijwel dagel ijks verschoond wer
den. Het mannetje ar verder goed maar leek toch 
wat aangeslagen. Ik weet nog dat ik om het gene
zingsproces war te bevorderen de slang af en toe 
mee naar buiten nam in het zonnetje. Na twee ver
vellingen, d ie door intensieve voeding sneller dan 
gewoonlijk kwamen, was er van de wond niets 
meer te zien en bovendien was de slang erg 
gegroeid, hoewel nog niet helemaal tot de lengte 
van z'n soortgenoten. 
Toch leek her me op zeker moment verantwoord 
om de slang weer in de oorspronkelijke bak terug 
re zetten. Dar gebeurde net na een voeding, toen 
alle dieren verzadigd en loom onder de lamp lagen. 
Geen probleem, alles was weer koek en ei, zo leek 
her. Enkele voerbeurren en ruim een week later 
echter viel me op dat een vrouw er wel heel dik uit-
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zag. Ik dacht even aan een zwangerschap, maar dar 
leek me sterk, want ik had nog geen enkele paring 
gezien, hoewel dar naruurlijk niet alles zegt. In 
zoverre was de observatie juist dat her wel om her 
'dragen' van een slang ging, maar dan wel om het 
iets kleinere mannetje. De rover lag raar kronkelig 
stil onder de lamp, er moest immers her nodige ver
teerd worden. H er was direct duidelijk dar her 
gegeten mannetje dood was, aangezien er geen 
enkele beweging werd waargenomen . Dus ook de 
kraan had hier geen uitkomst meer kunnen bieden, 
hooguit om de dode prooi naa r bui ten re krijgen. 
Na van de ergste schrik re zijn bekomen werd ik 
benieuwd hoe het verder zou gaan. Bij de daarop 
volgende rwee voederbeurten viel op dar de vrouw 
niets wou eren, hergeen niet verwonderlijk was. Na 
een kleine rwee weken rrof ik een darrele vrouw aan 
en in een hoek van het terrarium de ruggengraat 
van de verorberde slang. En alleen dar, de rest was 
blijkbaar geheel verteerd. Ik beschouwde dit als een 
incident. Vervelend, maar toch ook wel weer boei
end. 
De overgebleven slangen groeiden gestaag verder 
zonder ooit voor problemen van agressieve aard re 
zorgen. In september zag ik bovendien vrij inten
sieve paringen zodat ik mocht hopen op nakweek 
dit voorjaar. Na de winterrust werden de slangen 
weer ondergebracht in hun vertrouwde bak en her 
zou gezien hun lengte voor het laatste jaar zijn. Een 
volgend seizoen zouden ze zeker in een bak van een 
meter lengte moeren. Zover is her echter niet geko
men. Een week of rwee nadat de lamp weer volop 
aanging en er weer naa r hartelust gegeten werd zag 
ik op een middag dat er uit de bek van een T 
vngrans een ongeveer I 0 cm lang stuk staart van een 
andere stak. Beide dieren waren dood. 

Thnmnophis elegnm vngrnns. Kannibalisme mer voor 
beide dieren farale gevolgen. 
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Thnmnophis elegnns vngrans 

Ik kon behalve hun mogel ijk war kann ibalisrische 
neigingen niets bedenken war hiervan de oorzaak 
kon zijn. Ze kregen goed te eren en er was zeker 
geen exrra agressief gedrag re zien. Steven Bol die ik 
hierover informeerde deed nog de suggestie dar her 
in de kamer waar ze bij mij werden gehouden 
mogel ijk aan de warme kanr was (hetgeen inder
daad zo is) en dar daa rdoor de hele innerlijke huis
houding van de slangen war oververhit was. 
Hoe her ook zij, ik was er mee aan . D e overgeble
ven slangen, een koppel, heb ik d it voorjaar in 
Hamm aan Udo Karkos gegeven. Udo is ook een 
fervent Thamnophis-lie fh ebber en ik wist dar hij 
wondermooie nakweek had van Thamnophis sirfa
lis parietalis, waarvan ik graag een jong koppeltj e 
mee terug nam. Daar had ik al drie d ieren van en 
nu dus een fijn groepje van vijf. Daarmee gaat her 
net zo goed als met alle andere viseters ik heb en 
ooit gehad heb. 
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CONCLUSIE 
Thamnophis elegans vagmns is op zich een makkelijk 
re houden viserende slang; sterk en een makkelijke 
eter. H et opfokken van jongen geschiedt ook pro
bleemloos. Er zijn voorbeelden van groepen van 
deze slangen die het ook als zodanig heel goed doen 
zonder uitval door agressie of kannibalisme (bij 
Steven Bol dus bijvoorbeeld). Maar er is nu dus ook 
een geval bekend waarbij her met het groepsproces 
niet bepaald van een leien dakje ging. 
Ik adviseer dan ook om - zeker in een wat warme
re omgeving- de dieren apart te laten opgroeien en 
alleen af en toe en dan nog onder toezicht bij elkaar 
te zetten, namelijk als ze oud en groot genoeg zijn 
om te kunnen paren. 
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CANNIBALISTIC Thamnophis efegans vagrans 
In 1999 rhe author boughr five caprive-bred 
Thamnophis efegans vagrans, rhe Wandering Garrer 
Snake, from Nevada, central Arizona and New 
mexico. T hey feed on a wide variety of prey and are 
known to eat other Thamnophis species. 
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Because rhe author was planning to feed rhem 
plenriful and keep an eye on rhem when feeding, 
rhe animals were kept rogerher. The terrarium had 
dimensions of 80x40x35 cm (lxwxh) and was fit
red up with a water-bowl, hiding places and wood
chips on rhe bottom. A 25 W incandescent spot
ligh t was used for hearing a part of rhe terrarium, 
rhe room in which rhe terrarium stood was kept at 
a remperarme of at least 20°C. During two months 
in rhe winter rhe animals were kept ar a tempera
ture of 10°C. During rhe spring of 2001 a smal! 
male was fiercely bitten by one of rhe much bigger 
females and rhe animals had ro be separared by 
keeping rhe head of the female in streaming cold 
water. The male was kepr seperarely for some time, 
unril rhe wounds were healed. Afrer feeding rhe 
orher animals rhe male was placed again wirh rhe 
other snakes, which seemed ro go well for some 
time. But rhe female backsticled inro her canniba
listic habirs and devoured rhe smal! male. Afrer 
two weeks rhe male was digesred with exceprion of 
rhe backbone, which was found in a corner of rhe 
terrarium. The orher snakes showed no agression 
and srayed rogether. In rhe spring of 2002 how
ever, a snake was found with I 0 cm of snake ban
ging out of rhe mourh. Both animals were dead. Ir 
is suggested that the animals were kepr ar too high 
remperarures, which enhanced rheir cannibalisric 
behaviour. 
Ir is concluded rhar rhis species is easy to keep, but 
should be kept seperately, especially in a warm set
ting. 
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Het kweken met Elaphe guttata 

Danny van Dorp 
Voorweg 153 B 

2716 NJ Zoetermeer 
Foto's van de auteur 

INLEIDING 
Dit artikel gaat over het paringsrijp maken van en 
het kweken met Elaphe guttata. Het artikel is 
vooral bedoeld voor de beginnende kweker, die 
bovendien wil kweken met jonge dieren. Naast het 
kweken wordt ook het voeren van jonge slangen 
behandeld en wat een goede manier is voor het 
houden van een winterslaap. 

BIJ ELKAAR OF NIET 
Tijdens een gesprek met twee leden van een 
slangengroep (http:// groups. yahoo.com/group/ 
Slangen/) over het kweken met E. guttata heb ik 
gevraagd wat beter is om te doen. Een man bij de 
vrouw introduceren of andersom. Ik heb hierover 
gesproken met Monique en Mariska. Beiden hou
den er een andere mening op na maar hebben bei
den uitstekende kweekresultaten gehad. 
Mariska heeft altijd alle vruchtbare slangen bij 
elkaar gehad. Komend seizoen gaat ze echter wat 
gerichter kweken. Ze zet daarbij haar twee Missing 
Black vrouwen (waaronder één heterozygoot voor 
Snowcorn) bij een Snowcorn mannetje. Haar 
Wildkleur en haar Gestreepte vrouw zet ze bij een 
Morley man. Misschien dat een van de Missing 
Black vrouwen (heterozygoot voor Snow) nog te 
jong is om te paren. Dat vrouwtje is toch al zo'n 
110 cm lang en weegt al 350 gram wat voor een 
jaarling al best veel is. Maar als ze er nog nier aan 
toe zijn dan zijn vrouwtjes ook niet toegankelijk. 
Monique zet de man altijd bij de vrouw. De vrouw 
blijft bij haar altijd in haar eigen bak, want als de 
vrouw haar eieren aanmaakt blijft ze daardoor in 
haar oude vertrouwde omgeving waardoor ze wei
nig of geen stress zal ervaren. 
Mariska is er daarentegen een voorstander van de 
vrouw bij de man te doen. Slangen hebben van 
nature een nieuwsgierig karakter en her zou kun
nen dat wanneer je de man bij de vrouw zet hij 
door het onderzoeken van de bak de interesse ver
liest in de vrouw. 
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Het bij elkaar laten van bijna geslachtsrijpe slangen 
wordt in principe afgeraden. Een reden van het uit 
elkaar zetten is dat je de nieuwsgierigheid naar 
elkaar wil voeden. Wanneer slangen altijd al bij 
elkaar zitten kunnen ze aan elkaar gewend zijn en 
niet meer paringsbereid raken. Ook is de controle 
goed in de hand te houden en weet je wanneer je 
eieren kan verwachten als je de dieren bij elkaar 
doet na een periode van gescheiden leven. Vaak als 
een vrouw en man paringsbereid zijn kan je al een 
half uur na het bij elkaar plaatsen een paring 
waarnemen. 
Besluit je de dieren niet uit elkaar re houden dan 
blijft het natuurlijk toch zo dat wanneer een E. 
guttata eraan toe is de paring toch wel volgt, dat zit 
nu eenmaal in de natuur. 
Of je de man bij de vrouw moet doen of andersom 
hangt van het oordeel van jezelf af, beide methodes 
hebben voor-, en nadelen en beide methodes heb
ben uitstekende resultaten opgeleverd. 

WINTERSLAAP EN WAT TE DOEN 
Een plotselinge overgang van warm naar koud en 
van koud naar donker kan zeer stressgevoelig zijn 
voor een slang. Daarbij ook nog eens erg gevaarlijk 
wanneer je nier hebt gezorgd voor een periode van 
een maand waarin de slang haar maag en darmen 
leeg kan maken. Voorafgaand aan deze periode 
voer je de slangen eerst extra veel, zodat ze aardig 
wat grammetjes bijkomen. Het leegmaken van de 
maag en darmen is noodzakelijk want als er nog 
voedselresten in de slang zitten aan het begin van 
de winterslaap gaan die rotten en hieraan zal de 
slang waarschijnlijk overlijden. 
Het kweekkoppel E. guttata moet beide ca. 300 
gram minimaal wegen om in de winterslaap te 
kunnen gaan voor een serieuze kweekpoging. 
Vooral voor het mannetje is de winterslaap erg 
belangrijk om zijn zaadcellen vruchtbaar te maken. 
Nadat men twee weken geen ontlasting meer heeft 
gevonden kan men de lichten uit doen en de slan-
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gen op kamertemperatuur houden. Dit is om re 
zorgen dar de maag leeg is. Je kan de slangen dan 
nog een week of rwee op kamertemperatuur in hun 
eigen bak laten zitten. Dit dan wel zonder de lam
pen aan. Na deze periode kunnen ze echt in de 
winterslaap. De temperatuur tijdens een winter
slaap ligt russen de 5oC en de l5°C, het is donker 
en de dieren worden nier gestoord. Eens per week 
het drinkwater verschonen is echt her maximale 
aan aandacht dar de dieren mogen krijgen. Het 
beste is een plek voor de winterslaap op een nier 
gebruikte zolder of in een kelder waar niemand 
komt. Wel is her zaak dat je de dieren in de gaten 
houdt, dit doe je tijdens het water verversen. Zodra 
je bij een van je dieren de ruggengraat gaat zien 
haal je deze uit de winterslaap en start je her opwar
men zoals hieronder beschreven. H et is wel belang
rijk dat je ze na vier weken even weegt. Ze mogen 
best 25 gram afgevallen zijn maar zeker geen 75 of 
100. De slang die je uit de winterslaap haalt omdat 
ze re veel afvalt doe je natuurlijk niet meer terug in 
de winterslaap. 
E. guttata paart ook wel zonder winterslaap, maar 
dan is de kans op bevruchte eieren heel klein. 
Door de dieren een winterslaap re geven krijgen ze 
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ook een stukje rust. Ook al ben je niet van plan om 
de dieren re laten paren dan nog is een winterslaap 
goed voor het dier. Let er dus wel op dar de dieren 
aan het gewicht van 300 gram zitten aangezien een 
winterslaap wel war van hun reserves vergt. Her 
beste is om met een winterslaap te beginnen wan
neer her dier tussen de 2 en 3 jaar oud is. 
Na de winterslaap van ongeveer 6 à 7 weken breng 
je de slang langzaam weer op temperatuur. Dit doe 
je door de slang eerst een week op kamertempera
tuur re gaan houden, maar dan zonder de lampen 
aan. Na die week kan je de lampen aan doen voor 
een uur of 5 en kan je ze na een dag of drie een 
kleine prooi proberen re voeren, vaak is dit een 
springer of fuzzy rat. Na een week kan je de lam
pen 5 uur aan doen en dan om de drie dagen de 
lampen met 2 uur langer aan laten net zo lang tot 
de lampen weer op her normale niveau branden. 
Zodra de slang haar eerste ontlasting heeft gehad 
kan je weer beginnen met normale prooien, en dan 
mogen ze best wel stevig gevoerd worden. Zeker 
het vrouwtje mag war meer of war grotere dieren 
krijgen na haar eerste ontlasting, zij is namel ijk 
degene die her zwaarste werk te verduren krijgt. 
Nadat ze beide verveld zijn en goed eten kunnen ze 
bij elkaar. 

GANG VAN ZAKEN VOOR, TIJDENS EN NA 
HETPAREN 
Wanneer je wilt kweken dan zijn januari en febru
ari de meest gunstige maanden om de man bij de 
vrouw te doen, of andersom maar dat mag je zelf 
bepalen. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen zijn 
er voor en nadelen aan allebei de mogelijkheden 
dus dar is geheel rer eigen invulling. Persoonlijk 
heb ik nog geen idee wat ik zou doen, misschien de 
vrouw bij de man als ik meerdere vrouwen heb en 
deze door verschillende mannen willaten bevruch
ten, misschien andersom. 
Zaak is wel dat je zodra je de slangen bij elkaar 
doet een en ander goed in de garen houdt. Het is 
belangrijk dat je opschrijft wanneer ze precies 
paren, dit heb je namelijk nodig om een en ander 
uit re rekenen. Vaak zul je meemaken dar ze na her 
bij elkaar zetten al binnen een half uur gaan paren. 
Laat ze bij elkaar. Hoe meer paringen hoe meer de 
kans dat alle eieren bevrucht zijn. Als de vrouw 
genoeg heeft gepaard gaat ze zich terug trekken en 
zie je vaak dat ze opgerold gaat liggen en het man-
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netje nier in haar buurt wil hebben. Dar is her 
moment om her mannetje weg re halen. Voer de 
vrouw zo veel ze maar lust en strooi kalk over de 
muis zodat ze exrra kalk krijgt voor goede sterke 
eieren. 
War uitgerekend kan worden, als je her moment 
van de paring weer, is wanneer je het vrouwtje 
absolute rust moer gaan geven, wanneer je de nest
bak in her hok zet en wanneer je vrouwtje zal gaan 
vervellen. 
De paring gebeurt doordat het mannetje het 
vrouwtje zal verleiden door om haar heen re gaan 
liggen en dan voor her oog kleine schokjes re geven 
en door over en om het vrouwtje re schuiven. Na 
de paring zal je meestal nog wel een restje sperma 
vinden. Dit kan je herkennen door aan elkaar 
geklonterd substraat zonder uitwerpselen of kleur. 
Soms zijn mannen erg ruw en dan kan een paring 
soms een beetje bloederig zijn, dit is niets om je 
zorgen over te maken, vaak zijn de eieren van een 
agressief man beter bevrucht en zijn de jongen ster
ker dus in feite is her zelfs wenselijk dat je een 
beetje ruwe sterke man hebt. Dit is overigens meer 

Bakje mer juveniclen 
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uitzondering dan regel vaak gaat het er heel vreed
zaam aan roe. Na de paring kan je het beste her 
vrouwtje alleen nog maar voeren en verder met 
rust laten. Het kan zijn dat een vrouwtje tijdens de 
zwangerschap helemaal sropt met eten, dit kan 
gebeuren en er is niets aan de hand, sommige eten 
wel en sommige niet. 
Wanneer een vrouwtje gepaard heeft en ongeveer 
twee maanden verder is dan zal ze gaan vervellen. 
Dit is een teken dat ze eieren zal gaan leggen. Na 
vier of vijf dagen na de vervelling moet dus de leg
bak in haar terrarium gezet worden, dit kan ook 
eerder, maar wel na de vervelling. De legbak kan 
bestaan uit een plastic doosje met een deksel met 
een gat erin, in de bak zit vochtig zaagsel, niet 
drijfnat maar wel goed vochtig. Hier zal het 
vrouwtje haar eieren in kwijt willen wam ze weten 
zelf ook dat her broedsel snel uitdroogt als ze in de 
open lucht gelegd worden. 
Vanaf her moment dar je de legbak in het terrari
um zet kan je her beste er helemaal nier meer bij 
komen, hoe meer je er bij komt hoe groter de kans 
op stress en daardoor kan de slang legnood krijgen 
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en dar is iets war je ren alle rijden wil voorkomen. 

Na de tiende dag kan je 's avonds voorzichtig kij
ken of her vrouwtje al eieren heeft gelegd. H er 

beste is om na de elfde d ag de eieren re rapen en in 

de b roedsroof re leggen. De slang bl ijft waarschijn

lijk in het legbakje liggen om dat ze moe is. Je moet 

voorzichtig het zaagsel weghalen en zonder de 

slang gestresst te m aken het beest in haar terrarium 

doen. Haal al het zaagsel weg en maak alvast een 
bakje m et vochtig, handwarm vermicul iet klaar. 

Pak de eieren zoals ze gelegd zijn (niet laren kante

len) en leg ze in her bakje vermiculiet en daarna in 

de broedmach ine 

De eieren in d e broedsroof mag je om de dag luch

ten maar om de week kan ook. Dus even de schui

frui t open ( I à 2 minuten) en weer dicht. I keer 

per week schud je her water op het deksel van her 

bakje vermiculiet eraf zodat her niet op de eieren 

valt. Zorg wel dat de eie ren n ier indrogen, dit zou 

d e druk op de eieren re hoog kunnen laten worden 

waardoor de embryo's zullen afsterven. Hou her 

vermiculiet voch tig door er zo nu en dan voorzich

t ig war water bij te gieren wanneer de eieren er war 

ingeva llen uitzien. Verwarm de broedstoof tot ca. 

28°C. Na ca. 64 dagen komt her legsel uit. Zorg 
dat regen die tijd het d eksel van de bak m et vermi

culiet vast zit zodat d e slangetjes er nier uit kun-

Voeding van pari ngsrijp vrouwtje 

Lacerta 6 1(2) * 2003 

nen. H aal de eerste slangetjes er nier m ereen uit. 

Ze kruipen over de andere eieren waardoor d ie 

slangetjes weren dar ze eruit m oeren. 

Als je geen tweede ronde wil moet je her mannetje 

nog zeker een maand of 2 à 3 apart houden. Maar 

zelfs dan heb je de kans dar de vrouw toch zelf een 

tweede legsel aanmaakt m et opgeslagen zaad. De 
kans dar een tweede legsel o nbevruch t is, is mis

schien wel war groter. Gezonde e ieren zijn goed re 

herkennen , deze zijn wit, onbevruchte zij n geel of 

bruin en raken vaak beschimmeld. 

STRESS T IJDENS DE PAARTIJD 

Als een vrouw te veel stress krijgt heb je weer kans 

op legnood. Een vriend van me heeft zelfs eens 

meegemaakt dar de vrouw her sperma gewoon 

opsloeg en pas een half jaar daarna eieren ging leg

gen, toraal onvef\vachr maar ook e rg gevaarlijk. En 

dar alleen maar door stress. Een mannetje kan wel 

stress hebben in paarrijd maar met een vrouw moer 

je echt voorzichtig zijn. 

HET VOEREN VAN DE JONGE SLANGEN 

Jonge E. guttata kunnen makkelijk twee keer per 
week gevoerd worden, tor ze een jaar oud zijn. En 

m et twee keer per week wordt dan bedoeld op 

woensdag en zaterdag of op dinsdag en vrijdag. 

Welke dagen precies maakt nier u ir, als het maar 

twee keer in de zeven dagen is. Als de d ieren een 

jaar oud zijn is her goed o m over te gaan op één 

keer per week voeren. Het twee keer per week voe

ren wanneer de slangen jong zijn zal de groei 

enorm bespoedigen en zal zorgen voor mooie ste

vige volwassen dieren die hun eerste paring goed 

kunnen doorstaan. Door het rwee maal in de week 

voeren zal de jonge E. guttata regelmatig vervellen. 
D it vervellen zal o m de drie à vier weken gebeuren 

en is alleen maar een teken dar het d ie rtje goed 

groeit. 

DUS EVEN KORT SAMENGEVAT 

l ) Een koppel E. guttata moer zwaarder zij n dan 
300 gram om goed een winterslaap te overleven en 

om sterk genoeg te zijn om daarna nog eieren re 
kunnen leggen . 

2) Een winterslaap van zowel de man als de vrouw 

zijn nodig om ze goed vruchtbaar en paringsbereid 
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re maken. 
3) De temperatuur tijdens de winrerslaap is onder 
de 15° maar boven de 5°C. 
4) De lengte van de winrerslaap is in rotaal mini
maal rwee en een halve maand (een maand om de 
maag leeg te maken daarna anderhalve maand 
win terslaap). 
5) Men kan na een week de slangen op kamertem
peratuur te houden langzaam de lampen 2 uur per 
drie dagen langer aan doen. 
6) Na een paar dagen kan men weer rustig aan 
beginnen met voeren. Eerst kleine prooi om de 
darmen op gang te brengen en na de eerste onr
lasting lekker door gaan voeren. 
7) De vrouw is al paringsbereid voor het mannetje 
erbij komt. Z ij scheidt een geur af dar her manne
tje paringsbereid maakt. 
8) De winterslaap kan beginnen wanneer je wil, 
maar liefst rond begin okrober. In ieder geval een 
beetje in de wintermaanden i.v.m. de verkoop van 
de jongen. Beur~:en zijn maar ror ca. okrober en de 
jongen moeten minimaal drie keer achter elkaar 
goed gegeten hebben voor je ze verkoopt, dus om 
in de juiste t ijd te verkopen moet je zo rond okro
ber, november, uiterlijk december zitten. 

BREEDING OF El11phe guttiltil 

Some notes are given on how ro breed these an i
mals. T here is so rnc d iscussion wherher you can 
keep male and female rogether or nor. Differenr 
rnethods are discussed , but it makes no di ffe rence 
which merhod you use, with both you can achieve 
good resul ts. Hibernarion is important for 
breeding these snakes. Each animal should have a 
weight of at least 300 g. Before hibernarion the 
animals have ro be fed plenriful. H owever rhey 
have ro enter hibernarion with ernpry sromach and 
guts, so at some point feeding has ro be sropped 
(for instanee Ocwber) . Two weeks afrer the last 
defecation the lamps can be rurned off and rhe 
snakcs can be kept for another two weeks ar room 
rernperarure. Now rhey can enter hibernarion and 
can be kept ar temperatures of between 5-l5°C. A 
suitable place can be a cold actie o r a cellar. From 
time to time rhe animals have ro be checked, for 
instanee when renewing the water. The aurhor 
reeommencis to weigh the animals afrer four 
weeks. A slight drop in weighr (25 g) is allowed, 
bur nor 75 o r I 00 g. In thar case hibernarion has 
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Jong kweekkoppel 

ro be aborred. The same holds when rhe spinal 
column becomes visible. Withour complication 
hibernarion is sropped afrer six or seven weeks. You 
can keep rhe animals for one week ar room rempe
rarure, without turn ing on the lamps. Hereafrer 
rhe lights can me rurned on for five hours a day. 
Afrer rhree days you can try w feed rhem a small 
prey. After a week you can increase the day-lengrh 
and temperature every three days, by rurn ing on 
rhe lights for an extra rwo hours, UI1til rhe normal 
day-length is reached. After the first defecation you 
can start feeding normal-sized prey. Especially the 
fernales have w be fed well . E. guttiltil will mare 
wirhout hibernarion, bur ofren rhe eggs are nor fer
rilized. 
For breed ing rhe best monrh ro pur male and 
female rogerher is January or February. Ir doesn'r 
make any difference which of rhe snakes you put 
with the other. Try w watch the mating and write 
down rhe dare. Usually rhey start maring wi thin 30 
min. Leave them wgerher unril rhe female with
draws and coils up, then remove rhe male. Now 
feed rhe female unril sariarion . Two monrhs afrer 
maring she wi ll shed her skin and afrer four or five 
days you can place a nesring-box in rhe terrarium. 
This is a p lastic box with a hole in rhe lid and fil
led with moist saw-dust. Afrer some ten days you 
can check cauriously if she has deposited her eggs. 
Pur rhem in a srnall box wirh moisr verrniculire 
and incubate them ar 28°C. The eggs will harch 
afrer 64 days. The juveniles can be fed rwice a 
week, until d1ey are one year. They will shed rheir 
skin every rhree or four weeks. 
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Boekbespreking 

A guide to Amphibians and Reptiles of Costa Rica. 
Twan Leenders, 200 l. 
Distribuidores Zona Tropical, Miami. 
305 blz, 173 kleurenfoto's, vele zwart/wit tekeningen. 
ISBN: 0-9705678-0-4 
Prijs: tussen de Euro 25.- en Euro 45,-

Costa Rica, het paradijs voor onderzoekers en eco-toeristen. De soortenrijke herpetofauna is voor ons (ama
teur)herpetologen een gegronde reden om eens een bezoek te brengen aan dit schitterende land. Als je weet 
waar je moet zoeken kom je nogal wat reptielen en amfibieën tegen. Daarmee stuit je direct op het pro
bleem: de soorten op naam brengen. Deze veldgids zal u daar een behoorlijk eind mee op weg helpen. 
In de introductie maakt Leenders duidelijk dat het boek bedoeld is voor de "nonspecialists and specialists 
alike". Het is dus geen wetenschappelijk naslagwerk, maar een uitgebreide veldgids die de meeste in Costa 
Rica voorkomende amfibieën en reptielen behandelt. 
Het begint allemaal met een beschrijving van het land (geografie, klimaat, seizoenen), maar ook onderwer
pen als het onderzoek en de diversiteit komen in de introductie aan de orde. Het meest interessante kopje 
in de introductie is misschien wel "Observing and Identifying Amphibians and Reptiles". In dit deel staan 
bruikbare tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen als u op pad bent. 
Dan beginnen de soortbeschrijvingen. Leenders gaat van start met de amfibieën. Uiteraard volgt ook hier 
een introductie van de klasse. Vervolgens een beschrijving van de orde en de desbetreffende familie. Van 
daaruit komen we op de werkelijke soortbeschrijvingen. Op deze manier zijn de teksten duidelijk verbon
den en dat bevorderd het leesgemak. Sommige veldgidsen zijn beknopt en geven zoveel mogelijk (in prin
cipe alleen relevante) informatie op een bladzijde. Leenders neemt de tijd en beschrij& de meeste soorten 
duidelijk, uitvoerig en noemt bovendien leuke weetjes bij de desbetreffende soort. Zo schrij& hij bij Bufo 
marinus dat vroegere experimenten hebben aangetoond dat het gif uit de klieren van deze soort een com
ponent bevat dat een vergelijkende hallucinerende werking teweeg brengt als LSD of mescaline. Hoewel 
men dat nu niet meer kan aantonen, zijn er nog steeds talloze culturen die in de psychedelische werking van 
paddengif geloven en deze toepassen. 
De beschrijvingen worden vaak ondersteund door een zwart/wit tekening of door een verwijzing naar een 
foto, die zich allen in het midden van het boek bevinden. Het derde deel van het boek beschrij& de Costa 
Ricaanse reptielen. Evenals het amfibieën deel is dit wederom een knap staaltje schrijfwerk met interessan
te soortbeschrijvingen. 
Als we aan komen op bladzijde 273 worden er nog drie appendixen voorgeschoteld. De eerste appendix 
behandelt het veel besproken onderwerp slangenbeten en hoe deze te voorkomen. Appendix 2 verdiept zich 
in de beschermde status en de wetgeving van bepaalde in Costa Rica voorkomdende reptielen en amfibie
ën. Tot slot appendix 3, een complete lijst (Checklist) van de in Costa Rica voorkomende reptielen en amfi
bieën. 
Het boek sluit af met een rijke bibliografie en een verklarende woordenlijst. 
Hiermee lijkt alles genoemd te zijn. Toch wil ik nog één onderwerp aanhalen en dat zijn de aparte stukjes 
tekst onder de naam "Of special interest". Acht stukken tekst verspreid door het boek gaan dieper op een 
bepaald onderwerp in of slaan een zijweggetje in. Bijvoorbeeld het onderwerp taxonomie wordt nader beke
ken, of de verdwijning van verschillende soorten amfibieën (de Gouden Pad Bufo periglenes) wordt uitge
diept. Ikzelf vond het stuk over mimicry en koraalslangen erg interessant. En zo zijn er nog een aantal 
onderwerpen die onder de loep worden genomen. 
Een punt van kritiek zou het ontbreken van verspreidingskaarren kunnen zijn. Ook al wordt de versprei
ding van de soorten in de tekst aangegeven, is het naar mijn mening ontzettend makkelijk om in een oog
opslag te zien wat er eventueel in het gebied waar je je bevind voorkomt. Een tweede punt is dat niet alle 
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in her boek worden behandeld, hoewel ik een overgroot deel van de soorten die ik op mijn reizen ben regen
gekomen wel met dit boek heb kunnen identificeren. Toch besraat de kans dat je een soort nier kunt 
plaatsen met behulp van deze veldgids. 
Deze twee puntjes van kritiek vallen absoluut in her niet bij her vakmanschap en informatie d ie dit boek 
verschaft. Ik kan d it boek alleen maar aanbevelen. Het is van onmisbare waarde voor diegene die eens een 
bezoek (willen) brengen aan Costa Rica, maar ook voor diegene die war meer over de Midden-Amerikaanse 
herpetologie willen weren . 

Roy Leysner 

rERR...-"..RILJA/\ S P E C: I ../'...../'...LZ"""""-./'o...K 

Openingstijden: 
woensdag ,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 "I 
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Boekbespreking 

Stachelleguane 
Lebensweise-Pflege-Zucht 
Günther Köhler & Peter Heimes, 2002 
Herpeton, Verlag Elke Köhler, Offenbach 
275 paginàs, 241 kleurenfoto's, 29 tekeningen waarvan 13 verspreidingskaartjes. 
Prijs: Euro 19,80. Te bestellen bij: 
Herpeton-Verlag 
Rohrstrasse 22 
D-63075 Offenbach 
Deutschland 

Een fraai uitziend, Duitstalig boek over hagedissen van het geslacht Sceloporus (Stekelleguanen). 
De auteurs geven aan, dat er wel veel wetenschappelijke artikelen over deze groep zijn gepubliceerd, maar 
dat er slechts zeer weinig geschreven is over de verzorging en kweek van deze dieren in het terrarium. 
Vandaar dit boek, waarin de beschikbare kennis is gebundeld en toegankelijk gemaakt voor de liefhebbers. 
Aangezien de soorten van dit geslacht voorkomen over een groot gebied in Midden en Noord Amerika, 
benadrukken de auteurs het belang van juiste identificatie van de soort en het bijbehorende klimaat en bio
toop. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan de systematiek, met rangschikking in soortgroepen, ver
spreiding, leefomgeving en levenswijze, met o.a. biotoopfoto's, en een hoofdstuk over voortplantingssrrate
gieën. Hierna (we zijn nu ruim 20 paginàs verder) volgt het hoofdstuk Verzorging in het terrarium, met de 
onderwerpen aanschaf en gewenning, herkenning van de meest verzorgde soorten, het terrarium (grootte, 
inrichting, maken van kunstrotsen, bodemgrond, planten), klimaat (lichtintensiteit, luchttemperatuur, dag
lengte, winterrust, luchtvochtigheid), verdraagzaamheid, voedsel (o.a. vitaminen en mineralen) en levens
verwachting (totaal 18 paginàs). De volgende 17 paginàs zijn voor de kweek (geslachtsonderscheid, jaarcy
clus en winterrust, balts en paring, dracht, eiafzet/geboorte, incubatie van de eieren, uitkomen, opkweek 
van de jongen). Een kort hoofdstuk (3 paginàs) over ziekten completeert dit gedeelte. 
Hierna volgt het belangrijkste deel van het boek, de soortbeschrijvingen. Er worden 86 soorten besproken 
op evenzoveel bladzijden, aan de hand van de onderdelen verspreiding, beschrijving, levenswijze en soms 
opmerkingen. Bij de meeste soorten is minimaal één fraaie en duidelijke foto geplaatst. Bij slechts elf 
soorten wordt ook de verzorging en kweek toegevoegd, o.a. bij de meest gehouden soorten. Het geheel 
wordt afgerond met verspreidingskaartjes, klimaatgrafieken, een uitgebreide identificatiesleutel en een lite
ratuurlijst. 
Ondanks dat het in het Duits is geschreven, is het een gemakkelijk te lezen boek, dat een goed overzicht 
geefr van de soorten binnen dit genus. Het enige minpuntje wat ik zou kunnen bedenken, is dat er maar 
van een beperkt aantal soorten iets wordt gezegd over de voortplanting in gevangenschap. Maar eigenlijk is 
dat niet reëel, gezien het grote aantal soorten dat behandeld wordt. Ik denk zelfs dat iemand met weinig 
beheersing van het Duits, desnoods met een woordenboek bij de hand, veel kan hebben aan dit boek. Er is 
veel oog voor de belangrijke details en allezend krijg je het gevoel dat je meer inzicht in deze groep krijgt. 
Hoewel ik vooraf slechts beperkte kennis over deze dieren had, denk ik dat ik met dit boek in de hand wel 
met vertrouwen zou durven starten met één van de vaker gehouden soorten. 
Ik raad dit boek dan ook van harte aan, niet alleen voor de mensen die al Stekelleguanen verzorgen (als over
zichtswerk en controle op de eigen manier van houden), maar vooral ook voor mensen die met deze dieren 
willen beginnen. Voor deze laatste groep is het bijna verplichte kost. Gewoon aanschaffen omdat het zo 
mooi is mag natuurlijk ook. 

Jur ter Borg 
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Voor vakkundig advies 

De grootste 
Nederlandse 
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