


* LA c E RTA ISSN 0023-705L j.g. 61 m . 6, p,g. 201-240. 

Uitgc\'cr: Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde " l..:lccrra", KvK Utrecht nr. 40478049 

Hoofdredacteur: 
Redactieadrcs: 
E-m ail: 
Internet: 

Z.L. H ABERHAM 
Majubmraar 87, I 092 KE Amsterdam 
redaClic@lacerta.nl 

www.laccrta.nl 

Redact ieleden: J .P. TER BORG, T.M. BRUNT, E. VAN GELDEROr, ·r. GROOT, F. FLaiiNKS, M.L. KI K, H . VELDIV\..\11\ H . Vos, R. 
ZAREMBA 

Ereleden: E.F. ELZENGA, B. KRUYNT)ENS, P. ZWART 

LACERTA 
L1ccrta is de tweemaandel ijkse publicatie van de Nederlandse Vereniging voor Hcrpew logie en l è rrariu mkundc (N VHT) "L1certa". 

De "eren i ging heeft ongeveer I 600 leden, waarvan rui m 150 in her buitenland. Voor plaatsing komen in aanmerking Nederlandsral i ge 
anikelen O\'er reptielen, amfib ieën, geleedpotigen, terrariumtechniek en rerrariumplanren. Gedegen artikelen over "00rtplanring, 

gedrag en/ of ecologie, gesch reven "oor een breed publiek, worden merpriorireit behandeld. O riginele bijd ragen genieren de \'Oorkcur, 
maar onder bepaalde omstandigheden komen ook eerder gepubliceerde art ikelen (bijvoorbeeld in vcrtaling ui t een vreemde raai) en/ of 
illustrat ies "oor publicatie in aanmerking, mits schriftelijke roesremming van de copyrighthouder kan worden o"erlegd. 
l..:lccrta heeft geen winswogmerk. Medewerkers en aureurs ontvangen geen honorarium. Aureurs van wie bijd r:tgen van in rotaal 20 
pagina's (inclusief illustrat ies) in l..:lcerra geplaatst worden, hebben in her daaropvolgende jaar recht op een grat is abonnement. Her is 
niet noodzakelijk dat deze 20 bladzijden in één jaargang geplaatst zijn . Auteurs omvangen daarnaast drie presentexemplaren van de 
allcveri ng waarin hun bijdrage is geplaatst. 
Overnam e van artikelen, of delen daarvan, alléén na schriftelijke toestemm ing \'an de Uitgever (\'crtcgenwoord igd door de 
Hoofdredacteur). 

BEKNOPTE AANWTJZ INGEN VOO R AUTEURS 
Alle correspondentie betrefTende her rijdschrift L1certa vcrloopt via de Hoofdredacteur. 
Manuscripten bij voorkeur insturen op d iskerre/CD-R, samen met een afd ruk (specificeer de gebruikte software). Ind ien dir niet 
m ogelijk is, dan gerypr m et dubbele regelafstand en brede marge. Manuscripten kunnen ook per E-mail worden ingestuurd , maar vcr
zend geen illustraties per E-mail (uirge-LOnderd voorbeelden mer lage resolu tie). 
Raadpleeg \'OOr st ij l en indeli ng recente allcveringen van l..:lcen a en de uitgebreide Anmuijzingrn voor twuurs op de website (vraag d~-ze 
zo nodig op bij de Hoofdredacteur). Vcrdeel de reksr in hoofdstukken met 7.0 kort mogelijke kopjes. Geen voernoren gebruiken. Het 
anikei bij voorkeur beëindigen met een Nederlandse samenvatting, d ie in het Engels word t vertaald , en een alfuberische lireraruurlijsr 
met alle in de tekst aangehaalde werken. Daarin cireren zoals hieronder is aangegeven: 

Ttjdscbrifinrtikd AUTEUR, jaar. lire!. lire! van tijdschrift Jaargang (aflevering): pagina's. (bijvoorbeeld: LEEUWEN, F. VAN, 1984. De 
Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrbogasw~ (4). Voortplanri ng in gevangenschap. l..:lccrra 42 (6): 230-237.) 

Boek: AUTEUR, jaar. lire!. Uitgever, stad. (bijvoorbeeld: M ERTENS, R. & H . W ERMU111, 1960. Die Amphibicn und 
Reprilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Ma in.) 

Boekboofdsruk: AUTEUR, jaar. Hoofdstuktitel. In: REDACTEUR (red.) Boektitel: pagina's. Uitgever, stad. (bijvoorbeeld: DONOGIIUE, 
S. & J . LANGENBERG, 1996. Nurririon. In: MADER, D. R. (red.) Rcpti lc medicinc and surgery: 148- 174. W. B. 
Saunders Company, Philadelphia.) 

Als illustraties komen in aanmerking goede d ia's, foto's, en (lijn)tekeningcn, elk op een apart blad. Tekeningen en foto's m:ucimaal op 
A4-fo rmaat inzenden. D igitale illustraties insturen op C D-R, als T IFF-bcstanden met een zo hoog mogelijke resolutie. De genum
merde illustraties dienen elk vergezeld re gaan van een korre maar info rmatieve tekst als onderschrift. Vcrm eld dc>.c teksten op een 
apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd, o"erige illustraties alleen op verzoek. 

LIDMAATSCH AP EN ABONNEM ENT 
Bij lid maarschap van de vereniging zijn abonnementen op her tweemaandelijkse rijdschrift LAC EitTA en het mededelingenblad 
LACERTACfUEEL ( I I allcveringen per jaargang) inbegrepen. 
Verenigingsjaar en jaargang lopen sinds 2002 van januari rot en met december. De contributie voor 2003 bedraagt "oor Nederland: € 
32,25 (bij machtiging € 30,75), België: € 33,75 (bij machtiging € 32,25), via de heer 1-l.C iaessen: € 34,75, Europa: € 46,25, rest van 
de wereld : € 56,25. Daarnaast kent de vereniging nog her Gczinslidmaarschap, zonder rijdschrift (€ I 0 ,75) en her Jeugdlidmaatschap 
(€ 27,25, bij m achtiging € 25,7 5). Adreswijziging, aanm elding, of opzegging (dit laatste vóór I decem ber) scbrifirlijk bij de ledenad
ministratie: P. de Koning, Nasahof 19, 3402 ZV IJssclsrein. 

© 2003 NVHT L1certa. D ruk: Drukkerij Van der Meer, Oosten volde (Fr.). 

© NVHT Lacerm, 2003 



Inhoudsopgave: 

Bij de voorplaat de Onechte Kameleon, Anolis (Chamaeleolis) chamaeleonides 
Z.L. HABERHAM .......................................................................................................................................... 20 1 

Artikelen Nieuwe vindplaats van de Italiaanse muurhagedis (Podarcis sicu/a sicula) in 

Frankrijk (Hyeres, Cóte d'Azur) 
J. BRUEKERS ....................................................................................................... 203 
Het verzorgen en observeren van de Parelhagedis, Tirnon lepidus lepidus 
DAUDIN 1802. Deel 11 
M.H.M. ARETS ........................................................................................................................................... 207 
Een onderbelichte bidsprinkhaan: Plistospilota gttineensis 
T.M. BRUNT ...................................................................................................... 217 
De slangen van de Guyana's. Deel VII 
H. CLAESSEN ................................................................................................................................................. 221 
Publieksvoorlichting: De les met de kameleons 

A. BREURING ..................................................................................................... 235 

Tip Nooit meer bang voor de randarts 

Z.L. HABERHAM .......................................................................................................................................... 205 

Boekbespreking ARNOLD, E.N. & D.W OVENDEN, 2002. Collins Field Guide: Reptiles & 

Amphibians of Brirain and Europe.Tweede editie. 
J.P. TER BoRG ..................................................................................................... 220 

Bij de voorplaat: 

de Onechte Kameleon, 
Anolis (Chamaeleolis) chamaeleonides DUMÉRIL & BIBRON, 1837 

SYSTEMATIEK 
Klasse: Reprilia 
Orde: Sauria 
Familie: IGUANIDAE 
Onderfamilie: POLYCHRJNAE 

Foto en tekst: 
ZAINAL L. HABERHAM 

Majubasrraar 87 
1 092 KE Amsterdam 

anolis@chello. nl 

Genus: Anolis (volgens sommigen: Subgenus Chamaeleolis) 
Species: Anolis (Chamaeleolis} chamaeleonides 

VERSPREID IN G 
Uitsluitend Cuba (inclusief her Isla de la Iuvenrud), verspreid over min of meer her gehele eiland. In ho
fdzaak in beboste gebieden van her laagland, maar komt gedeeltelijk ook in berggebieden voor en is dan 
soms symparrisch met de nauw-verwante baardanolissen A. (Ch.) barbatus (Pinar del Rio), A. (Ch.) gua-
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muhaya (omgeving Sierrade Trinidad), A. (Ch.) poreus (o.a. Sierra Maesrra) en A. (Ch.) agueroi (zeer locaal 
in her zuidoosten). 

BESCHRIJVING 
De onechte kameleon is een reuzentwijganolis en heeft de voor alle twijganolissen typische eigenschappen 
van een cryptische kleur, korre ledematen en een robuuste bouw. Hij is alleen veel groter dan de typische 
twijganolissen: zowel mannetjes als vrouwtjes kunnen een kop-romplengte bereiken van zo'n 17 cm. De 
zwaardvormige staart, die ren dele als -enigszins onbeholpen- grijporgaan kan worden gebruikt, is ongeveer 
even lang. Her lichaam is meestal grijs (verkleuring naar wit is mogelijk), met onregelmatige donkere (brui
ne, zwarte, paarse) vlekken. Veel exemplaren hebben een Y-vormige zwarte schouderstreep. De beschubbing 
van de flanken is erg ongewoon: in plaats van een aaneengesloten schubbenkleed hebben onechte kamele
ons enorme, ronde schubben die op onregelmatige wijze met veel kleinere schubjes worden afgewisseld. Het 
achterhoofd is bij beide geslachren uitgerust met een duidelijke helm, waarmee het aanhechringsoppervlak 
van de kauwspieren sterk wordt vergroot; de dieren kunnen ongenadig krachtig bijten. Onder de kin 
bevindt zich een rij driehoekige schubben. Die vormen het duidelijkste onderscheid met de vier vermelde 
nauw-verwante soorten: bij deze soorten zijn deze schubben steeds sterk verlengd, zodat de impressie van 
een baard ontstaat. Alle vijf Cubaanse reuzentwijganolissen gelden als zeer zeldzaam (sommige zijn slechts 
bekend van een paar exemplaren). Her is waarschijnlijker dar ze in feite algemener zijn, maar door hun cryp
tisch uiterlijk en gedrag simpelweg zelden worden gevonden; zelfs hun enorme keelwam is cryptisch 
gekleurd (grijzig of rozig wit, bij met name jongen en vrouwtjes voorzien van in cirkelbogen gearrangeerde 
paarse vlekken). 

BIOTOOP 
Voornamelijk bosgebied, zowel vochtig als wat droger. Wordt echter ook wel eens in cultuurgebieden gezien. 

LEVENSWIJZE, VOEDSEL EN GEDRAG 
Onechte kameleons houden zich in hoofdzaak op in boomkruinen, maar worden ook geregeld in "typische 
anolishouding" zittend met hun kop naar beneden langs een boomstam waargenomen. Van hieruit jagen ze 
op tragere dieren op de bosbodem; slakken zijn veruit favoriet. Huisjesslakken vormen, vanwege de sterk 
ontwikkelde kauwspieren aan de helm, geen enkel probleem en zijn in gevangenschap vaak het geprefere
rde voer. Ook insekren en kleine gewervelden worden echter gegeten. Over het gedrag in het wild is weinig 
bekend. Gevangenschapsdata suggeren dat ze zich als typische twijganolissen gedragen: de dieren zijn erg 
actief, maar doen alles stukken langzamer dan andere anolissen. In veel opzichten komen ze overeen met 
kameleons {vandaar de naam); zelfs de wiebelende tred over dunne rakken hebben ze met elkaar gemeen. 

VOORTPLANTING 
Cubaanse reuzentwijganolissen worden geregeld paarsgewijs waargenomen. Dit is interessant, omdat de 
mogelijkheid van een paarbinding bij andere twijganolissen in het verleden al eerder is geopperd; voor grote, 
erg trage, bijna onzichtbare dieren lijkt her bijna de enige mogelijkheid om contact met een partner te 
onderhouden. In gevangenschap wijkt de kweek van reuzentwijganolissen weinig af van die van andere grote 
anolissen, al lijken ze minder gevoelig voor daglengte en planren ze zich vaak vrijwel her gehele jaar voort 
{ca. 30 eieren per vrouw per jaar). De jongen zijn vaak erg agressief en hebben een enorme kalkbehoefte 
(slakkenhuisjes?), maar zijn eenvoudig in de opfok als met deze dingen rekening wordt gehouden. 
Geslachtsrijpheid kan al binnen een jaar optreden, maar valt meestallater {als de dieren een kop-romplengte 
van zo'n 10 cm hebben). Leeftijden van meer dan 15 jaar zijn bekend uit gevangenschap. 

TERRARIUM 
Zo groot mogelijk, renminste 1-1.5 m3 voor een paartje. Inrichten met een rechte boomsram en veel dunne 
twijgen. Luchtvochtigheid en lichtintensiteit vrij hoog houden. De dieren zonnen vrijwel niet, maar voor 
de thermoregularie dient er toch een warmtebronnetje aanwezig te zijn. Verder als andere grote anolissen. 
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N ieuwe vindplaats van de Italiaanse m uurhagedis {Podarcis sicula sicula) in 

Frankrijk (Hyeres, Core d 'Azur) 

) ACO BRUEKERS 

Langemeijersrraar 2 
N L-5473 GS Heeswijk-Dimher 

fam.bruekers@wanadoo.nl 

Foro's van de aureur. 

INLEIDING 
De Ita liaanse muurhagedis of ruïnehaged is 
(Podnrcis siculn) heeft zijn hoofdverspreidingsge
bied in Italië, Kroatië en Macedonië aan de zijde 
van de Adriatische Zee. 
Daarnaast heeft deze soort ook andere delen van de 
wereld bereikt, waar hij zich kan handhaven. Zo 
zijn er populaties bekend in Tunesië, Spanje en zelfs 
in de USA (Philadclphia, Long Island in New 
Vork). Ook in Frankrijk is de aanwezigheid van 
Podmás siwln gedocumenteerd (ENGEUdANN ET 

AL., 1993; CHEYLAN, 1978). 
CIIEYLAN ( 1978) meldt dar Podnrcis siwln 111 

Frankrijk bekend is van de lokaties "Toulon" en 
"Chareau-d"If". In diranikei wordt sti lgcstaan bij 

Podnrcis s. siculn, man nerje nr. I , op de olijfboom . 
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waarnemingen die in juli 2002 zijn gedaan aan de 
Italiaanse muurhagedis bij een ru incentrum in de 
srad Hyeres aan de Franse zuidkust. Tevens wordt 
ingegaan op de wijze waarop de d ieren daar ver
moedeli jk terecht zijn gekomen. Voor zover mijn 
informatie reikt, vormt Hyeres een nieuwe, nog 
nier eerder beschreven vindplaats voor deze geïn
troduceerde soort. 

JARDINERI E 
Als bijkomende hobby houd ik mij bezig mer vorst
bestendige palmen en andere koude bestendige 
exotische of mediterrane gewassen. Oir berekent 
dar ik, zodra ik in her Middellandse Zeegebied ben , 
ook de vele ruincentra bezoek. Zoekend naar die 
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Podnrcis s. siculn, mannetje nr. 2, in de modelruin bij 
ruincentrum "Du Gros Pin". 

ene speciale plant . 

Zo kwam ik op 18 juli 2002 bij een groot tu incen
trum in Hyeres terecht mer de naam: 'Jarclinerie clu 
gros pin". Die ochtend was zonnig en zeer warm. Ik 
parkeerde de aura op de parkeerplaats waar aan de 
zijkam een groot aanral oude, knoestige olijfbomen 
in grote bakken stonden opgesteld; duidelijk 
bestemd voor de verkoop. Bij her uitstappen van de 
aura rrok een kleine groene schim direer mijn aan
dacht. Hoewel ik mereen herkende war her was, 
kon ik her regeli jkerrijd nier geloven; een ruïneha
ged is; in Frankrijk; in Hyeres? 
Her was een volgroeid mannetje dar u ir een gar in 
de sram naar buiten kwam en zich in de zon 
koesterde. H er relatieve schuwe dier vluchrre bij de 
minste vermeende d reiging d irect het gat weer in. 
Ik heb deze hagedis d irect gefotografeerd om zo 
bewijsmateriaal re verzamelen. Vervolgens ben ik 
op onderzoek uitgegaan om re kijken of er meer 
dieren re vinden waren. Dar is uiteindelijk gelukt. 
Nabij de roegangspoort van het [llincenrrum op de 
n~uur en in een modeltuintje zag ik namelijk nog 
vter exemplaren rondlopen. In rotaal waren her drie 
mannetjes en twee vrouwtjes die ik heb waargeno-

Podnrcis s. siculn, m::mncrje nr. 3, bij de toegangspoort. 
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men. H er betrof allemaal vo lwassen dieren. 
Juvenielen heb ik nier kunnen ontdekken. 
Naast deze ruïnehagedissen stuirre ik ook op de in 
deze streken veel voorkomende muurhagedissen 
(Poclnrcis mm11lis merremin) voedselzoekend russen 
deze vele potplanten. 

PODARCIS SICVLA SICVLA 

Navraag bij her [llincenrrum leerde dar her bedrijf 
de oude olijfbomen vanuit Zuid-lralië, Sicilië en 
Z uid-Spanje impon eert (L ANGRAIS, pers. meel.). 
Oi r gegeven gekoppeld aan een nauwe bestudering 
van de d ieren, leidde bij mij tor de conclusie da r 
het om Poelarcis sicu/a sicu/a moest gaan en nier om 
de Poelarcis waglerinnn die op Sicilië wordt aange
troffen. 

Volgens mijn inschatting bieden deze waarnemin
gen voldoende aanwijzingen om re concluderen dar 
er sprake is van een introductie van een nier-ende
mische haged issoort door middel van her imparre
ren van planten, in dit geval oude olijfbomen. 
Dergelijke imposante grillige bomen bieden kleine 
dieren immers allerlei schuilmogelijkheden. 
Interessant is om de ontwikkel ingen vanuit dC'"ze 
vinelpbars re volgen. H er idee is om in de roekomst 
regelmatig de stand van zaken re pei len. Er zijn 
geen indicaties dar de introductie van Poelarcis sim
In sim/a opzettelijk is gebeurd. 

LITERATUUR 
CHEYLAN, M., 1978; In: CASTANET J. & 
GUYË"Ii \NT R. (red.), 1978; Atlas préliminnire des 
Repti/es et Amphibiew de France. Sociéré 
Herpéro logique de France, Paris. 137 p. 
ENGEL\IANN, W.E., J. FRITSCHE, R. GONTHER & 
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A NEW LOCALITY FOR THE ITALIAN WALL 
LIZARD (PODARCIS SICVLA S/CULA) IN FRANCE 
(HYERES, CÖTE D'AZUR). 
The Iralian wall lizard (Podarcis sicula) originares 
from ltaly and rhe coasral regions of rhe Adriaric 
Sea. In addition, ir has known introduced popula
rions in Tunisia, Spain, rhe USA and rwo localiries 
in France. The aurhor reports evidence for a rhird 
introduetion in France, in a plant nursery 
(''jardinerie du gros pin'J in Hyeres on rhe Córe 
d'Azur. 
Whilsr visicing rhis plant nursery, rhe aurhor obser-

Tip: 

ved a green-colaured lizard on rhe rrunk of an 
imported, large olive tree, on display for rhe pur
pose of sale. On doser inspecrion, four addirional 
specimes (all adulrs, rhree rnales and rwo females in 
roral} were found in rhe immediare viciniry. 
Common, brown, walllizards (P. muralis merremia) 
were also encountered. The aurhor idenrified rhe 
green specimens as P. sicu/a sicu/a and suspeers rhe 
animals were inadvertenrly introduced, being stow
aways on imported old trees, originaring from a.o. 
sourhern Iraly. 

Nooit meer bang voor de tandarts 

ZAINAL L. HABERHAM 

Majubasrraar 87 
I 092 KE Amsterdam 

anolis@chello. nl 
Foto's van de auteur. 

Vaak loont het als we onze dieren individueel kun
nen voeren; we weten precies wat elk beest binnen
krijgt, en als er eens problemen met de eerlust zijn 
wordt dar ook snel opgemerkt. Bij dieren die indi
vidueel gehuisvest zijn en plantaardige kost of grote 
(eventueel dode) prooidieren eren is individueel 
voeren in de regel nooit zo'n probleem. Bij insec
teneters die met soortgenoten zijn gehuisvest kan 
het echter wellastig zijn; we weten zelden helemaal 
zeker of niet dat allergrootste mannetje of dat aller
dapperste vrouwtje stiekem veel meer eer dan de 
andere dieren. 
Vaak biedt een pincet uitkomst. Het is even wen
nen, maar zelfs de schuwste wildvang-basilisk of 
gekko leert op een gegeven moment meesral dar de 
beloning die uitgaat van het eren vanaf een pincet 
ruim opweegt tegen het risico dat je loopt als je te 
dicht bij de verzorger komt. En als de beestjes dan 
uiteindelijk hebben geleerd van een pincet re eten, 
dan gaar dar meestal hard ook. Zelfs een lege pin
cet wordt voor voer aangezien, en met grote graag
te aangevallen. 
En daar gaar her dus soms mis. Sommige dieren 
(verschillende soorten anolissen, in mijn geval} 
raken zo opgewonden bij her naderen van een pin
cet, dat ze niet netjes wachten tot ik het erin vast
gehouden voederdier voor hun neus heb geposirio-
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neerd. Liever maken ze een halve salto mortale door 
het terrarium en grissen ze de sprinkhaan, dode 
babymuis, brok karrenvoer of reuzenkakkerlak in 
het voorbijgaan uit de pincet- de terrariumgenoot 
zou maar eens eerder zijn. Of ze bijren er zo hard in 
dar ze randen verliezen. Nu is dat allemaal nier zo 
erg; ze lijken er geen last van re hebben en die tan
den groeien ook weer aan, maar roch. Her is geen 
prettig idee bang te zijn dat je ooit per ongeluk een 
keer een anolis in vrije val aan je pincet rijgt, en ook 
het kraken van de randjes op her meraal klinkt niet 
erg prettig. 
Met een beetje simpel geknutsel behoren deze risi
co's evenwel spoedig rot her verleden. De meest ele
gante oplossing komt in de vorm van krimpkous. 
Krimpkous is een product uit de elektrotechniek en 
is bij de meeste doe-her-zelf-zaken voor een paar 
eurocent verkrijgbaar, in allerlei kleuren en maren. 
In essentie is krimpkous een kunststof buisje waar
van de diameter sterk afneemt als het wordt ver
warmd. 
Doe om elke poot van het pincet zo'n op lengte 
gesneden stukje krimpkous en verwarm de pootjes 
vervolgens met een vlammetje uit een aansteker, of 
met de zijkant van een hete soldeerbout. De kous
jes krimpen nu tot ze de pootjes van het pincet 
strak hebben omsloten. Et voild, als een grote hage-
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dis nu iets te hard in het pincet bijt breken er, door 
de aldus aangebrachte zachte beschermlaag, geen 
randjes meer af. De eventuele scherpe punten van 
de pincet zijn ook afgeschermd, dus het risco van 
een ongeplande hersenoperatie via her verhemelte 
is ook niet langer aanwezig. 
Bij gebrek aan krimpkous, of als een wat dikkere 
beschermlaag wensel ijk is wegens de wel erg grote 
randen van uw geliefde huisdier, voldoet een dunne 

slang van plastic of siliconen
rubber (bijvoorbeeld de slang 
van een aquarium-luchtpom
pje, of de manrel van een elek
triciteitssnoer) net zo goed, al 
moeren we hierbij wel even zoe-

ken naar iets dar de juiste diameter heeft- krimpen 
doen deze materialen immers nier echt. Stukje 
slang over de pootjes, een beetje aandrukken, en 
klaar is de gebitsvriendel ijke pincet. De grip word t 
er nier minder op, en de kans op beschadiging van 
war er dan ook in de pineer wordt vastgehouden 
neemt enorm af (zo'n pineer kan derhalve ook erg 
handig zij n bij her oppakken van kleine hagedisse
neieren en dergelijke). 
Als we her pincet later willen steriliseren snijden we 
eenvoudig met een scheermesje de kousjes of slan
getjes eraf en doen we er na de sterilisatie weer 
nieuwe omheen; de vervangingskosten zijn verwa
rloosbaar. 

T IPS AND TRICKS: 

1 I NO MORE FEAR OF THE DENTIST 

= 

= 

Links: boven- en zijaanzichr van een merkrimpkous (her 
zw:m e marcriaal rond de uiteindes van de pootjes) veilig 
gemaakt pincet. Door verhitring heeft de kous zich als 
een "huid" rond de poorjc.ç van her pineer srra kgcrrok
kcn. Rechts: een juwel ierspineer kan erg nurrig zijn om 
kleine hagedisjes individueel mee re voeren. De naald
scherpe puncen van zo'n pineer (zie boven- en zijaan
zicht) laren roe dar de allerkleinste krekeltjes ermee wor
den opgepakt, maar brengen echter ook risico's merzich 
mee. Door over die puncen de mancel van een dun elek
rricireirssnoerrje re schuiven, en dar iets boven de punten 
re laren uitsteken, wordt her risico van onbedoeld srcken 
of spiersen uirgcsloren, renvijl die kleine krekeltjes nog 
steeds (en nu zelfs onbeschadigd) opgepakr kunnen wor
den. 
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l t is preferabie if our charges can all be fed indivi
dually; rhis allows for careful monitoring how 
much an animal eats, and - in case of group hou
sing - for making sure rhar all animals in a group 
have equal access ro food. Especially wirh group
housed small insectivorous lizards rhis presenrs a 
problem; using rweezers ofren is rhe only feasible 
solurion. In the experience of rhe aurhor, once an 
animal gers accusromed ro feeding from tv,reezers, 
often thc rweezers themselves are perceived as food 
and consequendy ger vigoro usly attacked, even 
when empry. This may occasionally lead ro injury; 
animals breaking teeth whilc biring down on the 
meral legs of the rweezers, o r worse, animals ger
ring stung in the mourh by rhe sharp points of 
some rweezers. 
An easy remedy comes in rhc form of Heat Shrink 
(rradirionally used ro insulare elecrrical comacts 
and available ar any DIY shop), synrheric narrow 
rubing rhar dramatically shri nks when heared. 
Applying heat ro a pair of rweezers, appropriarely 
fi tred wirh Heat Shrink, causes rhe tubes ro form a 
tight-fi rring prorecrive m:mrle around rhe rweezers' 
legs. Al rernarively, pieces of appropriarely sized 
plastic or rubber tubing (e.g. rhe insuiaring mande 
of rhin elecrrical wire, or rhe tube of an aquarium 
air pump) may be righrly slid over the rweezers' 
legs. 
This way, an animal accidenrally biring down on 
rhe rweezers will come in ro contact with soft rub
ber or plastic rather rhan hard meral, and is rhere
fore safcguarded from loss of any reerh or other 
111Ju ry. 
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Het verzorgen en observeren van de Parelhagedis, Timon lepidus lepidus 
(DAUDIN, 1802). Deel 11. 

MAI H.M. ARETS 

Damzenbergstraat 2 
6471 BA Kerkrade 
m.arets@wolmail.nl 
Foto's van de auteur. 

WINTERSLAAP OF WINTERRUST 
Heel belangrijk voor het welzijn en het kweken van 
de meeste Europese soorten reptielen is het geven 
van de mogelijkheid tot een winterrust of -slaap. 
Zoals gezegd houd ik mijn dieren van eind septem
ber tot half mei in de binnenterraria in de kelder. 
Hier zijn de temperatuurschommelingen buiten 
goed merkbaar, ik zie dit ook aan de activiteit van 
mijn dieren. Als de temperatuur half december dui
delijk begint te dalen, worden mijn dieren minder 
actief, sommigen komen niet meer tevoorschijn of 
graven zich in, ondanks het feit dat de verwar
mingslampen nog steeds branden. Dit is voor mij 
het juiste moment deze lampen uit te schakelen. 
Ondanks dit blijven sommige dieren toch nog 
rondlopen, om zo nu en dan een tijdje te verdwij
nen. Ook nu merken ze de temperatuurveranderin
gen. Half februari of begin maart worden de ver
warmingslampen weer aangedaan en als de buiten
temperatuur hoog genoeg is, komen alle dieren 
weer tevoorschijn. 
Bovendien houd ik zo'n beetje de daglengte van 
onze breedtegraad aan, om de dieren zo namurlijk 
mogelijk te houden. Tevens kunnen ze door het 
kelderraam ook de daglengte waarnemen. Zo raakt 
hun biologische klok niet van slag. 
Sommige dieren houden een echte winterslaap, ze 
graven zich in en zijn dan ook soms twee maanden 
niet zichtbaar. Andere echter zijn alleen minder 
actief en verschuilen zich slechts voor enkele dagen. 
Gedurende de winter krijgen de dieren om de twee 
dagen wel vers water met vitamines, maar totaal 
geen voedsel. Dit heeft echter geen invloed op de 
toestand van de dieren, ze verliezen nauwelijks 
gewicht. 
Als de dieren aan het einde van hun verblijf buiten 
verrast worden door een koele periode, graven som
migen zich reeds in om aan de winterslaap te begin
nen. Dit is niet zo goed, daar ze gelijk van slag 
raken door de warmte in de binnenterraria. Probeer 
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dit te voorkomen, haal ze liever iets eerder naar 
binnen. 
Wat ik mij afvraag is of grotere reptielen, en met 
name dan Parelhagedissen, eerder in winterslaap 
gaan dan kleinere. Smaragdhagedissen blijven lan
ger actief bij lagere temperaturen. Misschien komt 
dit doordat een groter lijf meer tijd nodig heeft om 
op te warmen. Als de tijd te kort en temperamur te 
laag is loont het zich mogelijk niet om te zonnen, 
dus gaan ze op non-actief. 

ZIEKTEN EN VERWONDINGEN 
Mijn dieren hebben tot nu weinig met ziekten te 
kampen gehad. 
Vroeger was rachitis een groot probleem. Ook circa 
1 0 jaar geleden, toen ik weer met het houden van 
hagedissen begon, had ik regelmatig last van dit 
gebrek. Het betrof destijds vooral juveniele dieren. 
Sommige hadden meteen na de geboorte reeds 
rachitis, hier lag het probleem eerder bij hun 
ouders, die te weinig vitamine D3 of UV-licht kre-

gen. De laatste jaren hebben mijn dieren hier geen 
last meer van. Dit komt mede door het feit dat ze 
een aantal maanden in een buitenterrarium verblij
ven. Ook de eitjes komen nu zonder hulp uit. 
Als er rachitis geconstateerd is, onder meer te zien 
aan sterk naar binnen gerichte voorpootjes, zwakke 
ledematen, het schuifelend voonbewegen en te 
brede krachteloze kaken, kan dit, als men er zeer 
vroeg bij is, nog verholpen worden, maar soms 
slechts gestopt. Is rachitis in een ver gevorderd sta
dium, dan is er geen verbetering meer mogelijk en 
kan het dier het beste worden afgemaakt. 
Een andere ziekte die wel eens voorkwam was het 
verschijnsel van tranende ogen. Bij een 
Smaragdhagedis dacht ik zelfs dat ze blind was. Dit 
kan een gebrek aan vitamine A zijn. IN DEN BoscH 
(1995) schreef hier reeds over. Ik heb het diertje 
toen behandeld door de concentratie Davitamon 
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AD te verhogen en hem twee weken lang 1-2 drup
pels puur roe re dienen. H er bleek re helpen, er is 
ook na vijf maanden geen terugval geweesr. Hij was 

toen vijf jaar oud en is vorig jaar (2002) o p negen
jarige leefrijd overleden van ouderdom. Ik heb dit 
ook een tweeral keren b ij Parelhagedissen gezien, 

weliswaar in een minder ver gevorderd stad ium. 
Hier hielp al een verhoging van de dosering van 
drie naar vijf druppels Davitamen AD per 50 mi. 

Deze dosering heb ik rot nu toe aangehouden, zon
der nog eens tranende ogen te hebben waargeno
men. Tijdens de ziekte bleven de dieren gewoon 

eten en waren voor de rest ook actief. Na een paar 

weken waren ze genezen. Dit lijkt dus ook een vita

mine A gebrek re zijn. 
Door een stomme fout heb ik ook wel eens dieren 

verlo ren. Ik had namel ijk jonge en halfwas dieren 
in een re klein terrarium buiten gezet, roen het 
schaduwdoek echter door de wind werd weggebla

zen ko nden de diertjes geen plek vinden om af te 
koelen. Dus zer nooit dieren zonder roezicht en 

zeker nier re la ng in de volle zon. Of zorg voor een 

echr koele plaats in de bak. Er is niks zo verschrik
kelijk als door hitte gesrorven dieren re vinden, ik 
vond hen op de meest koele plaatsen , zoals in de 
waterbakjes, met hun rong naar buiten en ver

krampr. 

Verwondingen door bijten of snijden aan scherpe 
randen hoeven normaliter niet behandeld re wo r-

Trmon lepidus, zwangere vrouw. Z uid-Frankrijk. 
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den, ze genezen vrij goed en snel. Eén van m ijn d ie
ren had eens twee Ainke wonden op zijn rug en 
Aank, roegebracht door een groter man netje. O e 

ribben waren zichtbaar, daar er een stuk vel was 

weggescheurd. In de wond zat reeds 7A1nd, war soms 
een bloedsrollcnd middel blijkt re zijn. Ik heb de 
wonden schoongemaakt en behandeld met een 

tinctuur, die ik bij een dierenarts gekoch t had voor 
mijn hond. Ik heb her dier twee maal h iermee 

behandeld met een goede aAoop. Oe wonden zijn 

prima genezen. 
Als men zijn dieren goed kent en hen nauwkeurig 
observeert, kan men vaak ged ragsveranderingen 

constateren. Zo ook bij een vrouwtjes Parelhagedis. 

Ik zag haar onder een steen zitten , terwijl ze anders 
samen met de man zont. Ze leek bang re zijn of 

misschien wel pijn re hebben, dat zag ik aan haar 
ogen. Ze bleek in haar achterpoor geberen re zijn. 
Het pootje was gezwollen en had een klein wondje 

in de knieholte. Ik heb het wondje behandeld met 

tinctuur en haar vervo lgens apart ge-t.er. Ook zij is 

weer genezen. 
Oe laatste twee jaar heb ik een probleem met een 

tweetal vrouwtjes, waarvan de jo ngen m isvormde 
of helemaal geen voorpootjes hebben. N ier alle jon
gen vertonen dit, de meeste jongen zijn gezond . In 

eerste instantie dacht ik dar her aan her o uderpaa r 
lag. Nadat ik andere koppels gevormd had, kwam 
her probleem weer terug. Lag het nu alleen aan her 
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vrouwtje? Vorig jaar bleek dat een wildvangkoppel 
dit probleem ook had. Voor haar was dit de eerste 
keer sinds jaren dat haar jongen misvormd waren, 
eerdere legsels bevatten geen misvormingen. Weet 
iemand misschien de oorzaak hiervan? Kan het aan 
de incubatietemperatuur liggen? Ik ga in 2003 de 
temperatuur iets verlagen, de incubatietijd was 
t.o.v. andere jaren ca. 5 dagen korter. Ik dacht eerst 
aan rachitis, maar dit sluit ik uit, daar de diertjes 
zonder problemen zelf uit het ei komen. Diertjes 
die bij de geboorte al rachitis hebben komen niet of 
slechts zeer moeilijk uit het ei. 
Een nakweekman kon na de paring zijn hemipenis 
niet meer intrekken en kroop ermee door de bak. 
Die raakte behoorlijk geïrriteerd, zelfs tot bloedens 
roe. Met een dergelijk probleem kun je het beste 
naar een dierenarts gaan. Na een kleine ingreep en 
een hechting kon hij er weer tegenaan. Misschien is 
deze hemipenis blijvend beschadigd, maar hij heeft 
er gelukkig nog een. 
Een laatste probleem dar ik wil aanhalen is het ster
ven van één van de wildvangvrouwrjes. Ze was 
sinds vier jaar weer eens "drachtig", ze maakte ech
ter geen proefgravingen, zoals de anderen dit 
deden. Haar gedrag was eigenaardig. Was de grond 
te droog? Ik maakte de grond vochtiger, dit had 
geen effect. De volgende dag lag ze in een hoek van 
het terrarium. Ze was erg koud en had ingevallen 
ogen. Nadat ik haar in een kleinere en warmere bak 
gezet had, bleek ze dezelfde nacht re zijn gestorven. 
Ik besloot haar open te maken, tussen de ingewan
den zat een soort grijze pus. Ze was wel drachtig, 
maar haar eitjes waren niet duidelijk re zien. Om de 
eitjes zat een vlies vol bloedvaten. Toen ik op de eit
jes kneep barstten ze open, ook hieruit kwam de 
grijsachtige vloeistof. Waren er eitjes gebarsren in 
haar buik? 
Dit is een minder aangenaam hoofdstuk, maar op 
ziekres kun je altijd rekenen. Maar Parelhagedissen 
zijn behoorlijk sterk en raai, en op circa 10 jaar rijd 
valt het allemaal nog mee, geler ook op her aanral 
dieren dar ik verzorg. 

PARING 
Enkele weken na de winterrust beginnen de dieren 
meer interesse in elkaar te tonen. Er vormen zich 
koppeltjes, de mannetjes worden, zoals gezegd, 
onrustig als ze hun vrouwtje nier meer zien en gaan 
op zoek naar haar. De mannetjes zoeken dan con-
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tact door de heupen en buikzijden van de vrouw
tjes met hun kin of snuit te betasten. De mannetjes 
raken opgewonden. In 2002 vertoonden alle dieren 
in dezelfde week dit gedrag, net alsof er een knop 
werd omgedraaid. Andere jaren strekte deze perio
de zich over twee weken uit. Nu begint de paartijd, 
het vrouwtje kronkelt met haar staart als het man
netje interesse toont door haar staartworrel te 
"besnuffelen" met zijn tong. Af en toe bijt het 
vrouwtje naar hem. Op een gegeven moment is ze 
gewillig en her mannetje grijpt haar met zijn 
machtige kaken in de flanken ter hoogte van de 
buik of heupen. Hierbij kan het gebeuren dat de 
vrouwtjes licht gewond raken, zo hardhandig gaat 
het er aan toe. Er blijven altijd littekens zichtbaar 
op de buik en heupen. Hiervan hebben ze echter 
geen last. 
Mijn dieren beginnen in uitzonderingsgevallen 
eind februari reeds te paren, maar de laatste vier 
jaar begint de paarrijd eind maart en loopt door rot 
en met eind april, soms ook nog tot begin mei. Dit 
heeft te maken met hun biologische klok, maar ook 
met de door mij ingestelde lampen, zoals bij het 
hoofdstukje "Winterslaap of winterrusr" is re lezen. 
NIETZKE (1984) zegt dat de endogeen (innerlijk) 
gestuurde voortplantingscyclus belangrijker is dan 
de exogeen gestuurde, zoals temperatuurverhoging 
en daglengte-aanpassing. Deze ervaringen heb ik 
ook gehad. Eitjes, die buiren de eigenlijke, natuur
lijke periode worden afgezet, zijn minder levensvat
baar en er sterven er meer af dan normaal. 
Volgens BISCHOFF ET AL ( 1984) vindt de paring in 
Zuid-Frankrijk in dezelfde periode plaats. Het 
afzetren van de eitjes vindt, naar eigen ervaring, 
plaats 19-40 dagen na de paring. Dit zijn geen 
absolute waardes, daarmee wil ik zeggen dat 19 
dagen extreem vroeg kan zijn. Enkele dagen tevo
ren kunnen reeds paringen hebben plaatsgevonden, 
die ik niet heb waargenomen, maar die wel bepa
lend kunnen zijn voor de bevruchting. Dus ook na 
de eigenlijke bevruchting kunnen nog paringen 
plaats vinden. Of dit in de natuur ook zo is, weet ik 
niet, daar mijn dieren in een kleine bak worden 
gehouden waar ze elkaar steeds ontmoeten. Bijna 
altijd worden er per vrouwtje twee legsels afgezet en 
wel met russenliggende periodes van 25-53 dagen 
met een gemiddelde van 38 (n=27). Dit in tegen
stelling rot waarnemingen in de natuur (PETERS, 
1962), waar eigenlijk steeds één legsel wordt gepro
duceerd. 
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7imon lepidus, vrouw in her terrarium. 

Ook kleinere vrouwtjes kunnen mer grore mannet

jes paren, maar Ier er wel op dar her groorreverschil 

nier re exrreem is. Bereris her om vrouwejes de eer
ste drie levensjaren nier re laren paren, wachr ror ze 
iers grorer zijn. Ik heb her idee dar vrouwtjes, die re 

jong paren, naderhand minder groor worden. Her 
eirjes leggen vergr zo zijn rol. Een groor volgroeid 
vro uwrje pasr ook berer bij een gro re man, dan een 
iel vrouwrje. 
Jo nge dieren (ca. negen maanden o ud , zonder win

rerrusr) zijn reeds geslachtsrijp en kunnen dus reeds 

bevruchte eirjes leggen. Ik vind dir nier raadzaam 
om roe re laren. 

Ik zag paringen sreeds russen 12.00 en 18.30 u. De 
eigenlijke copulatie kan ror 15 minuren duren, 

hierb ij maakr her mannetje af en roe kreunende 
geluidjes. In de volgende dagen wordr nog enkele 

malen per dag gepaard. 
Ook als de vrouwtjes reeds d rachtig zijn van her 
eersre legsel, wordr er weer gepaard voor her rwe

de of zelfs derde legsel . In uirzonderingsgevallen 

wordr er zelfs een vierde legsel geproduceerd. Eén 
of hoogsrens rwee legsels vind ik prima, maar meer 
gaar ren kosre van her vrouwtje. Hieraan is wel war 
re doen door ze gescheiden re ho uden, hiervoor heb 

ik echrer re wein ig plaats. 

ELAFZET 

Enkele dagen voor her afzetren van de eirjes, wor-
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den de vrouwtjes merkbaar onrusrig. Ze graven 
hier en daar, kru ipen op plekken waar ze normaal 
nier komen en eren weinig o f niers meer. Zorg er 

nu voor dar de grond vochrig genoeg is, n ier nar. 

De grond moer graafbaar zijn, her moer zo zijn dar 

de gang nier insrort bij her graven. De meeste eit
jes worden onder de verwarmingstamp in vochrige 

grond gelegd. Indien de temperatuur en de voch
tigheid van de grond nier voldoen, kan her rot leg
nood komen. Houdr de hoogzwangere vrouwtjes 

goed in de garen. Indien ze na een week o nrusrig 

graven, nog geen eirjes gelegd hebben en ze zien
derogen vermageren rond de heupen, achterporen 

en staartworrel en als bovend ien de oogjes begin
nen in re vallen, is dit een reken van legnood. 
Verberer dan zo snel mogelijk de omstandigheden; 
geef meer water en/ of verhoog de remperamur b.v. 

door een sterkere lamp re kiezen. Doe je niks, dan 
srerft her vrouwtje zeker. In een exrreem geval kun 
je beter naar een op reptielen gespecialiseerde die

renarts roe gaan. 
In her door her vrouwtje gegraven gangetje van 
soms circa 30 cm lengte, bevind t zich op her einde 
een soort kamer. Hierin worden de eirjes gelegd en 
wel zo dar er meesral een holle ruimte boven de eit
jes aanwezig is. Deze ruimte is bedoeld voor her 
opzwellen van de eirjes door wateropname, ze kun
nen n.l. flink uitzetren rot meer dan twee maal de 

oorspronkelijke inhoud. Aanvankel ijk dachr ik dar 
deze ruimre bedoeld was voor de uitwisseling van 
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gassen (zuursmf en koolzuur) of om de jongen de 

gelegenheid re geven zich een weg naar boven re 

banen. Misschien is her wel een combinatie van alle 
drie. Na de e ileg wordt her gangetje weer dicht 

gemaakt en bovenop de uitgang wordt nog een 
heuveltje gecreëerd van substraat uit de naaste 
omgeving. Hierbij steekt her vrouwtje regelmatig 

haar neus in her zand, mogel ijk ruikt ze zo waar de 

eitjes liggen of meer ze zo de temperatuur. Ook 
nadat de ei tjes zijn overgebracht naar d e broed
stoof, hoopt her vrouwtje zand op rond de uitgang 

van her gangetje. Oir doet ze nog enkele dagen. Er 
lijkt dus toch enige vorm van broedzorg re zijn , 
maar misschien ligt dit aan her fe it dar ze in een rer
ranum ztrren. 
Opvallend is her feit dar de dieren, d ie in her bui

renterrarium nog eitj es leggen dir ieder jaar op 
d ezelfde plek doen. In de naruu r komt dit ook 

voo r. 
Mijns inziens is de p lek in her buirenterrarium ech

ter nier geschikt, daar ze nier in de zon ligt, maar 
precies in de schaduw. De enige verklaring die ik 
kan geven is, dar de stenen muur van her terrarium 
nog voldoende de warm re vastho udt en zo mch een 
geschikte plek levert. 

Als er een tweede legsel gelegd wordt, graven ze her 

eerste meesral nier uir. Waarschijn lijk weren ze nog 
waar her eerste legsel ligr. Enkele malen heb ik her 
tweede legsel in de buurr van her eerste gevonden , 

ook nadat her eerste reeds verwijderd was. Ze weren 
hun optimale plekje wel re vinden. 
Sommige vrouwtjes komen kijken als ik de e itjes 

u itgraaf. Hierb ij komen ze heel dichtbij en begin
nen aan mijn vingers re ruiken , sommigen probe
ren mijn vingers weg re duwen met hun kop. Eén 

keer beer een vrouwtje in mijn vinger. Sommige 

minder schuwe vrouwtjes beginnen her gat mereen 

dicht re maken als ik aan her graven ben. Her man

netje wordt echter n ier weggeduwd, andere hage

dissen wel. 
Hoe weren de dieren nu welke plaats er geschikt is 

voor hun legsel? De vochtigheid lijkt van onderge
schikt belang, maar hoe zit her met de tempera
tuur? De eitjes worden bijna a ltijd 's nach ts gelegd , 

dan zijn d e ve rwarmingslampen immers u ir. 

Mogel ijk weren ze aan d e hand van hun proefgra
vingen waar de meest geschikte temperatuur heerst 
M isschien word en d e eitjes pas gelegd indien ze de 

laagste temperatuur ter p lekke, dus 's nach ts, nog 
als geschikt erva ren . 
Tor één of twee dagen voor de ei leg en mereen erna, 

is de eerlust van her vrouwtje bijna grem.eloos. 

DE LEGSELS 

Her aanra l eitjes per legsel is tamel ijk variabel, maar 
is wel gerelateerd aan de groone van her vrouwtje. 
Dus hoe groter her vrouwtje hoe m eer eitjes, maar 

d it klopt nier altijd . Een heel oud vrouwtje, ik 
scharre haar leefrijd men op 6 jaar, legde in één jaar 

twee legsels van 27 en 26 eitjes. Een ander minder 
oud d ier va n o ngeveer gel ij ke groone legde 
gemiddeld 18 eitjes. Een ander groot robuust en 

goed doorvoed dier en doeiHer van her eerste 

vro uwtje ech ter, legt meesral rond de 20 eitjes met 
één uitschieter van 26 stuks. Jo nge vrouwtjes leg
gen in de regel minder eitjes, maar 14 sruks voor 

een tweedejaars dier vind ik behoorl ij k veel. 
BISCHOFF ET AL ( 1984) geven een legselgroone 
aan van 5-24 eieren. 

De groone van de eitjes is eveneens zeer variabel , ik 

heb geen vcrband kunnen leggen russen lichaams
lengte en e igroo rre. Wel is er een verband russen 
leefrijd en eigroorre, maar d ir klopt ook n ier altijd. 

Timon lepidus, eieren in her terrarium (links) en op punt van uitkomen in de broedsroof (rechts). 
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Meestal is het wel zo, dat de eitjes kleiner zijn na
rmate het legsel groter is. Bij de lengte van de jon
gen zie je dit verschil nauwelijks meer. Soms zie je 
ook aanmerkelijke grootteverschillen binnen het
zelfde legsel, dit hoeft echter geen nadelige invloed 
op het uitkomen van de eitjes of de jongen te heb
ben. 
De meeste eitjes worden los gelegd, dit is het beste, 
soms komt het echter voor dat sommige eitjes aan 
elkaar geplakt zijn. Dit is minder gunstig, in dit 
geval maak ik ze voorzichtig los. Indien de eitjes 
gelig of grijzig van kleur zijn en bovendien erg ver
schrompeld of gedeukt, is het niet nodig ze te 
bewaren. Gooi ze gerust weg, anders kunnen ze 
gaan schimmelen en de andere eitjes infecteren. 

HET UITBROEDEN 
Ik verzamel alle eitjes en breng ze over naar bami
bakjes gevuld met vochtig, zeker niet nat, vermicu
liet of perliet. Ik neem aan dat de meesten wel 
weten wat dit voor stoffen zijn. Ik maak kleine 
kuiltjes op de plek waar de eitjes moeten liggen en 
zorg ervoor dat ze elkaar niet raken, rekening hou
dende met het feit dat ze nog kunnen groeien door 
wateropname. Nu dek ik ze gedeeltelijk toe met het 
substraat rotdat nog ongeveer een kwart van het 
eitje te zien is. Zo kun je bij het wekelijks controle
ren zien of er eitjes slecht zijn of verdrogen. Als het 
nodig is voeg je nog wat lauwwarm water toe aan 
het substraat, maar laat het niet over de eieren 
lopen. Zorg er tevens voor dat er voldoende gaatjes 
in de doosjes zitten. Maak ze bij voorkeur aan de 
zijkanten en niet in het deksel. Bij plaatsgebrek kan 
men de doosjes op elkaar stapelen. Zoals u zeker 
begrijpt zullen de onderste doosjes te weinig zuur-

stof krijgen als er alleen gaten in het deksel zouden 
zitten. 
Vervolgens gaan de doosjes de incubator of broed
sroof in. In mijn geval is dat een koelkast, waarvan 
de koeling natuurlijk uitgeschakeld is. Koelkasten 
zijn goed geïsoleerd en zijn dus niet alleen geschikt 
om de warmte buiten, maar ook binnen te houden. 
Deze koelkast heb ik vrij eenvoudig omgebouwd, 
door in één van de groentebakken, gevuld met 
water, een verwarmingskabel voor aquaria te leg
gen. Deze kabel heeft een vermogen van ongeveer 
100 W. Op deze wijze verwarm je het water, dat 
dan verdampt en voor de nodige luchtvochtigheid 
zorgt. Bovendien heb je zo een soort warmtebuffer. 
Als n.l. de thermostaat uitslaat koelt de ijskast niet 
zo snel af. Op het rek boven de groentebak liggen 
nog twee verwarmingskabeis van 15 en 25 W. Deze 
zijn geschikt voor zowel in water als voor in zand 
etc. De thermostaat stel ik zo in dat een tempera
tuur bereikt wordt van ca. 28°C. De werkelijke 
waarde varieert, in mijn geval van 27-31 oe. Op de 
verschillende niveaus heb ik aquariumthermome
ters en elektronische thermometers geplaatst, zodat 
ik dan overal de temperatuur kan controleren. De 
elektronische thermometers zijn buiten afleesbaar. 
De deur van de koelkast laat ik op een kiertje staan, 
zodat er voldoende zuurstof bij de eitjes kan. Ik 
weet niet zeker of dit nodig is. 
De reden voor het kiezen van een koelkast is de 
grote hoeveelheid eieren die ik elk jaar moet uit
broeden. Een kleinere broedstoof, zoals vele auteurs 
laten zien, voldoet echter ook. 

SUCCESPERCENTAGE 
In 200 1 en 2002 heb ik gebruik gemaakt van deze 

Tabel 1: Uitkomstpercentages van legsels van Tirnon lepidus over de jaren 1995-2002. 

Jaar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Aantal vrouwtjes dat 2 3 3 5 6 6 5 8 
eitjes gelegd heeft 
Aantal legsels 2 7 10 11 10 9 11 17 

Aantal eitjes 35 140 145 150 156 99 184 233 

Aantal jongen 20 63 63 90 64 10 133 107 

Percentage 57 45 43 60 41 10 72 46 
uitgekomen 
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methode met, zoals uit tabel I blijkt, zeer wisselend 
resultaat. In 2001 waren er 3 legsels die 100 % uit
kwamen en 4 met pereenrages russen de 80 en 
100%. In 2002 waren er maar twee legsels die 100 
% uitkwamen, één van 91 %, de anderen waren 
allen lager dan 75 %. 
Een reden voor her relatief slechte jaar 2002 is, dar 
er problemen waren met de remperaruurhandha
ving. De voeler van de thermosraar was losgeraakt 
en was terechtgekomen op een re koele plaats, 
waardoor de verwarming constant bleef branden. 
Een andere reden kan zijn dar de temperatuur 
hoger was ingesteld dan in 2001. Oir is o.a. re mer
ken aan de incubatietijd, deze was in 2001 onge
veer vijf dagen langer dan in 2002. 

BROEDDUUR EN EFFECTEN OP HET 
GESLACHT 
De incubatierijd ligt in extreme gevallen russen de 
74 en 100 dagen bij een rempratuur van 28-31°C. 
De meeste jongen komen, bij deze temperatuur, 
russen de 80 en 95 dagen uit her ei. Her is volgens 
vele ameurs beter de eitjes langer re incuberen, 
waardoor de jongen sterker zouden worden. Dar 
wil wel zeggen dar de temperatuur dan iets verla
gd moer worden. 
Op her moment weer ik nier war de sekse-verhou
ding is bij bovengenoemde temperatuur. Deze ver
houding gaar dan mogelijk veranderen. Er is echter 
geen zekerheid dar bij de LACERTIDAE her geslacht 
van de dieren wordt bepaald door de broedrempe
raruur. 
In de broedsroofjes die ik vroeger gebruikte, lier ik 
de verwarming aan van 05.00 u. rot 01.00 u., dus 
een verwarming van 20 uur. De laatste twee jaren 
laar ik de verwarming constant branden. Oir jaar 
wil ik weer proberen de naruur na re bootsen, door 
de verwarming 's nachts uit re laren schakelen. 
BAEZ ET AL ( 1998) geeft dit ook aan voor verschil
lende Tarentola-soorten (muurgekko's). Deze tem
peratuurschommelingen zouden volgens hen een 
positieve werking hebben op de ontwikkelingssnel
heid van de jongen. 
Nog even een korre opmerking over de incubatie
tijd. Een legsel van begin juni vond ik pas op 11 
augustus, de eitjes zagen er goed uit, na openen 
vond ik een levend embryo van ca. 3 cm lengte. 
Her frappante is hieraan is, dar de eitjes zich toch 
ontwikkeld hadden ondanks her feit dat de tempe-
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ratuur in her terrarium slechts ca. 20°C was, daar 
de verwarmingslampen uit waren. 

PROBLEMEN BIJ HET UITKOMEN 
Een aanral jaren geleden peuterde ik de jongen wel 
eens uit het ei als dat aangepikt was, dit doe ik nu 
niet meer. Wam als de jongen niet vanzelf uit her ei 
komen, is er iets mis en zijn ze later waarschijnlijk 
ook niet sterk genoeg om er mee verder re kweken. 
Dit klinkt hard, maar we willen eigenlijk toch 
alleen sterke, gezonde dieren. We hopen ook op 
verdere nakweek van onze eigen jongen. Wel moet 
ik hierbij vermelden dar, bij her overbrengen van 
de pas uitgekomen jongen naar de opkweekbakjes, 
sommige jongen alleen nog hun kopje uit het ei 
steken. Bij het hanteren van de bamibakjes kunnen 
deze jongen schrikken en zich in her ei terugtrek
ken, waarbij ze eventueel kunnen verdrinken. Van 
deze eitjes reek ik dan het buitenste vlies iets verder 
open, zodat de vloeistof, eiwit, eruit kan lopen. Ik 
haal de jonge dieren echter niet uit het ei, daar ze 
nog hun resterende dooier moeren resorberen. Na 
enige uren of zelfs een dag lopen ze dan vrolijk 
rond in het doosje. 
Her komt wel eens voor dat een eitje langer dan een 
week blijft liggen, en dat terwijl alle anderen zijn 
uitgekomen. In zo'n geval bevat her eitje meestal 
een dood of misvormd jong. 
Als er jongen zijn die niet vanzelf uit het ei komen 
dan is er meestal sprake van rachitis, her lijkt er dan 
op alsof de jongen verdronken zijn in her ei. Ze 
hebben rond de navel een verkleurde vlek. 
In het geval van zeldzame soorten kan men naru
rlijk wel overgaan rot her helpen van de jongen bij 
her uitkomen. Indien men reeds dode jongen 
gevonden heeft met verkleurde buikjes, kan men 
ervan uitgaan dar de andere eitjes niet meer vanzelf 
uitkomen. Zet de uit her ei gehaalde diertjes daar
na warm en vochtig in een soort couveuse en geef 
hen naderhand voldoende vitamines en mineralen. 

HET UITKOMEN 
Hoe komen jonge Parelhagedissen {en natuurlijk 
ook andere soorten) uit het ei? Veel hagedissen heb
ben een eitand. Bij Parelhagedissen is dit een drie
hoekig plat doorzichtig tandje, dar in of aan de 
bovenkaak vast zit. De zijkanren zijn behoorlijk 
scherp, want als je er met je nagellangs wrijft blijft 
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Timon lepidu.s, nakweek. 

her haken of maakt her kleine krasjes hierin. Een 
hagedissenei besraar, net als een vogelei, uir een 
buitenste wine schil met hieronder een vlies, waar
binnen de dooier met embryo en her eiwit zich 
bevinden. Her vlies onder de schil is doorzichtig en 
semi-permeabel, dar wil zeggen er is uirwisseling 
van vloeisrof mogelijk door middel van osmose. 
Zouren kunnen nier door deze schil naar bui ren of 
naar binnen komen. De osmotische waarde is de 
trekkracht, die een vloeisrof waarin zouren zijn 
opgelost, uiroefenc op water. In ons gevaJ wil dar 
zeggen dar in een ei, waarin een vloeiscof met zou
ren en eiwinen zit, water kan opnemen uit zijn 
omgeving. Hierdoor kan her ei in volume roene
men, waardoor de druk in her ei roeneemr. De bui
tenste wine schil, die permeabel is ( er kunnen wel 
vloeisroffen met zouren deze schil passeren), rekt 
mee. Oir is re zien aan de srreepjes en ruitjes die bij 
rek zichtbaar worden. Na rwee weken kan men bij 
bevruchte eitjes reeds aden jes zien als men her ei 
regen her licht houdr. 
Als de jongen nu op her pum sraan uit re komen, 
beginnen ze mer hun kopje re bewegen. Volgens 
mij snijden ze eerst met hun eitand door her semi-
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permeabele vlies. Hierbij komt de vloeisrof in aan
raking met de eierschaal, die hoofdzakelijk dienr 
voor de stevigheid en bescherming van her ei, en 
rreedr dan naar buiten. O ir is re zien aan de drup
peltjes op de schil of de vochtigheid hiervan. 
Volgens mij is her belangrijk dar dit vocht wordt 
opgenomen door her substraat, zodat her ei leeg 
kan lopen en her jonge dier ru imte krijgt om uir 
her ei re komen. Een rweede voordeel is misschien 
dar her subseraar iets vochtig wordt, waardoor dir 
graafbaar word t en nier inscon aJs her re rul is. Her 
ei is nu slap en her volume is minder geworden. Nu 
snijden de jongen her buirensre vlies kapot, er ver
schijnen overal sneerjes in her wirre vlies. Na een 
tijdje komr her kopje tevoorschijn. Her jonge dier 
schakelt nu over op longademhaJing en begint zijn 
resterende dooierzak re resorberen. O ir hele proces 
kan soms rot rwee dagen duren. 

DE JONGEN 
Direer na de geboorte kunnen ze zich al aardig ver
ded igen, sommige hagedisjes sperren hun bek 
mereen open als ik mijn hand in her opkweekbak-
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je steek. Soms springen ze naar mijn vinger en bij
ren crin. Toch wel dapper hè? Ze zijn bij de gebo
rrc grijs rot olijfbruin van kleur met veel wirrc rot 

geelwitte ronde vlekjes, die omrand zijn door een 

zwarte streep. Na o ngeveer een half jaar worden de 
vlekjes op de Aanken blauwachtig, naderhand kleu
ren ze steeds feller blauw. Na ca. acht maanden kan 

men soms het geslacht al o nderscheiden, maar dir 
blijft roch nog moeil ijk. 

Jo nge Parelhagedissen zijn geen moeilijke ercrs, ze 
va llen alles aan war beweegt. Ze eren echter nier 
mereen na de geboorte, her duurt meesra l vier 

dagen, soms een week. Ze lusren graag weideplank

ron, hiervan eten ze bijna alles, kevertjes, spinnen, 

wantsen etc., dus beestjes die door andere soorten 
n ier alrijd worden gegeten. Naruu rl ijk eren ze ook 

kleine krekeltjes. Srofkrekels zijn nier nodig, daar 
de jo nge hagedisjes reeds 8-9 cm lang zijn en dus 
makkelijk krekels van maar 3-4 aankunnen. Na een 

tweeral weken kan men ze reeds bijvoeren mer 

meelwormen. Ook sprinkhaantjes worden clan 
graag gegrepen. 
Mereen na de geboorte zer ik de jo nge dienjes in 

kleine terraria, die sparraans zijn ingerich t. De 

bodem besraar uit puur mergelgruis waarover ze 
altijd , wanneer ze di t willen , kunnen beschikken, 
met daarop enkele stenen waaronder ze zich kun-

nen verstoppen. Soms leg ik er nog een kunstplan
tje of gedroogde rozemarijn bij. Ik gebruik geen 
T. L.-buis, doch slechts een spotje van 40 Wals ver

warming. Oir lampje laar ik zeker 14 uur per dag 

branden. Zorg oo k hier voor een koel plekje. Zoals 
bij de volwassen d ieren verschoon ik ook bij de jon
gen her water om de rwee dagen. Ze krijgen kleine 

ondiepe schaairjes met een inho ud van ca. I 0 mi. 
Hieraan voeg ik ook 5 druppels Daviramen AD 
roe. H ieraan moer men zich srrikr houden, hiervan 

hcefr men later alleen profijt. Her is n ier om aan re 
zien als jonge groeiende hagedissen rach itis gaan 

verronen en op hun ellebogen gaan lopen of een 
krekel willen pakken met hun veel te slappe kaak

jes. Vooral als je bedenkt dar gezonde beesten zel fs 
huisjesslakken weren re kraken. 
Voeren is elke dag nodig, ze eren veel en groeien 
dan ook snel. H er is aan re bevelen de jongen iers 
vochtiger re ho uden dan de volwassen d ieren , d it in 

verband mer uitdroging van her kleine lij f met de 

dunnere hu id. 

Men kan de jonge diertjes in aard ig grote groepjes 
houden, in mijn geval zer ik de jongen van één leg

sel allen bij elkaar. Als ik namelijk een kweekkop

pel wil vormen voor later, wil ik er zeke r van zijn 
dar her geen broers of zusters van elkaar zijn. Dit 
geldt niet alleen voor mij , maar ook voor eventuele 

7ïmon lepidm, nakweckman van ongeveer rwcc-cn-ccn- half jaar oud . 
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andere liefhebbers. Na een jaar is het meestal wel 
nodig de dieren te splitsen, daar ze dan som terri
toriaal worden. 

CONCLUSIE 
Tot nu toe gaar her goed met mijn beesten, som
migen worden reeds zeven jaar door mij verzorgd. 
Zoals gezegd planten mijn nakweekdieren zich 
reeds voort. Ze hebben weinig ziekten of gebreken. 
Parelhagedissen zijn makkelijk te houden, ook al 
lijkt her niet zo aan de hand van mijn uitgebreide 
artikel. Vaak wordt de soort aangeraden voor 
beginners, maar ik raak niet uitgekeken op deze 
prachtige grote en robuuste dieren. 
Zeker probeer ik de dieren steeds beter te verzor
gen, vooral met her oog op het welzijn van de die
ren. 
Elk jaar gaat mijn vakantie naar Zuid-Frankrijk, dit 
jaar echter ook naar Extremadura in Spanje, om 
daar deze hagedissen, maar ook andere soorten rep
tielen en amfibieën te bestuderen, te fotograferen 
en te inventariseren. 
Parelhagedissen zijn mijn grote favorieten, zoals 
blijkt. Degene, die na het lezen van dit artikel, deze 
fascinerende hagedissen wil gaan houden, kan met 
mij kontact opnemen. Indien er opmerkingen of 
interessante waarnemingen zijn, zou ik her gewel
dig vinden als men mij zou schrijven of e-mailen. 
Het is niet moeilijk een artikeltje te schrijven, her 
kost wel enige tijd maar het geeft voldoening. Met 
de leidraad van }UR TER BORG in Lacertactueel 
(2003) kan her eigenlijk nier misgaan. 
Via deze weg wil ik vragen of er misschien lezers 
zijn, die de Marokkaanse Parelhagedis ( Tirnon 
pater) of de Reuzensmaragdhagedis (Lacerta triline
ata) houden. Hiervan zou ik graag een kweekkop
pel willen verzorgen. 
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HDSBANDRY OF AND OBSERVATIONS ON 
THE OCELLATED LIZARD, Tirnon lepidus lepi
dus (DAUDIN 1802). Part 11 
During rhe winter, from the middle of December 
until the beginning of March, rhe spotlights are 
rurned off and the animals are visible only part of 
rhe time, some of them even hibernare. No food is 
given during this period, only water. After several 
weeks rnaring starts, during the last years ar rhe end 
of March, and will go on until rhe beginning of 
May. When rhe female has ro lay her eggs, she digs 
a tunnel of up to 30 cm length, with a larger hole 
at the end. Here she lays her eggs. The clutch rypi
cally consists of 5-24 eggs, although in one year 
the author found two durehes of 26 and 27 eggs 
from the same female. The eggs are incubated ar 28 
(27-31) oe with moist vermiculite or perlire as sub
strate. lncubation can last between 7 4 and 100 
days, but most often between 80 and 95 days. 
A table is given of the success-rare during the last 
eight years. The juveniles are raised in groups, all of 
the same clutch, and are fed all kind of insects. The 
receive more vitamins than the adults (5 drops in 
1 0 mi) and marl-grit ad libitum. They are kept 
warm during the winter. 
lt is concluded that Ocellated Lizards are easy to 
keep and breed. 

This is the second part of a two-part paper. Part I 
was publisbed as: 
ARETS, M.H.M., (2003) Het verzorgen en observe
ren van de Parelhagedis, Tirnon lepidus lepidus 
(DAUDIN, 1802). Deel I. Lacerta 61 (5): 189-200. 

© NVHT Lacerta, 2003 



Een onderbelichte bidsprinkhaan: Plistospilota guineensis 

TIBOR BRUNT 
eremerstraat 34 

3532 BE Utrecht 
Tel: 030-2992580 

titarovebor@hotmail.com 

INLEIDING 
In juni (op de TER-beurs in Houten) ben ik erop
uit geweest nieuw bloed voor mijn hobbykamer 
(gevuld met spinnen en bidsprinkhanen) in te 
slaan. De meeste van mijn oudere bidsprinkhanen 
waren reeds ter ziele en sommige van die soorten 
had ik soms al langer dan 4 jaar, zoals bijvoorheel 
Hierodula membranacea waar ik al tot twee keer toe 
mee gekweekt heb. Dus ik was wel weer eens toe 
aan een nieuwe uitdaging. Thuisgekomen inspec
teerde ik mijn buit: enige Pseudocreobotra spp., 
Deroplatys lobata en, interessant genoeg, 
Plistospilota guineemis. De laatste soort ben ik nog 
nooit tegengekomen op een beurs en ook staat hij 
in geen enkel terrariumboek dat ik heb. Ik heb ech
ter het een en ander opgezocht en meegekregen van 
de verkoper in kwestie. Het betreft hier een erg 
grote bidsprinkhaansoort, die relatief vrij gemakke
lijk is te houden. Erg aantrekkelijk dus voor veel 
mensen. Ik zal in dit artikel proberen wat op re hel
deren over deze soort en mijn ervaringen tot nu roe 
beschrijven. 

ACHTERGROND 
Onderfamilie: Mantinae, orde Mantini. De soort 
komt voor in het westen van Afrika (Ghana, die 
jongens die ze verkochten waren Fransen!). De 
nauwste verwam is de Plistospilota camerunensis, 
die, zoals de naam al aangeeft, wat zuidelijker in 
Afrika leeft (Kameroen). Volgens FRANCESCO 
TOMASINELLI (schr. meded.) leeft deze soort voor
namelijk in natte begroeide streken van Afrika, tus
sen struiken en bomen. Het vrouwtje van 
Plistospilota guineensis kan tot 13 cm lang worden, 
en is daarmee een van de grootste bidsprinkhanen 
ter wereld. 
De kleinere Plistospilota camerunensis wordt slechts 
tot 9 cm lang. De kleur van P. guineemis is erg 
mooi, de thorax en het achterlijf met dekschilden 
hebben een mooie, gestreepte goudbruine kleur 
met azuurblauwe doorschijning. De poten en vang
armen zijn gevlekt met azuurblauw en lichtbruin. 
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Ze hebben verder de typische bidsprinkhaanvorm, 
maar zijn over het algemeen wat meer langgerekt 
dan bijvoorbeeld de bekende Hierodula- of 
Sphodromantis soorten. De vleugels bij P. guineemis 
zijn zoals het een bidsprinkhaan beraamt prachtig 
gekleurd. In dit geval fel geel en wit met een don
kerbruin srrepenpatroon. De vleugels bedekken bij 
zowel het mannetje als het vrouwtje het gehele 
achterlijf. 

ALGEMENE REGELS 
Deze soort dient te worden gehouden in een terra
rium of bak die in hoogte minstens 5 keer de leng
te van her dier bedraagt, met daarin een aantal hoge 
takken met bladeren. De bak kan eventueel in 
grootte worden aangepast naar gelang de leeftijd 
vordert. Één keer per dag sproeien en een goede 
ventilatie is belangrijk. Als het te droog wordt is 
deze soort gevoeliger voor calamiteiten bij de ver
velling dan algemeen gehouden bidsprinkhaan so
rten. Het zijn geen echte zonnebaders, meestal gaan 
ze, ondersteboven, tussen bladeren en takken of 
aan de onderkam van een deksel zitten. 
Het favoriete voedsel van mijn P. guineemis bestaar 
voornamelijk uit krekels. Toch is het goed af en roe 
het voer te variëren met wat vliegende insecten. 
Ook zijn ze behoorlijk kannibalistisch, dus kunnen 
ze niet samen in een bak. Het zijn redelijk actieve 
jagers en als ze hongerig zijn zullen ze uit hun tak 
klimmen om de prooi na te jagen. 
Na de paring duurt het enige tijd voordat de eier
pakketten (langwerpig en donkerbruin) worden 
afgezet op de bodem van het terrarium. Na ruim 
zes weken komen de eieren uit, met dagelijks matig 
sproeien en bij een temperatuur van rond de 25 oe. 
De ± I 00 nymfen zijn razendsnel en al meteen kan
nibalistisch. Wanneer de opfok van alle jongen een 
te grote opgave lijkt, kun je wachten totdat de 
populatie tot enkele tiemallen is gedaald, daarna de 
nymfen scheiden in bakjes en Drosophila voeren. 
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TERRARIA EN OPFOK 
Ik heb vier jonge exemplaren gekocht waarvan de 
geslachren volstrekt onduidelijk waren. Ik heb ze 
enige tijd in gewone plastic krekelbakjes gehouden 
(in de buurt van gloeilampen die de omgeving
stemperatuur minimaal op 25-30 oe hielden) 
alwaar ik ze voerde met vleesvliegen die rijkelijk 
door mijn huis en tuin zoemden. Leuk van deze 
soort is overigens dar ze bij verstoring (zoals het 
voederen} in eerste instantie een "dode rak in de 
wind"-irnpressie doen en dit best lang blijven vol
houden. 
Na twee vervellingen heb ik ze overgezet in een 
hoge plastieken- of glazen- pot (eentje waarin je 
spaghetti bewaart) met een afgeknipt stuk panty 
erop. De potten waren ongeveer 15 cm hoog en 8 
cm in doorsnee. Vrij snel daarna stierf er één van de 
vier aan een voor mij onbekende oorzaak. Ik was 
intussen permanent overgeschakeld op krekels als 
voeding. De eetlust van de dieren was erg goed, 
zodat ze per dag wel twee tot drie krekels maatje 6 
naar binnen werkten! 
Na nog twee vervellingen zaten ze in het subadulte 
stadium. Het bleek dar ik de lengte van de dieren 
had onderschat, en één van de drie overgebleven 
exemplaren in een te lage pot had gehouden. Dit 
dier heeft tijdens haar vervelling iets geraakt en is 
daardoor scheefgegroeid. De andere twee had ik al 
in een veel ruimer terrarium (hoogte 40 cm) 
geplaatst. Het scheefgegroeide exemplaar had mis
vormde vangarmen en was hierdoor behoorlijk 
gehandicapped bij het vangen van prooi, hoewel ze 
haar best deed iets te pakken. Na verlies van een 
voorpoot bevorderde haar kansen op het grijpen 
van een krekel echter aanzienlijk. 
Inmiddels waren de dieren goed te sexen en bleken 
mijn dieren een mannetje en twee vrouwtjes. Zoals 
bij veel andere soorten doen de vrouwtjes er aan
zienlijk langer over om volwassen re worden. Her 
mannetje vervelde ongeveer vier weken voordat 
mijn eerste vrouwtje vervelde. Dit is wel een 
belangrijk gegeven waarmee je rekening moet hou
den bij deze soort, aangezien mannetjes ongewis 
kort kunnen leven. De bekendste remedie hierte
gen is her mannetje wat kouder te zetten en het iets 
minder te voeren. Het tweede vrouwtje heeft de 
vervelling helaas niet overleefd door onbekende 
complicaties. Mijn gok is, na overleg te hebben 
gepleegd met een kenner, dat mijn terraria niet vol
doende zijn belucht. Ik heb een groot terrarium 
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waarin alleen aan de bovenkant luchtgaten zitten. 
Echter, beluchting van achteren en eventueel opzij 
is eigenlijk altijd beter bij de meeste soorten bid
sprinkhanen. 

PARING EN MISLUKTE KWEEK 
Dus de enig mogelijke paring ging nu tussen het 
vrouwtje zonder arm en het mannetje. Ik heb zel
den zo'n lastige paring bij de hand gehad als deze. 
Het mannetje is alle kanren van het (ruime} terra
riurn opgejaagd door her bijzonder agressieve en 
nerveuze vrouwtje. Hierdoor werd her mannetje 
ook regelmatig nerveus en moest ik hem tijdelijk 
verwijderen uit de bak, terwijl hij wild met zijn 
vleugels zat te zwaaien en een paar keer regen mijn 
raam is aangevlogen. Zodra dit soort dingen 
gebeurt is het altijd raadzaam de twee enkele dagen 
te scheiden om de kans op re sterk oplopende stress 
te vermijden. Uiteindelijk, na twee weken af en aan 
bij het vrouwtje te zijn gezet, heeft hij zijn kans 
gegrepen terwijl zij bezig was een krekel te nutti
gen. De paring heeft± drie uur geduurd en daarna 
begon het hele circus opnieuw. Daarop heb ik ze 
opnieuw gescheiden. 
Op het moment van schrijven was het al bijna 
anderhalve maand wachten op het eerste eipakket 
van het vrouwtje. Het begint er op te lijken dat de 
paring echter geen succes was. Het vreemde is ech
ter vooral dat het vrouwtje nog überhaupt geen 
eipakketten heeft afgezet. Naar mijn ervaring bij 
andere soorten zetten volwassen vrouwtjes, 
bevrucht of niet, op zijn minst enkele onbevruchte 
eipakketten af. 
Ik begin nu dus maar weer voorzichtig met het bij 
elkaar zetten van het mannetje en het vrouwtje, 
maar tot nu toe heeft dat weinig opgeleverd. Het 
mannetje eet al een maand niet meer (dit is nor
maal bij de mannetjes zolang na de vervelling) en 
lijkt nu verzwakt en lusteloos. Her vrouwtje zit 
tevreden (en schijnbaar onbevrucht!) haar domein 
te overzien en lijkt het mannetje nu niet meer als 
bedreiging te zien, helaas ook niet als potentiële 
partner. Helaas komt mijn droom over het door
kweken van deze fascinerende soort dus nu niet uit. 
Evengoed ben ik zeer zeker onder de indruk gera
kr van deze imposante rover en ben ik veel strui
kelblokken tegengekomen die ik volgende keer 
beter zal omzeilen. Ik ben inmiddels te weren geko
men dat er houders in Zwitserland zijn die met 
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enige regelmaat aan deP. guineemis kunnen komen. 
Ik zal niet aarzelen er te zijner tijd weer enkele 
nymfen van op de kop te rikken. Hopelijk kunnen 
de Zwitsers mij helpen de onderneming de volgen
de maal tot een beter eind re leiden. 

BELANGRIJKE PUNTEN OP EEN RIJTJE 
Hoewel duidelijk moge zijn dar de manier waarop 
ik deze dieren tot nu toe heb gehouden kennelijk 
niet afdoende is om het houden van deze bid
sprinkhaan probleemloos re laren verlopen, durf ik, 
na consultatie met ervaren kwekers, toch her vol
gende te concluderen: 
-Een redelijk makkelijk te houden bidsprinkhaan 
qua voedsel en temperatuur en vochtigheid. 
-Wel zorgen dar de ventilatie goed is, dus bij voor
keur een bak met zowel van boven als vanachter of 
opzij luchtgaren heeft. 
-Vertoont grappig gedrag, waaronder het "dood 
blad in de wind" nabootsen. 
-Vrouwtjes worden behoorlijk groot, tot 13 cm, en 
zien er imposant en kolossaal uit en kunnen erg 
grote krekels of zelfs kleine gewervelden overme
steren. 
-In verband met de drastische lengte-toename van 
P. guineemis bij elke vervelling dient her onderko
men altijd minstens 5x zo hoog re zijn als het dier 
op dar moment zelf en met een tak die dan ook tot 
de bovenkant van de bak reikt. Het dier kan dan 
zijn favoriete, ondersteboven, positie aannemen en 
moeiteloos vervellen. Het is wel zaak dat er onder 
die rak geen mogelijkheid bestaat dat het vervellen
de dier ergens tegenaan stoor of op komt te rusten. 
-Jonge dieren al gelijk gescheiden houden, ze zijn 
erg kannibalistisch. Oudere dieren niet in naast 
elkaar staande terraria met zichtcontact houden, 
want dan raken ze gestresst. 
-Bij de paring zorgen dat het mannetje voldoende 
rijd met het vrouwtje heeft gepaard en deze paring 
desnoods herhalen (alhoewel mijn waarnemingen 
bij de paring niet representatiefhoeven te zijn!). Na 
de paring (zo'n 3 tot 6 uur) het mannetje verwijde
ren, want het vrouwtje wordt snel weer agressief. 
-Bij een volwassen vrouwtje altijd een brede tak 
plaatsen zodat ze haar eipakket goed kan afzetten. 
-Eipakketten zouden bij kamertemperatuur en 
matig sproeien vrij eenvoudig moeren uitkomen. 

Ik sta altijd open voor vragen of advies over P. guin-
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eemis. Mijn dank gaat uit naar FRANCESCO 
TOMASINELLI voor het verschaffen van informatie. 

A NEGLECTED MANTID: Pus7VSPILOTA GUlN

EENSIS 

The author recendy acquired a number of manrid 
s betonging to several species. Among these were 
four nymphs of an obscure species: Plistospilota 
guineemis. Consiclering that lirerature (or Internet) 
sourees of information about rhis species are rare 
and inaccessible, rhe aurhor presenrs a preliminary 
overview of data (provided by orhers) and his own 
observations on caprive mainrenance of rhis man
tid. 
P. guineemis occurs in humid bushes and shrubbe
ries in western Africa. Ir is one of rhe largest man
rids; adult females may reach 13 cm in length. 
They have the typical praying manris shape, are 
golden brown in colour and have a lineate pattern. 
Bluish hues and spots are present. When disturbed, 
the animals mimiek a rwig moved by wind. 
The four nymphs were raised individually in small 
heated containers wirh a height of at least five times 
the length of the animals. They were fed a sraple 
dier of crickets (up to rhree medium-sized ones per 
day), supplemenred wirh large, wild-colleered flies. 
One nymph died of an underermined cause after 
rwo exoskeleton sheddings. The remaining animals 
rurned out to be a male and rwo females. One 
female evenrually gor deformed due to an accident 
during ekdysis. Another female died during ekdysis 
inro the adult instar. The aurhor speculaces rhat 
inadequate venrilarion during rearing might be res
ponsible for the rwo losses. 
Mter reaching rhe adult instar, rhe male and rhe 
deformed female were allowed to mate (under 
supervision), which proved difficult due to the 
highly aggressive disposition of the female and rhe 
susceptibiliry of rhe male to stress. Afrer several 
attempts spanning a rwo-week period, a rnaring 
(lasting rhree hours) was observed. Afterwards, rhe 
male was removed as rhe female resumed her agres
sive behaviour. Six weeks after rhe maring, nor a 
single oorheca had been deposited. The author 
assumes rhe rnaring did nor resulr in ferrilisarion, 
and considers rhis first breeding attempt a failure as 
rhe male appears to approach the end of his life 
span. He has now locared established breeders of 
rhis species, and aims to continue breeding 
attempts with their support and guidance. 
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Boekbespreking: 

Collins Field Guide: Reptiles & Amphibians 
of Britain and Europe. 
Tweede edirie. 
E.N. ARNOLD & O.W. ÜVENDEN, 2002 
Harper Coll ins Publ ishers, London. 
288 pagina's, 342 kleurenillusrraries, 

192 verspreidingskaartjes. 
Prijs: € 39,80 

250 zwartwit rekeningen, 

Begin 2002 besprak ik in Lacerra de eerste editie van d it 
Engelstalige boek (ARNOLD ET AL 1978), dat nog dateerde uit 

1978 en nog steeds werd verkocht. Mijn kritiek was toen vooral 

gebaseerd op de gedateerdheid van de gegevens. In 1978 was her 
boek misschien up-to-dare, maar in de tussenrijd hadden er zoveel 
ontwikkelingen plaatsgevonden in de kennis van de Europese 
amfibieën en reptielen, dat de claim dat d it boek alle soorten van 
Europa o mvatte nergens meer op sloeg. 

Ik was dan ook aangenaam verrast toen ik hoorde dat er een nieu

rfCIIIIIII FIELD GUlDE 

REPTILES & 
AMPHIBIANS 

we editie was u itgebracht en ik heb het bij de eerste gelegenheid aangeschaft. De nieuwe uitgave overtreft 
mijn sroutste verwachtingen. Her lijkt wel alsof alle door m ij gespuide kritiek mee is genomen in dir boek. 
Er worden nu 20 I soorten besproken, tegen 125 in de eerste editie. Een deel heefr te maken met revisie van 

ondersoorten rot soorten (bijvoorbeeld de hagedissen van Spanje en de salamanders van lralië), een deel 

door echt nieuwe ontdekkingen (Arytes muletensis, Rana pyrenrtica, Discoglosslis montalentiz) en een deel do
rdar her gebied dar besproken wordt is uitgebreid met de Canarische eilanden, Madei ra en de Griekse eilan
den onder de westkust van Turkije. Ook enkele geïnrroduceerde soorten wordr besproken. Zeer posit ief 
punt is dat er in deze uitgave wel wordt ingegaan op de ondersoorten. Voor her overige is de opzet van her 
boek nagenoeg herzelfde als de eerste uitgave, mer buirengewoon fraaie kleurenrekeningen en du idelijke 

soorrbeschrijvingen. Maar dar is dan ook nooit een punt van luiriek geweest. 

Met dit boek is voor een breed publiek de stand van zaken bij de Europese herperofauna weer bij de tijd . 

Gegarandeerd dat er onderrussen alweer nieuwe onrdekkingen zijn gedaan, maar dar geeft niet, dat maakt 
deze materie alleen maar extra boeiend. Zaak is gewoon, dardir soort boeken van rijd tot tijd moeten wor
den bijgewerkt, bijvoorbeeld maximaal om de rien jaar. Laren we in ieder geval hopen dar de uitgevers er 

een volgende keer niet meer 24 jaar overheen laren gaan. 
Ik beveel dir boek van harre aan, allereerst voor iedereen d ie in Europa op vakamie gaat. Hiervoor is her 
bijna verplich te kost. Maar ook om eens re lezen war er de laarsre tijd zo allemaal in Europa qua naamge

ving is veranderd en wat er a llemaal voor nieuws is onrdekr. Gewoon kopen. 

LITERATUUR 
ARNOLD, E.N., J.A. BUltTON & O.W. Ü VENDEN, 1978. Collins Field Guide. Repriles and Amphibians of 

Brirain and Euro pe. Harper Collins Publishers, London. 
BORG, J. P. ter, 2002. Boekbespreking: Collins Field Guide. Repriles and Amphibians of Brirain and 
Europe. Lacerra 60 ( I): 40. 
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De Slangen van de Guyana's. Deel VII 

H UGO CLAESSEN 

A. Srercksrraar 18 

B-2600 Berchem 

België 

Foto's: BERT ABUYS 

Mttstigodryas bi.fossatus (RADDI , 1820) 

Nederlands: Gewone Kruisstreepslang. 

Brazilië: jarar;:~c:~-prer:~ 

Syn o niemen: Coluber bifossatw (RADDI), 

Mastigodryas bifossatus striatus (AMARAL), 

Drymobiw bifossatus striattts AMARAL, MastigocbJ'flS 
bifossattts triseriatw (AMARAL), D1ymobius bifossatus 
triseriattts fuVIARAL, D1yadophis biJossat/IS tt·iseriaws 
STUART, Mastigod1yas bifossatus triseriatus PETERS 

& OREJAS-MIRANDA, Mastigodryas bifossatus triseri
til/IS 

Beschrijving: Ze wordt maximaal 170 cm en is 

nachracrie f. Her genus Masrigodryas is een typische 

vertegenwoordiger van de famil ie Colubridae (ring

slangachrigen). 

Kleur: D eze slang is gewoonlijk donkergrijs m et 

lich te wt roze banden. 

Verspreiding: Colombia, Venezuela, Brazilië (Rio 

Grande do Sul), Bo livia, Pa raguay, NO-Argentinië 

(Salra, Jujuy, Fo rmosa, C haco, Tucumán , 

Corrienres, M isiones, Entre Rios , Santa Fe), NO

Peru, Uruguay, Frans G uyana 

Voedsel: zoogdieren , reptielen en amfibieën, is een 

allesete r! 

Voortplanting: Ovipaar. 

Mastigodryas b. boddaerti (SENTZEN, 1796) 
Nederlands: Gewone Bruine Slang 

Suriname: Alaraman , Alarraman sneki 

Engels: Machere couesse, Brown Lined snake. 

Sy noniemen: Coluber boddaerti SENTZEN, 

Mastigod1yas boddaerti boddaerti (SENTZEN), 

Coluber boddaerti SENTZEN, Herpetoc!lyas reticulata 
PETERS, D1yadopbis boddaerti boddnerti, 
Mastigod1yas boddnertii dunni, Mnsticophis boddaer
tii dunni 
Beschrijving: Van d e negen kopschilden zijn er 

zeven extra groot. Deze slang wordt maximaal 150 
cm en is dagacrief. Oe kop m et grote ogen en ronde 

pupillen is typisch voor de colubriden. De romp is 

no rmaal, met gladde schubben. H er enige agressie

ve vcrtoon is her trillen van de staart. Bijren doet de 
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slang pas bij eventueel vastpakken. 

Kleur: D eze nier-giftige slang is mar lichtbru in tor 

hruingrijs. Op de Aanken loopt een dunne, lichtge

kleurde lijn. D e buikzijde is wit tot grijswit. 

Juveniele n hebben overdwars lopende 

srreepjes/vlekjes. 
Biotoop: Ze komt voor op landbouwgronden en in 

ruinen. In her terrarium aren ze vlo t kikkers alhoe

wel de Surinaamse naam doet vermoeden dar her 

ratreneters z ijn . Her zijn terrestrische slangen , die 

overdag op prooi jagen. Deze slangen leven op de 

savannes en in her hoger gelegen regenbos. 

Verspreiding: Ecuador. Colo mbia, Venezuela, de 

G uyana's, Brazilië en Bolivia. V indplaatsen in 

Suriname: Bosbivak Zanderij , Brownsberg, 

Mnstygodryns b. bocldnerti 

22 1 



Amskreek. 
Voeding: Hagedissen, kikkers, reprieleneieren, 

jonge vogels (ui r nest), kleine of jonge zoogdieren 
en ook wel insecten zoals grote sprinkl1anen (alles
eter!). 

Voortplanting: Ovipaar. 

Ninin lmdsoni P ARKER 1940 
Nederlands: Kleine Bosbodemslang 

Beschrijving: De kop gaat mer een flauwe versmal
ling over in de nek. De ogen zijn klein met vertica
le ovale pupillen. De ro mp is cylindrisch. Over her 

algemeen zijn her kleine slangen, die gekielde 
schubben hebben. Bij gevaar maken de slangen van 
her geslach t Ninia hun lichaam breed en plat. Zelf 

zijn de d ieren nier agressief. Al woelend in de 

humuslaag jagen zij op hun prooi. 
Biotoop: Deze slangen zijn terrestrisch. Her zij n 
nachtjagers. Ze bewonen bosrijke gebieden (regen

bossen) waar ze schuilplaatsen vinden o nder bla
derhopen, stenen, rotsblokken of boomsram men. 
Verspre idingsgebied: Guyana (New River) , 
Ecuador (Amazonas). 

Voeding: Insecten en hun larven. 

Oxybelis neueus (WAGLER, 1824) 
Suriname: Swipi , boesiswipi 

Frans Guyana: serpene-liane 
Nederlands: Bruine spitsneusslang of Bruine 

Zweepstaartslang 
Engels: Whip snake, Ashy vine snake, Mexican 
vine snake, Lizard snake, Horsewhip snake 
Brazilië: boiriaboia 

Beschrijving: Deze opisrhogliefe slang kan 180 cm 

worden. Bij gevaar of bedreiging verstart her 

lichaam, waarbij de rong wordt uitgesroken en 
eveneens bewegingloos wordt gehouden. Deze ver
srijving van her lichaam mer uitgesroken rong is 
een insrincrieve camouflagehouding, waardoor de 
slang moeilijk re o nderscheiden is van een dunne 
rak of liaan. De kop is langwerpig en spirs roelo
pend mer een du idelijke afscheid ing tussen kop en 

nek. De ienvar uitpui lende ogen hebben ronde 

pupillen. De romp is slank tor zeer slank en zijde
lings afgeplat. De schubben zijn glad. De sraart is 

lang en dun (zweepvormig). Het zijn arboreale 
slangen die voornamel ijk overdag jagen. 
Synoniemen: Oxybelis mgenteus BOCOURT, Dryiuus 
aenew W AGLER, Oxybelis flcuminatus, Ox)'belis 
fleiUIIS V ILL\ ET AL. 
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Kleur: Een dunne zwarte lijn aan de zijkam van de 
kop loopt van de snuit (nier boven de bo

venlipschilden) dwars door her oog ror aan de nek. 
Deze zwarte lijn vormt een scherpe scheiding rus
sen her brui n van de bovenkam van de kop en her 

wir van de o nderkant. Vanaf de nek is de rug licht 
grijsbruin met kleine bruine of zwarte vlekjes, die 
verspreiel zijn over her gehele bovenlichaam. 

De onderkaak en de keel zijn wie. Na de keel gaat 

deze wine kleur over in her zeer fijn gemarmerde 
lichtbruin van de buik. 
Biotoop: Ze komr vooral in her kustgebied voor. 

Deze soort kunnen we bijna als een cultuurvolger 
beschouwen. Regelmatig kwam ABUYS hem regen 

in de ruinen aan de rand van de srad. Mer enige 

zorg en roewijding is deze soort wel re houden in 
een terrarium. In een artikel van KHO ( 1975) over 
her houden van Oxybelis fle1uw in her terrarium, 

wordt vermeld dar de dieren met vis in leven re 
houden zi jn. De regenbossen (hoogbos) en 
savannebossen en vooral de randgebieden langs de 

zwampen (moerassen), savan nes en kultuurgebie
den (plantages) vormen her jachtgebied van deze 

Oxybe/is neneus 
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Oxy belis flenens, kopstudies. Sommige auteurs beschouwen de fo rmeel mcr 0. fleneus gesynonymiseerde soorr 0. flrgm

reus nog als een valide soorr. Mochr dir rerech r zijn, dan bchoorr her dier op de vorige pagina en op de grorc faro h ier
boven tor de soon 0. flrgemrus, en her dier in de inzet tor 0. flel/eus (Red.). 

slangengroep. 

Verspreiding: USA (Arizona), Mexico (Yucaran, 
Aguascalie nres) , Gua temala, El Salvador, 
Honduras, Belize, N icaragua, Cosra Rica , Panama, 

Colombia, Venezuela, Ecuador, Brazi lië, Peru , 
Bolivia, G uyana, Surina me, Frans G uyana, 

Trinidad , Tobago, Vindplaatsen in Suriname: 

o mgeving Paramaribo (o.a. in de culruurru in), 

o mgeving bosbivak re Zanderij, Onverdach t, 
M a na. 

Voeding: De voed ing besraar voo rnamelijk uir 
haged issen, boo m kikkers en hele jo nge (nesr-)vo

gels. 
Voortplanting: Door middel van eieren mer een 

maximum van ongeveer rien sruks. 
Bijzonderheden: Mer ui tzondering van de soorr 
Oxybelis jidgidus zijn de slangen van dir genus nier 

agressief. Z ij willen wel eens een dreighouding aan
nemen doo r her ronen van een geopende bek. Bij 

vastpakken scheiden ze her bekende, onaangenaam 
ruikende secreet af. 
De slangen van d ir genus hebben een exrra groor 
waarnemingsvermogen. In de eersre plaats zo rgen 
de spirs roelopende snuir en de gleuven voor de 

ogen ervoo r, dar de slangen goed rechr naa r voren 
kunnen kijken en daardoor met beide ogen hun 

prooi kunnen zien. In de rweede plaars kunnen de 
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slangen de ierwar ui tpuilende ogen zo draa ien, dar 
de pupillen iers naar boven en zel fs geheel naar 
beneden gedraaid kunnen worden. Ze kunnen zo 
bij een horizon ta lesrand van de kop naa r boven en 

zelfs d ireer naar beneden kijken. Voor her jagen in 

bo men en struiken (voornamel ijk overdag) is d ir 
een logische aanpassing. Immers, de p rooi kan 
zowel boven als beneden de jagende sla ng zijn en 

worden waargenomen. 
De Oxybelis-soorren hebben vergrare randen achrer 

in de bovenkaak, mer een diepe groef die mer een 
giAdier verbonden is . 
Volgens M OLE ( 1924) en RABB (1972) is gebleken 

dar de slangen van her genus 0,\]'belis hun rong 

gebruiken om een prooi te lokken. Hierbij is de 
rong zowel her onderzoekend o rgaan, als her lok
middel voor kleine dieren, die d ir aanzien voor een 

insectenlarve. Vooral kikkers en hagedissen schij
nen erop re reageren. 

O>.:ybelis jitlgidus ( DAUDIN, 1803) 

Suriname: Poesi swipi reré sneki . 
Frans Guyana: Serpenr-liane 
Nederlands: G roe ne sp itsneusslang of Groene 

zweepstaanslang 
Engels: G reen vinc snakc, Green horscwhip snake, 

G reen wh ip snake, Emerald rree snake. 
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Brazilië: Cobra papagaio 
Beschrijving: Maximumlengre: circa 220 cm. Een 
opvallend kenmerk is dar de spits roelopende 
bovenkaak ver over de onderkaak heen sreekr. 
Synoniem: Coluber Julgidus OAUDIN 1803 
Kleur: De bovenkant van de kop en her gehele 
bovenlichaam is bladgroen, terwij l de buikzijde 
lichtgroen rot geelgroen is. Op de Aanken wordt de 
kleur van her bovenlichaam door een smalle wine 
lijn gescheiden van d ie van de buik. Bij gevaar of 
bedreiging zet deze soon de neki1Uid op cobra
acbeige wijze uir, waardoor de oranje kleur van de 
huid mssen de schubben zicl1rbaar wordt. Oir geeft 
een opvallend kleureffect dar een evenmele vijand 
moer afschrikken. T ijdens her verzwelgen van een 
grote prooi krijgr men min of meer herzelfde effecr 
re zien. 
Verspreiding: Mexico, G uatemala, El Salvador, 
Honduras, Belize, Nicaragua, Cosra Rica, Panama, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Brazilië (Maro 
Grosso), Peru, Bolivia, Guyana, Suriname, Frans 
G uyana. Vindplaatsen in Suriname: omgeving 
Bosbivak re Zanderij, Mozeskreek (langs de 
Avanaveroweg). 
Opmerkingen: Een prooi wordt in eerste instantie 
mer de bek vastgegrepen en in bedwang gehouden 
(dus nier mer windingen van her lichaam ge-

wurgd). Daarna brengt de slang zijn prooi mer 
enkele kaakbewegingen zover naar achteren in de 
bek, dar hij insraar is deze met de vergrote achter
ste gifranden re bewerken. Een muis is na een der
gelijke behandeling binnen één minuur dood. 
Enkele maren en bijbehorende gewichten: 

- een slang van I 60 cm woog 
- een slang van 161 cm woog 
- een slang van 160 cm woog 
- een slang van 206 cm woog 
- een slang van 210 cm woog 

89 g 
136 g 
142 g 
194 g 
224 g 

Voor war berrefr de omvang is deze soort fo rser dan 
de eerder genoemde soorten. fn gevangenschap, 
ondergebrachr in een oerwoudterrarium en op een 
dieet van muizen, is deze slang goed re houden. 
Voedsel: zoogdieren, reptielen en vogels 
Voortplanting: Ovipaar. 

Oxyrhopus formasus (WIED, 1820) 
Nederlands: Zwarrgebande rode bosslang of Rode 
maanslang 
Engels: Formosa fa lse coral snake 
Brazilië: Falsa cobra-coral 
Beschrijving: Maximumlengte: circa 100 cm. Door 
de variabiliteit van her kleurpatroon is her moeilijk 

Oxybelis fulgidus. Let op de rypcrendc oranje huid die russen de groene schubben zielubaar is. 
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de twee in Suriname voorkomende soon en uit 
elkaar re houden. Her duidelijkste onderscheid is 

wel dar d e preocularen en her fro ntale schild elkaa r 
nier raken bij Oxyrhopw Jormosus en elkaar wel 

raken bij Oxyrhopus petofn. Deze slangen hebben 
achrer in de bovenkaak twee vergro te randen die 

voorzien zijn van een groef. Ze staan door een ope
ning afgescheiden van de daarvoor staande gewone 

randen. De slangen van dit geslacht zijn nier agres
sief. 

Synoniemen: Cofuberformosw WIED, Nntrix occi
pitnfis WAGLER, Oxyrhopw feucocephafus D UMËRII., 

BI BRON & D UtvlloRIL, Oxyr/;opw lnbinlis j AN, 

Oxyrhopw submarginntus PETERS, Clefin peruvinnn 
GRIFFIN, Oxyrhopus iridesceus WERNER 

Kleur: Van een paanje slangen uir Frans G uyana 

was de snuit vanaf de prefrom alen geel. De basis
kleur van de rug was steen rood. De sraarr was geel
rood gebandeerd, d e buik was gel ig. Her mannetje 

had bovendien over de rode basiskleur van de rug 
vage zwane dwarsbanden. 

De slangen van deze soon uir her Amazonegebied 

hebben een oranjerode kop en nek. De rug is 
afwisselend zwart en rood gebandeerd, waarbij de 
rode banden breder zijn d an de zwan e. De rode 
banden worden, vooral naar achreren roe, b ij de 

buikrand breder. De zwarte banden bij de buikrand 

zijn sm aller, lopen d wars over de buik en vormen 
zo complete ringen rond her lichaam. Op de buik 
zijn ze echrer nog niet half zo breed als op de rug. 

De rode schubben hebben op her breedste gedeelte 

een zwane vlek. 

Biotoop: Regenbos, savannebos en hun randgebie
d en. De slangen zijn terrestrisch en nachracrief. 
Versp reid in g: Colombia, Venezuela, Ec uad o r, 
Peru , G uyana, Suriname, Frans G uyana , Brazilië, 
Argentinië, Bolivia 

Voedsel: zoogd ieren en reptielen 
Voortplanting: O vipaar 

Oxy rhopus melanogmys PETERS & OREJAS

M IRANDA 1970 
Synon ieme n: Sp!Jenocep/;a/us melnnogenys 
T SCHUDI, Tnchymenis bitorqunrn G üNTHER, 
Ox)whopus mefanogenys BOULENGER, Oxyrhopm 
melnnogenys PETERS & OREJAS-MIRANDA 
Beschrijving: Deze slang is apisroglief en wordt 

maximum 95 cm. Ze heeft een slank lichaam. H er 

zijn terrestrische, nachtactieve slangen. Er is een 
sterke overeenko mst met /VIicmrw IJempiciJrii. 
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Kleur: Ze is zwartmer dunnen wine banden. Soms 
zij n de ringen oranje. De kop is zwart. 

Biotoop: Ze komen voor in primair en secundair 
regenwoud. 

Verspreid ing: Bolivia, Pe ru, Brazilie, Ecuador, 
Colo mbia en Guyana. 

Voedsel: {ren-)haged issen (Cnemidophorus) en wa
rschijnlijk slangen 

Voortplanting: Ovipaar. 

Oxyrhopus petola (LINNAEUS, 1758) 
Frans G uyana: Faux-corail 

Nederlands: Rood geba nde zwan e bosslang of 

Zwarte maanslang 

Engels: False coral snake, Narrow-banded false 
coral snake 

Brazilië: Falsa cobra-coral 

Beschrijving: Deze nauwelijks gi ftige slang is opi
sroglief. Her gif is ongevaarl ijk voor de mens maar 

kan kleine prooidieren als ranen en muizen doden. 
Ze kan 110 cm worden en heeft waarschijnlijk een 
nachtelijke leefw ijze. 

Kleur: De zwarte slang heefr rode banden op her 

lichaam waardoor ze op een gifrige koraalslang kan 
lijken. De m eesre exemplaren die BERT ABUYS ving 
of in handen kreeg, hadden her volgende klcu rpa
rroon: de basiskleur was voornamelijk zwart, of 

zwart m er een paarsach tige weerschijn. Over her 
gehele lichaam (van nek roe sraarrpunr) lopen smal

le rode dwarsbanden , d ie precies ror de buikrand 

komen. N ier alle banden vormen halve ringen: er is 

er een aanral dar midd en op d e rug verspringt, wa
rbij sommigen elkaar mer de hoekpun t ner wél en 
anderen elkaar geheel nier raken. Her aanral ringen 

is gemiddeld 4 5. De buik is wi t of gelig. Bij één 
exemplaar dar AllUYS ving waren de eerste vier ban

den wir en de resr rood. Her merendeel van de 

Oxyrbopus petola petola 
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exemplaren die ABUYS in handen kreeg werden 

gevangen in tuinen midden in de stad Paramaribo. 
Twee exemplaren kwamen uit zijn eigen tuin. Her 

eerste exemplaar ving hij zelf en her rweede ving 
zijn echrgenore; her werd door haar uir een mui

zenhokje gehaald. De slang was door her gazen 
gedeelte van her hokje naar b innen gekropen, maar 
kon er, nadat hij een muis had verzwolgen, nier 
meer u1r 

Biotoop: Ze bewoo n t de land bouwgebieden. 
Volgens BERT ABUYS is O>.yrhopus petola petola een 

culruu rvolger, die in de bewoonde gebieden leeft 

van kleine zoogdieren en hu n jongen, maar zeker 
ook van de veel in ru inen voorkomende hagedis

sensoort Ameiva ameiva. Her zijn rustige, nier 
agressieve slangetjes. ABUYS is er nooit roe gekomen 
deze soort in een terrarium re houden, zodat we 

nier weren of ze in gevangenschap goed re houden 
ZIJn. 
Verspreiding: Centraal Amerika, Colombia, NW

Ecuador, Brazilië, Bolivia, Peru, Argentin ië, 
Tobago, Honduras, Belize, Nicaragua, Cosra Rica, 
Venezuela. Vindplaatsen in Suriname: Paramaribo 

en omgeving, afslag Goliarberg, Bernharddorp, 
Nickerie. 

Pbilodryas viridissimus 
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Voedsel: zoogdieren 

Voortplanting: Ovipaar. 

Philod1yas oligolepis GaMES, 1921 
Nederlands: Minderschubbige Groene Boomslang 
Frans Guyana: serpent-liane 
Synoniem: Philodryas oligolepis GaMES. 

Beschrijving: Deze slang wordt ongeveer 60 cm 
lang. Ze komt in de bomen voor en is dagacrief. 
Kleu r: Her lichaam is helder groen. 

Biotoop: Savanne en culruurgebieden 

Verspreiding: Brazilië (Mariana, Esrado de Minas 

Gerais) en Frans Guyana. 

Voedsel: Zoogdieren, hagedissen en amfibieën 
Voortplanting: Ovipaar. 

Philod1yas olfersii (LICHTENSTEIN, 1823) 
Suriname: Pokai sneki. 

Frans G uyan a: serpent-liane 

Nederlands: O lfers Groene boomslang. 

Engels: Lichrensrein's Green Racer, Green rree 
snake 
Brazilië: Boiobi 

Synoniemen: Coluber o/fersii LICHTENSTEIN, 
Philodryas o/fersii fatirostris (COPE), Philodryas lati-
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rostris COPE, Philodryas argentinus MOLLER, 
Chlorosoma olfersi SERJÉ, Philodryas olfersi PETERS 
& 0REJAS-MIRANDA, Philodryas olfersi latirostris 
THOMAS, Philodryas olfersi latirostris CEl 
Beschrijving: Deze opistoglieve slang wordt tot 
150 cm lang. Ze eten vogels en grote boomkikkers. 
De kop gaat met een flauwe versmalling over in de 
nek. De grote ogen hebben ronde pupillen. De 
romp is slank met gladde (Philodryas viridissimus) 
of licht gekielde schubben in de vertebrale rij en de 
twee rijen links en rechts daarvan (Philodryas olfer
siz). Ze is arboreaal en overdag actief. De laatste 
twee vergrote tanden in de bovenkaak zijn voorzien 
van een groef en door een opening afgescheiden 
van de rest. De groeven zijn verbonden met een gif
klier en bij een beet, waarbij men door deze tanden 
geraakt wordt, krijgt men lichte vergiftigingsver
schijnselen. 
Kleur: De kleur is geelgroen, de staart wordt 
bruinachtig. De kop is aan de bovenkant, zoals het 
gehele bovenlichaam, groen tot olijfgroen gekleurd. 
Aan de zijkant van de kop bevindt zich een onre
gelmatige dunne zwarte streep, die soms onderbro
ken is en precies langs de bovenrand van de supra
labialen loopt. De buik is iets lichter van kleur en 
soms blauwachtig groen. 
Biotoop: Philodryas-soorten komen in hoofdzaak 
voor in en rond de savannebossen. Een aantal so
rten leeft voornamelijk in de regen- of savannebos
sen, hun randgebieden en enkele soorten leven 
meer in savanne-achtige of andere open gebieden. 
De Surinaamse soorten leven voornamelijk in de 
randgebieden van savanne- en regenbos. 
Verspreiding: West Brazilië, Oost-Peru, Bolivia, 
Paraguay, noordelijk grensgebied van Argentinië en 
Uruguay en de Guyana's. Vindplaats in Suriname: 
omgeving bosbivak Zanderij. 
Voeding: Vogels, vleermuizen, kleine zoogdieren, 
(boom-)kikkers en hagedissen. 
Voortplanting: Door middel van eieren, acht tot 
veertien in getal. 

Philodryas viridissimus (LINNAEUS, 1758) 
Suriname: Pokai sneki. 
Nederlands: Gladde groene boomslang 
Engels: Common green racer, T wo-coloured green 
treesnake. 
Brazilië: Boiobi 
Beschrijving: Deze opisroglyphe slang kan 150 cm 
lang worden. 
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Synoniem: Coluber viridissimus LINNAEUS 
Kleur: Door haar fel blauwgroene kleur is het een 
mooie slang. Tussen de soorten van dit genus 
onderling, maar ook tussen de verschillende 
exemplaren van eenzelfde soort, komen in de groe
ne basiskleur nogal war nuances voor. Twee 
exemplaren die ABUYS eens in handen kreeg, waren 
als volgt gekleurd: het ene exemplaar was boven op 
de kop bladgroen, terwijl de zijkant van de kop bij 
de supralabialen en de sublabialen licht blauwgroen 
was. Het bovenlichaam (dorsaal) was geelgroen tot 
licht olijfgroen en duidelijk lichter van kleur dan de 
kop. De keel was vuilwit met een blauwe waas, ter
wijl de buik heellichtgroen was. Het andere exem
plaar had een donker olijfgroene kop met een blau
we waas of glans. De buik van deze slang was glan
zend gebroken wit, maar werd naar de buitenran
den toe geelachtig. De bovenkant van de staart was 
aan het einde lichtbruin. 
Biotoop: Ze komt vooral voor in de wouden (pri
mair of secundair). 
Verspreiding: Paraguay, Brazilië (Amazonas), Zuid
Venezuela, Guyana, Suriname, Frans Guyana, 
Argentinie, Bolivia, Colombia, Ecuador. 
Voedsel: Eén van de boven beschreven slangen 
werd gevangen, terwijl hij een nest aan het plunde
ren was. Ondanks de aanvallende duikvluchten van 
de ouder-vogels werkte de slang een jonge vogel 
naar binnen. J. MOONEN en W ERIKS vonden in 
een leegstaand bouwvallig houren huisje een onge
veer 50 cm lange Philodryas viridissimus, die bezig 
was een vleermuis naar binnen te werken. 
Hetzelfde slangetje heeft jarenlang bij W ERIKS in 
een terrarium doorgebracht op een menu van mui
zen. 
Bijzonderheden: Deze dieren zijn in een oerwoud
terrarium redelijk goed te houden. Dit genus wordt 
in Suriname vaak aangezien voor de gevaarlijke 
"groene boomlanspuntslang". 
Voedsel: Zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels 
en hun eieren. 
Voortplanting: Ovipaar. 

Phimophis guianensis (TROSCHEL, 1848) 
Nederlands: Guyana schepsnuitslang. 
Engels: Troschel's pampas snake 
Beschrijving: Maximumlengte: ongeveer 60 cm 
Het is waarschijnlijk een nachtactief dier. De kop is 
nogal kort met een kenmerkende schepvormige 
snuit. De ogen hebben ronde pupillen. Er is nau-

227 



Phimophis guitm ensis 

wel ijks een overgang van de korre kop naar de ste
vige nek re zien. De ko rre "schepvormige" kop en 

de stevige nek hebben re maken met de min of 
meer gravende en woelende leefwijze van de slang. 
De romp is kJein maar stevig met gladde schubben. 
Synoniemen: Heterodon guianensis TROSCHEL, 
Phimophis guainewis, Rhinostoma guianemis 
BOCOURT, Rhinostoma guianense SERIË 
Kleur: De kop kan een crèmekJeurige basis hebben, 
terwijl de grote kopschilden zwarte vlekken heb

ben, waardoor een soort mozaïekpatroon ontstaat. 

D e achterkant van de kop is weer crèmekleurig, ter
wijl her nekgedeelte door een grote zwarte vlek 
word t bedekt. 

De kop kan op de bovenkant tot en met de gehele 
nek bruinzwart zijn. De rest van het bovenlichaam 

(dorsaal) is geeloranje met onregelmatig verspreide 

kleine zwarte vlekjes of geelbruin met onregelmatig 
verspreide kleine bruinzwarte vlekjes. De buik is 
rossig geel. 

Biotoop: D eze nier-giftig slang leeft in de savanne

bossen of russen de savannestruiken. Al woelend en 
scheppend o nder de humuslaag van de zanderige 
bosbodem jaagt zij op prooi. 

Verspreiding: Panama, Colombia, Venezuela, 
Guyana, Suriname, Frans Guyana. Vindplaats m 

Suriname: bosbivak Zanderij. 
Voeding: Waarschi jnlijk insecten en larven. 
Voortplanting: Door m iddel van eieren (ovipaar). 

Pseudoboa coronatil (SCHNEIDER, 1801 ) 
Suriname: l ngibangi 
Nederlands: Rode bosslang 

Engels: Crowned false boa, Black-headed scarler 
snake. 

Brazil ië: falsa cobra-coral 

Synoniem: Pseudoboa coronata SCHNEIDER 

Beschrijving: Maximumlengre: ongeveer I I 5 cm. 
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De gesn·oomlijnde kop gaar mer zichtbare ver

smalling over in de nek. D e ogen hebben verticale 
ovale pupillen (spleetpupillen). Oe romp is srevig, 

ierwar zijdelings afgeplat en voorzien van gladde 
schubben. Oe slangen van dit genus zijn niet groot. 

Kleur: De kop is zwartbruin tor zwart en de even

eens zwartbru ine nek heeft een kenmerkende brede 
wirre band. Het bovenlichaam (dorsaal) is steen
rood ror paarsrood. De bu ik is crème-kleurig of 

geelachtig. 
Biotoop: Deze ongevaarlijke slang is terrestrisch en 
nachractief. Zij komt voornamelijk voor in her 

regenbos (hoogbos), savannebos en cultuurgebie

den met veel bossages. 
Verspreiding: Guyana, Suriname, Frans Guyana, 
Brazilië, Colo mbia, Venezuela, Ecuador, Peru, 

Bolivia. Vindplaats in Suriname: in savannebos b ij 

her indianendorpje Ma ra (ongeveer I 0 km van 
Zanderij). 

Voeding: Hagedissen, reprieleneieren, kleine slan

gen (zelfs van de eigen soort), ook wel kleine zoog
d ieren en aaltjes uir de natte rijstvelden. 

Voortplanting: Door middel van eieren, afhanke

lijk van de soort, de groorre en de leefrijd variërend 
van acht tot zestien stuks. 

Bijzonderheden: D e slangen van dirgenus wurgen 
hun prooi, ondanks de sterk vergrote achterge
plaatste giftanden. Vandaar de naam Pseudoboa 
("onech te boa"). Oir genus roonr war berrefr licha

msbouw en kleu rpatroon zeer veel overeenkomst 
mer exemplaren uir het genus Oxyrhopw en her 
genus CLelin. Volgens EMSLEV (1977) werden wel 

eens eieren gevonden in nesren van parasolmieren 

(Atta, Aeromyrmex). Of di t een roevalli<>heid is of 
b 

een vorm van symbiose, is ABUYS nier bekend. 

Pseudoboa neuwied ii (D UMËRI L, BIBRON & 
OUMËRIL, 1854) 

Suriname: lngibangi 
Nederlands: Rode savanneslang 
Engels: Neuwied's f.1 lse boa, Brown-and-yellow 
snake 
Brazilië: Falsa cobra-coral 

Beschrijving: Maximumlengte: o ngeveer I m. 
Synoniemen: SC]'ta!e neuwiedii D UMËRIL, BIBRON 
& Ü UMËRIL, Pseudobon neuwiedii ViLLA, Pseudoboa 
robinsoni STEJNEGER, Rhinocheilw thominoti 
BOCOURT 1887 
Kleur: De kop is grijszwart ror zwart. H er bovenli

chaam (dorsaal) is roodbruin, terwijl de buik oran-
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je-geel is of lichrrose. 

Biotoop: Deze ongevaarlijke slang komt voor op de 
zanderige savannes 
Verspreiding: Panama, Colo mbia, G uyana, 
Suriname, Venezuela, Brazilië (Amazonas), Kleine 
Antillen: Trinidad, Tobago, Grenada. Vindplaatsen 

in Suriname: savan negebied bij bosbivak Zanderij . 
Voedsel: Hagedissen, slangen en kleine zoogdieren. 
Voortplanting: Ovipaar. 

Pseudoeryx plicatilis (LI NNAEUS, 1758) 
Suriname: Walapasneki of Onriman sneki 

Nederlands: Bruine waterslang 

Engels: South American pond snake 
Brazilië: Cobra-prera 

Beschrijving: Deze nier-giftige slang is een stevig 
gebouwde waterslang d ie maximaal I ,50 m kan 

worden. Oe puntig roelopende snuit gaar nagenoeg 
zonder versmalling over in de stevige nek. Oe ver

groeiing van de twee internasale schilden rot één 
schild is min o f meer de oorzaak van de war puntig 

roelopende snuit, maar is daarnaast een duidelijk 
kenmerk van her genus. Deze vergroeiing komt 
ook voor bij de genera Helicops en Hydrops. Oe 

ogen zijn klein m et ronde pupillen. Oe romp is 
kort en d ik met gladde schubben. Er zijn geen ver-

Pseudoeryx plicntilis 

Lacerta 6 1(6) • 2003 

grote randen, noch is er een opening aanwezig rus

sen de achterste en overige randen. Oir genus is nier 

agress ief, maar zal uit uiterste noodzaak wel bijten. 
Synoniemen: Pseudoeryx daudinii FrTZINGER, 
Pseudoei)'X plicatilis plicatilis (LINNAEUS), Co!ttber 
pficatifis LrNNAEUS, Pseudoe1yx plicatilis FITZING ER, 
Pseucloe1yx dauclinii Frrz rNGER, Din1t1des plicatilis 
BOULENGER, Pseudoe1yx plicatilis vm: anomalepis 
Bocourn, Hyclrops lehrnanni O UNN, Pseudoe1yx 
plicati!is plicatilis HOGE & MARANHAO, Pseuclonyx 
plicatilis plicatilis CEl 

Kleur: Oe donkere grijsbruine kleur en gele buik 
met donkere rijen stippen is karakte ristiek voor 
deze slang. Oe algem ene kleur van de kop en her 
bovenlichaam (dorsaal) is donker olijfbruin. Aan de 
zijkant (lateraal) van d e kop loopt ner boven de 

supralabialen een zwarte streep, van de neus rot d e 
ach terkant van de kaak. Na een kleine onderbre

king zet deze streep zich voort over de hele lengte 
van her lichaam. Deze laterale srreep, met kleine 

gele vlekjes, bedekt d e d erde rij schubben en d e 
helft van de tweede en de vierde rij. O e labialen en 
de rest van de onderkant van her lichaam zijn over

wegend geel. De meeste ventrale schubben hebben 
elk vier kleine zwarte vlekjes of stippen, waarvan de 
buitenste groter zijn dan d e binnenste. Samen vor-

229 



men zij vier rijen stippen over de buik. De algeme
ne kleur kan ook in plaats van donker olijfbruin, 

donker paarsbruin zijn. 
Biotoop: Ze komt vooral in moerassige gebieden 
voor en eet vissen en waarschijnlijk kikkers. Ze is 
aquariel en nachtacrief. Ze bewoont de dich tbe
groeide plaatsen langs rivieren, moerassige gebie

den en kanaalsystemen. ABUYS ving een exemplaar 

in de randstad van Paramaribo, wat suggereert dat 
deze soort via de waterwegen ook in de cultuurge
bieden komt en zolang er vissen en kikkers te vin

den zijn, hier dan ook zijn biotoop heeft. 
Verspreiding: Colombia, Venezuela, Ecuado r, 

Guyana, Suriname, Frans G uyana, Bolivia, 
Paraguay, N-Argenrinië (Corrientes, C haco, 
Formosa), Brazilië {Mato G rosso). Vindplaatsen in 

Suriname: Paramaribo {Culruurtuin), het veer bij 

Monkshoop, N ickeric (H enar-polder). 
Voortplanting: Pseudoeryx is eierlevendbarend 
{ovovivipaar). 

Voedsel: vissen en waarschijnlijk amfibieën. 

Pseustes poeci/onohts polylepis (PETERS, 1867). 

Suriname: Brokobaka, Trangabaka 
Nederlands: Platkopliaanslang of Boloogliaanslang 
Engels: Liana snake of Bird-eating snake 

Brazilië: Papa-pinto-de-papo-vermelho 

Beschrijving: Maximum lengte: circa 2, 10 m. 
Synoniemen: Pseustes poeci!onotlts (GONTJ-IER), 
Phrynonax poecilonotus SCHMIDT & ANDREWS, 

Psewtes shropshirei T AYLOR, Spifotes poecilonotus 
GONTI-IER, Pseustes poeci/onotw FRANKLIN & 
FRANKLIN, Pseustes poecifonotus polylepis (PETERS), 

Ahaetui/a polylepis PETERS, Spilotes Jasciaws PETERS. 

Kleur: De wat afgeplatte kop met de grote ui tpui
lende ogen zijn een extra kenmerk voor deze soort. 

Psertstes poecilonotus polylepis 
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Over her algemeen liggen de kleurnuances bij deze 
soorr russen roodbruin en donker olijfgroen {dor

saal) en oranje-geel en geel {ventraal). De enige 
slang van deze soort die ABUYS in Suriname ving, 

was geheel chocoladebru in {dorsaal) met oranje
geel {ventraal). Jonge slangen {onder de 90 cm 
lengte) schijnen bovendien dwarsbanden re hebben 

met grofweg dezelfde kleur als het dorsum, maar 
dan donkerder. 
Verspreiding: Z uid-Mexico, Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Belize, N icaragua, Costa Rica, 
Panama, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brazilië, 
Ecuador, Peru , Bo livia, Trinidad, G uyana, 
Suriname, {Maroni) , !: rans Guyana. Vindplaats in 
Suriname: omgeving Zanderij, afslag Tibiri. 

Voedsel: zoogdieren , vogels en hagedissen. 

Voortplanting: O vipaa r. 

Pseustes sulplmreus {SCHLEGEL, 1837) 

Suriname: Trangabakka 
Nederlands: Zwartgele liaanslang 
Engels: Puffing snake. Ycllow-bellied puffing snake 

of Black-railed golden snake 
Brazilië: Papa- rato 
Beschrijving: Deze nier-giftige slang kan m aximaal 

300 cm lang worden. Er is een grote overeenkomst 
met Spifotes pu!lat11s, maar P. sulphurem heeft drie 
schubben achter het oog en Spilotw pu!lams heeft 

twee schubben achter het oog. 
Synoniem: sspp. Pseustes sulphurew dieperinkii, 
Pseustes wlplmreus m!plmreus 
Kleur: Over het algemeen is deze soort bruinzwart 
tot zwart (dorsaal) met gele banden . Vaak zijn de 
onregelmatig gerangschikte dwarsbanden heel dun 

en vaag zichtbaar. Pas bij het uitzetten van het 

lichaam worden zij duidelijk zichtbaar. D eze slang 
kan makkel ijk verward worden met de Spi!otes puf
!attts pu!lattts {de kippenslang). Bij de Psewtes suf
plmreus sufplmrew komen ook exemplaren voor die 
de kleurencombinatie hebben van de Surinaamse 
Drymarcbon comis comis, alleen is de schikking ner 
andersom, dus her voorste gedeelte van her lichaam 

bruingeel met eventueel zwarte dwarsbanden en 
her ach terste gedeelte van her lichaam bruinzwart 
rot zwart met eventueel gele dwarssrrepen. Ook de 
buikzijde is dan tweekleurig, namelijk een derde is 
oranjegeel en de rest is do nkergrijs. 
Verspreiding: Peru, Ecuado r, Bolivia, Guyana, 
Suriname, Frans G uyana, Trinidad, Colombia, 

Venezuela, Equatoriaal Brazilië. Vindplaatsen in 
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Pseustes sulplmreus t!ieperinkii 

Suriname: Zanderij (Cola kreek), alleen waargeno
men en herkend aan zij n verdedigingsgedrag, 
BaLtxierweg bij Powaka, een dorpje dat ongeveer 20 
km van Zanderij af ligt. 
Voedsel: Zoogdieren, vogels en hagedissen. 
Voortplanting: Ovipaar. 

Rhiuobothry um lentiginosmn (SCOPOU, 1785) 
Frans Guyana: Faux corail 
Nederlands: Pseudo-koraalslang, Sproetkop-boom
slang of Koraalslangachtige boomslang 
Engels: Amazon banded nnake 
Brazi lië:Falsa coral 
Synoniemen: Coluber Lentiginoms Scorou, 
Coiuber macrorhinus WAGLER, Rhinobothryum Len
tiginosum OUMËRIL, BIBRON & OUMËRIL, 

Rhinobothryum lentiginomm P ETERS & 0REJAS

M tRANDA 

Beschrijving: Deze ongevaarlijke slang is een zeld
zame verschijning. Er zijn slechts enkele waarne
mingen bekend van deze soort. 
Maximumlengte: ongeveer 160 cm. De kop is ier
war hoekig met een stompe snuit. De overgang 
naar de dunne nek is opvallend. De grote ogen 
hebben verticale ovale pupi llen. De rosrrale schub 
is groot en scheidt de inrernasalen. De romp is 
slank, zijdel ings afgeplat en voorzien van gekielde 
schubben. De staart is slank. 
Kleur: De kop vair op door kleur en rekening. Oe 
kopschilden zijn zwart met een duidelijke rood
bruine (soms witachtige) rand. Ook aan de zijkant 
van de kop vinden we war zwarte plekjes verspreid 
op een licht roodbruine ach tergrond. H er geheel 
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lijkt op een mozaïekachtig inlegwerkje of op een 
slangenkop met gro te sproeten . Her lichaam (dor
saal) heeft ongeveer vierentwintig brede zwarte 
banden gescheiden door witte dwarsbanden , die de 
hel ft smaller zijn. D e witte banden worden ech ter 
op hun beurt min of meer in tweeën gedeeld door 
een roodbru ine band, die precies rot aan de buik
rand (ventralen) loopt en hier een stuk smaller is 
dan midden op de rug. Door de aanwezigheid van 
kleine zwarte vlekjes, krijgt deze roodbruine band 
een donkecdere weerschijn. De banden in de kleu
rencombinatie rood, wit en zwart doen deze soort 
op een koraalslang lijken. 
Biotoop: Deze slang is arboreaal en nach tactief, ze 
bewoont het regen- , hoog- of savannebos. 
Verspreiding: Ze komt van midden- rot noordelijk 
Z uid-Amerika voor, in her stroomgebied (basin) 
van d e Amazone, Paraguay en in Suriname. 
Vindplaatsen 111 Suriname: Lelydorp, her dorpje 

Rbinobotln-yum lentiginosum 
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Brownsweg. 
Voedsel: O nbekend. 
Voortplanting: Ovipaar. 

Sibon nebuln.tn. (LI NNAEUS, 1758) 
Suriname: Sribi owroekoekoe, Sribi oeroekoekoe. 

Nederlands: Korrsnuirboomslang. 
E ngels: C loudy snake 
Brazilië: Dorminhoca 

Beschrijving: De-Le ongevaarlijke slang komt alge
meen voo r. H er is een nachtactief dier, dar qua 

gedrag de gift ige savanneratelslang nabootst. Ze 
kan maximum 80 cm lang worden en is een uitge

sproken slakkenerer. De kop is breed mer een war 
versmalde en korre snuit. De overgang naar de 
dunne nek is duidelijk zichtbaar. De ogen zijn 

groot en hebben verticale spleerpupillen, deze soorr 
heeft ook grore neusgleuven. H er o nrbreken van 

de preocularen en prefronralen , die de oogrand 

raken, zijn opvallende kenmerken van her genus. 

D e romp is lang en slank, zijdelings war afgeplat en 
voorzien van gladde schubben. Een bruikbaar ken
merk is dar de middelste rij rugschubben (de verte
brale rij) groter is dan de rest. De sraarr is lang en 
dun. De verstevigde of verstarde kin is een aanpas

sing aan zijn voeding. 

Synoniem: Sibon nebulata nebulata 
Kleur: D e basiskleur is beige met een bruine mar
mering. Op de kop zitten enkele grote b ruine vlek
ken en over her gehele lichaam zien we onregelma

tige donkerbruine dwarsbanden, meesral met een 
beige rand. 
De buik is geelwit merzwarte vlekjes of soms met 

zwarre dwarsbanden of grotere zwarre vlekken. 
Biotoop: Deze dieren vind t men regelmatig op de 

erven van de randstad. Ze is arboreaal, soms ter

restrisch en nachracrief. H er b iotoop wo rd t 

gevormd door regenbossen (hoogbos) en savanne
bossen. Een schuilplaats vindt di t genus in brome

lia's, ach ter loszittende bast, maar ook wel eens op 

de grond onder een hoop bladeren of in gaten en 
spieren van omgevallen boomstammen. 

Verspreiding: Van Mexico, via her laagland van 
Midden-Amerika tor en met her noordel ijk gedeel
te van Z uid-Amerika en wel ren oasren van de 

Andes. Vindplaatsen in Suriname: omgeving 

Paramaribo, omgeving Zanderij, langs de oost-west 
verbinding tussen Paramaribo en Monkshoop. 
Voeding: Huisjesslakl<en en gewone slakken . 

Opmerking: Volgens MICHAEL EMSLEV zal deze 
slang zich verdedigen, door met een geslo ten bek 

toe te slaan. De ervaring van ABUYS met enkele 

Rhinobothryum lentiginosum, Ier op de opvallende koprekening. 
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Sibon nebulntn nebulmn 

slangen van deze soorr is, dar zij nier agressief zijn 
en de neiging hebben hun kop russen de eigen li
chaamswindingen re steken. 
Voortplant ing: Door middel van eieren (ovipaar). 

THE SNAKES O F THE GUYANAS: PART Vl l 
This is rhe 7'" arricle in a series of papers addressing 
all known snakes of rhe Guyana Shield alphaberi
cally (by family). All species described in rhe cur
renr arricle belong ro rhe fa mily COLUBRIDAE. 
lnrernarional names, hisrrical synonyms, descrip
rions, colour dara, disrriburions, and nores on food, 
reproduetion and narural hisrory are summarised. 

Genus Mnstigodryns 
M. bifossntus: Up ro 170 cm. Dorsurn dark grey 
wirh ligh t bands. Opportunistic predator on verre
brates. Oviparous. 
Nl. b. boddnerti: Up ro 150 cm. Dorsurn ran ro 
brownish grey. Brighr lateral line, whitish venter. 
7/9 cranial scures enlarged. Terresrrial, opportu
nistic feeder. Oviparous. 
Ninin hudsoni: Size "smal!". Cylindrical body, ke
led scales, smal! eyes. Nocrurnal insectivore, mosr
ly hunring in leaf lirrer. 
Genus Oxybelis {whip or vine snakes): diurnal , 
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mildly venomous, crypric arboreal snakes, wirh 
strikingly poinred , elongared heads. Prey on (arbo
real) herptiles, bi rds and occasionally mammals. 
Oviparous. 
0. nelJe/IS (here rreated as conspecific wirh, and a 
senior synonym of, 0. nrgentew) : Up ro 180 cm. 
Yery slender body, whip-like rail. Dorsal side of 
head and body brown, ventral side light (whire ro 
morri ed brown). Black lareral line on cranial pan of 
body. 
0. jidgidus: Up ro 220 cm. Dorsurn leaf green, ven
ter light green. Orange skin herween green cals sho
wing when skin is srrerched or expanded. 
Genus OxyriJopw (false coral snakes) . Rear-fanged, 
non-aggressive terrestrial nocrurnal snakes, mimic
king veno mous coral snakes (Niicrurw spp.). 
Predators of small rerresrrial verrebrares. 
Oviparous. 
0. jàrmosw: Up ro I 00 cm. Pre-ocular scales nor in 
conract wirh fronral shield (cf. 0. petoln). Variabie 
in appearance. Typically (Amazon basin) banded in 
red (broad bands) and black (narrow bands, somc
rimes absenr); head uniform red or yellow. 
0. melrmogenys: Up ro 95 cm. Slender. Body black, 
banded in whi re (or orange). Head solid black. 
May ear snakes in addirion ro liza rds. 
0. petoln: Up ro 110 cm. Like 0. Jormosus, bur 
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black bands typically wider than red bands, and 
pre-ocular scales nor in contact with frontal shied). 
Occurs in popuiared areas, more so than the other 
two species. 
Genus Philodryas (tree racers): Rear-fanged, mildly 
venomous, arboreal snakes that are often mistaken 
for other, more venomous arboreal species. 
Oviparous. Predators on (arboreal) vertebrates, 
including birds and bats. May also eat eggs. 
Oviparous. 
P. oligolepis: Up to 60 cm. Bright green. lnhabits 
savannas and popuiared areas. 
P. olfrrsii: Up to ISO cm. Head and body various 
tones of green, brownish rail. lrregular black lateral 
lines on head. Mostly inhabits edges of dry or moist 
forests. 
P. viridissimus: Up to ISO cm. On average bright 
blue-green, but with large inter-individual variabi
lity. 
Phimophys guianensis: Up to 60 cm. Smooth, sub
terrestrial (burrowing), probably nocrurnal snake. 
Shovel-like, short, light-coloured head with dark 
dorsal vermiculations. Black blorch in neck, dor
surn orange with irregular spots. Venter yellow. 
Genus Pseudoboa: Small (up to about a metre), 
non-venomous terrestrial snakes, somewhat remi
niscent of small boids. Opportunistic predators. 
P. coronata: Black head and neck; neck with single 
white band. Dorsurn bright red or purple, venter 
crème-yellow. 
P. neuwiedii: Like P. coronata, but colours duller 
and no white band in neck. 
Pseudoeryx plicatilis: Non-venomous aquatic snake, 
up to ISO cm.Head and dorsurn dark grey-brown 
or olive. Venter yellow, with four rows of black 
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dors. Wide, intercupred dark lateral line, wirh dis
persed yellow dors. Preys on fish and amphibians. 
Ovoviviparous. 
Genus Pseustes: Arboreal, non-venomous oviparous 
snakes rhat orey on reptiles, burds and mammals. 
P. poecilonotus polylepis: Up to 2IO cm. Vertically 
compressed head with large, bulging eyes. Dorsurn 
varies from reddish brown to olive, venter yellow or 
orange. Juveniles may have dark transverse bands. 
P. sulphureus: Up to 300 cm. Dorsurn dark with 
narrow yellow bands which at times are hardly visi
ble. Some individuals may have the cranial half of 
rhe body ligheer than the eaudal half. Venter grey to 
orange. 
Rhinobuothyrum lentiginosum: Up to I60 cm. 
Laterally compressed body. Dorsurn banded in 
black (broad bands), separated by narrower white 
bands wirh a central red band, tapering towards the 
venter and blotebed in black. Head covered in 
black scales with reddish or whire edge. Lores red
dish and spotred in black. This rare, harmless snake 
mimicks the venomous coral snakes (Micrnrus 
spp.). Nocturnal arboreal forest dweller. Oviparous. 
Sibon nebulata: Up to 80 cm. A harmless species 
showing behaviour similar to rhat of Crotalus spp. 
Middorsal row of enlarged scales. Dorsurn beige, 
blotebed and marbied with darkerspots and bands. 
Nocturnal, arboreal (occasionally terrestrial). Forese 
dweller rhat can also he found in popuiared areas. 
Food specialist, preying on snails and slugs. 
Oviparous. 
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Publieksvoorlichring: 

De les met de kameleons 

AYSE BREURING 

Eksterstraat 1 
1021 CA Amsterdam 
Foto's van de auteur. 

Met een inleiding van jOOP VAN DER HULST 

Enige tijd geleden werd jOOP VAN DER HULST door AY.5E BREURING, een leerling-onderwijzeres aan een Amsterdamse basis
school, uitgenodigd om tijdens een les over kameleons met zijn dieren aanwezig te zijn. Hieronder volgt het verhaal van 

joop, de onderwijzeres en een verslagje van een leerling. (Red.) 

DE UITNODIGING 
Een poosje geleden werd ik opgebeld door een 
onderwijzeres. Ze verrelde me dar ze een les moest 
geven met een levend dier. Doordar een kameleon 
zowel tor haar verbeelding als die van de leerlingen 
sprak wilde ze graag een les over kameleons geven. 
Via, via had ze gehoord dat ik kameleons hield en 
nu was haar vraag of ik over mijn dieren wilde ver
rellen en als her kon ook war dieren wilde mee 
nemen. 
Nu zijn kameleons beslist geen dieren die bijzonder 
geschikt zijn van hand rot hand re gaan, maar van 
de andere kant bied je kinderen de gelegenheid 
kennis re maken met een van de meest fascineren
de dieren. 
Ik stelde haar voor om eerst eens bij mij langs re 
komen, om mijn dieren re bekijken en afspraken re 
maken voor een eventuele les. 
Tijdens haar bezoek spraken we af dar ik war lui
paardgekko's, baardagamen (vanwege de aaibaar
heid) en 4 soorten kameleons zou meenemen. 
Allemaal dieren die al vele maanden in mijn bezit 
waren en door mijn dagelijkse verzorging gewend 
aan menselijk contact. 

DE GROTEDAG 
De klas was voorbereid en ik ook. 
Uit her grote aanral vragen dar de leerlingen op mij 
af vuurden bleek hun enthousiasme. Her was ook 
een fantastische ervaring re zien hoe sommige kin
deren stukje bij beetje hun vrees voor deze dieren 
overwonnen. Her was in één woord fantastisch. Ik 
moer zeggen dar deze les tor de momenten beho
rt waarop ik van mijn hobby intens genoren heb. 
Oir is zeker voor herhaling vatbaar, als je weer 
welke dieren je meeneemt, van re voren kennis 
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maakt met de leerkracht en aangeeft wat van belang 
is voor her welzijn van de dieren tijdens de les. 
Houd je met deze randvoorwaarden rekening dan 
is dit naar mijn mening zeker een goede manier je 
hobby uit re dragen. Her zou roch jammer zijn als 
kinderen in de roekomst alleen nog kennis met dit 
soort dieren konden maken door plaatjes in boe
ken. 
Ik denk dar hier een raak ligt voor alle verenigingen 
in Nederland die zich bezig houden met onze 
hobby "her houden en kweken van reptielen en 
amfibieën". Ook hier geldt immers: wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. 
Na afloop wilden enkele leerlingen naruurlijk 
weren, waar ze (met name) baardagamen en lui
paardgekko's konden kopen en hoe je deze dieren 
goed kunt verzorgen. Dar her houden van kamele
ons een stuk moeilijker was, hadden ze uit mijn 
verhaal wel begrepen. Ook voor her houden van 
deze dieren heb ik ze aangeraden er eerst her nodi
ge over re lezen en in overleg met de ouders re 
bekijken of her verzorgen van deze dieren in her 
gezin haalbaar is. 

jOOP VAN DER HULST 
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GROEP 8 OP DE AMSTELMEERSCHOO L 

De kinderen uit groep 8 zijn allemaal bijna 13 jaar. 
M et een been s taan ze al in her voortge-let onder
wijs en her kost echt moeite om ze nog bij de les re 
ho uden. Ze vinden niet veel meer interessant en 
dwalen derhalve snel af. De spanningsboog voor 

concentratie is slap. Deze groep bestaat uit 17 meis

jes en slechts 5 jongens. Deze laatste groep heeft her 
n ier makkelijk om zich staande re houden in deze 

dominante meidengroep. 

Ze zijn als groep dol op extreme situaties en het is 

gebleken dar ze her heerlijk vinden om griezelver
halen aan elkaar re verrellen maar ook om ze re 
schrijven. Als leerkracht kun je deze jonge mensen 
echt heel blij maken als je een griezelverhaal in het 
vooruitzicht stelt. 

DE STAGEOPDRACHT VAN DE I PABO 
Bij naruuronderwijs werd ons opgedragen een les te 

verzorgen met een levend dier. Hier moest ik even 
over nadenken. Persoonlijk heb ik nier zoveel met 
de gangbare huisdieren. Ik zag mezelf geen les 

geven met een hond, poes danwel kon ijn. 
Eigenlijk had ik de opdracht her liefst nier gekre

gen. Ik stond dus voor een ui tdaging. Hoe ga ik 
hier invulling aan geven. En hoe doe ik dit op een 

manier dar het ook de kinderen u it groep 8 aan
spreekt? Als ik her doe, dan moer her ook een spec

taculaire les zijn. Ik ben nou eenmaal iemand van 
uitersten, een var vol tegenstrijdigheden. 
Terwijl ik larenr bezig bleef mer de vraag hoe ik een 

les mer een levend d ier kon gaan geven, gaf ik op 
een dag een les begrijpend lezen waarin her onder
werp "kameleons" besproken werd. H et was een 

leuke les omdat we allemaal menselijke eigenschap

pen konden vergelijken met het gedrag van kame
leons. Zoals bijvoorbeeld: iemand past zich altijd 
aan om maar niet op re hoeven vallen. Een kamele

on verandert van kleur om zich veilig re srellen. 
Bovendien sprak her beest rot de verbeelding van 
allen, inclusief mijzelf. 
De link naar de stageopdracht had ik nog niet 

gemaakt maar o nbewust moer er wel een klik 
gemaakt zijn. 

IN DE WACHTKAMER 

Bij de dokter zat ik een rijdschrift te lezen terwij l ik 
wachrre op mijn beurt. Her was een naruurrijd-
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en mijn oog vi op een arn over een man 
die zich bezig h ield met kameleons. Het was een 
bijzonder interessant artikel en onderaan stond her 
relefoo nnummer van de man. 

Toen maakte ik een bewuste klik: mijn les met een 

levend dier gaar over kameleons! Fanrastisch zou 
dat zijn. Het sluit aan bij de wereld van de kinde
ren. Her is spectaculair en heel leerzaam. Ik vroeg 

de assistente of ik her artikel mocht kopiëren en 
vastbesloten ging ik aan de slag om de les voor 
elkaar re krijgen. 

DE VOORBEREIDING 

Ik belde de man in kwestie -JOOP VAN DER H ULST

op en legde hem u ir wat ik graag zou willen. Hij 
vond her een heel leuk idee en wilde graag me
werken. Allereerst bezocht ik hem thuis om eens re 
kijken wat voor een beesten het nu precies zijn en 

hoe ik er dan een les mee ko n geven. Dir was wer
kelijk een heel bijzondere ervaring. We spraken af 
dat hij met een aanral dieren naar school zou 

komen. Ik heb rhuis een mooi werkblad gemaakt 
met vragen voor de kinderen die ze na de les 

moesren maken. Vervolgens bedacht ik een plan 
hoe ik de kinderen zou kunnen begeleiden in deze 

s1ruane. 
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DE LES 
Toen ik 's morgens de klas in kwam, vroegen de Ie
d ingen mereen wanneer de kameleons zouden 
komen. Her duurde even voordar iedereen rustig 
zat, dus ik wach tte even zodat ik her verhaal in één 
keer kon verrellen. De kameleons zouden na de 
middagpauze komen. En ik bereidde de kinderen 
voor En ik bereidde de kinderen voor. We maakren 
afspraken met elkaar over hun gedrag en oefenden 
alvast hoe ze in de kring moesren zitten. Een meis
je zei, eerwijl ze zar re rekenen: "O h, juf, ik kan 
bijna nier wachten rot vanmiddag!" Vervolgens 
rekende ze snel verder alsof de rijd clan sneller zou 
gaan. V lak voordar de middagpauze in zou gaan 
hebben we gezamenlijk de klas ingericht 111 een 
kring met een rafel in her midden. 

13. I5u. De klas arriveert. Ze zijn opgewonden en 
vol verwachting. De vragen vliegen me om de o ren. 
ledereen gaar nu eerst rustig zitten. \'<Ie nemen nog 
één keer alle afspraken door en dan zie ik door het 
raam Joop aankomen. Ik loop naar de deur en h ij 
vraagt; 
"Kunnen vijf kinderen mij even helpen?" Uit 
enthousiasme steken de kinderen bijna rwee vin
gers omhoog. Zo graag willen ze helpen. Ik wijs er 
vijf aan en herinner hen eraan dat ze rustig moeren 
bl ijven omdat kameleons erg stressgevoelig zijn. 

I 3 .30u. Daar komen de geheimzinnige bakken de 
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klas binnen. De "kameleon-meneer" neemt meteen 
de leiding. De kinderen worden betrokken bij het 
geheel. Hij stelt ze d irect vragen en her is verrassend 
hoeveel de kinderen larent al weren. D e bakken zijn 
nog gesloten, maar af en roe zien de kinderen er iets 
in bewegen en d it rrekr enorm hu n aandacht. Ze 
zitten nog keurig op hun piek en wachten rot het 
grote moment. Maar eerst wordt er iets verrelel over 
wat reptielen eten. Joop heeft sprinkhanen en mot
tenlarven meegenomen. Deze laar hij rond gaan in 
kleine doorkijk-bakjes. O ir zorgt al voor de nodige 
hilariteit onder de ki nderen. Her duurt echter nier 
lang of ze laten een worm over hun hand lopen. Ze 
zijn verwonderd over de bewegingssnelheid. Joop is 
ui termate rustgevend voor de kinderen. Hij neemt 
iedere angst weg. De kinderen worden vrijer. 
Dan komt her moment van de eerste bak d ie open 
gaar. Kleine luipaardgekko's komen eruit. De man 
laar ze over de grond lopen en de kinderen mogen 
ze oppakken. D it zorgt uiteraard voor wat deining 
maar her is allemaal goed re overzien. De kinderen 
vinden het schitterend. Allemaal willen ze een lu i
paardgekko vas thouden. Ze zijn verrast over de 
zachtheid van deze d iertjes. Eventuele angst wordt 
door verschillende kinderen overwonnen . 
Dan zijn de baardagamen aan de beurr. H ier en 
daar slaakt iemand een gilletje. N u mogen de 
groepjes om de beurt naar de tafel komen. De man 
vertelt over deze d ieren dar ze her heerl ijk vinden 
om aangehaald te worden. Hij doet het voor en de 
kinderen volgen zijn voorbeeld. De dieren worden 
nu de hele klas doorgedragen. Er zijn kinderen 
bezig met de baardagamen en er zijn ook nog kin
deren bezig met de luipaardgekko. Er heerst nu een 
gezell ige sfeer in de groep van ontdekken, vragen 
stellen en experimenteren. Joop en ik ontmoeten 
elkaar even en we kijken elkaar aan alsof we tegen 
elkaar zeggen: "D ie redden het zo wel verder". 
Na een poosje vraag ik de kinderen weer te gaan zit
ren want nu mogen de kameleons uit de bakken 
komen. AJs iedereen zir vraagt Joop of de kinderen 
echt rustig willen zijn. Teveel armgezwaai en lawaai 
kan de beesten zoveel stress bezorgen dar ze dood 
gaan. D it maakt d iepe indruk op de kinderen en ze 
zijn dus ook erg rustig. Joop vertelt dat er ongeveer 
350 soorten kameleons bestaan. Hij heeft vier sa
rren meegenomen : de bergkameleon, de panter 
kameleon, de helmkameleon en de Fischers-kame
leon. 
Hoewel de baardagamen en de luipaardgekko's nog 
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Kameleons in de klas 

Donderdag middag mochten we kamele
ons in de klas bekijken. 
De meeste kinderen vonden het leuk. 
Een paar kinderen waren een beetje bang, maar dat 
ging over. 
ledereen speelde met de kameleons, de kinderen die een beetje 
bang waren gingen zelfs de kameleons kusjes geven. 
Het viel best wel mee, een kameleon een kusje geven. 
Toen de kameleons binnen kwamen leek. het net of ze bang waren, 
Ze waren ook bang. 
Een van de kameleons veranderde van kleur, van blauw naar oranje, 
het gaf een heel mooi effect. 
Toen ik over die kameleons hoorde dacht ik wat een enge beesten. 
Toen we ze gingen aaien, ging ik er heel anders over denken. 
Ze waren helemaal niet eng. 
Wat ik ook zo leuk vond aan deze les is dat ie ook op een leuke manier veel leert over de 
kameleon. 
Ik heb een heleboel geleerd over de kameleon , en hoe ze vooral 
eten. 
Hun tong gebruiken ze als een soort katapult, ze hebben een hele 
lange tong. 
De tong van een kameleon is net zo groot als de kameleon zelf. 

We mochten de kameleons voeren . 
Ze eten insecten, sprinkhanen, wurmen, spinnetjes en nog vee! 
meer. 
De kameleon is een heel bijzondere dier. 
Z'n ogen zijn zo bijzonder, hij kan naar voor en achter degelijker 
tijd kijken, zo kan de kameleon alles zien wat achter hem gebeurd. 
Ze kunnen mekaar ook dood kijken. 
Ze kijken elkaar aan, en dan valt er eentje dood. 
We wouden zelf zo'n dier hebben. '-"'" \::c..~c..9c."""'" 
Maar dat gaat soms moeilijk. de... 
Als ze vijanden zien dan word het onder I=H::!R kin helemaal zwart. 
Dat zagen wij ook 
Er zijn ongeveer 350 soorten kameleons. 

XAVIERA 
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steeds ro nd gaan, vragen deze bijzondere diersoor
ten ook aandacht. Deze krijgen ze ook volop. De 
kinderen zijn verwonderd over de kleuren. Overal 
klinken oh's en ah's. Ik moet de kinderen wel wat 
vaker tot rustiger gedrag manen maar het is ander
zijds ook zeer begrijpelijk dat ze hun enthousiasme 
laten zien. Het duurt niet lang of de kameleons zit
ren op hoofden van kinderen. Nu is de hele groep 
wel bezig met een reptiel. Ze genieten volop en 
krijgen naar hartelust de kans om de dieren aan te 
raken, te voelen en re onderzoeken. Ik vind het 
geweldig om te zien hoe ze hierin opgaan en denk 
bij mezelf dat het toch prachtig is dat er mensen 
zoals deze kameleonman bestaan. Want door hem 
zijn kinderen in de gelegenheid kennis te maken 
met diersoorten waar ze anders sleelu s een televi
siebeeld van hebben . 

14.30u. We nemen afscheid van de kameleonman 
mer een mooie bos bloemen en de woorden van 
C indy; "Dank u wel voor uw komst. Ik heb onwijs 
genoten en ik weer zeker dar ik niet de enige ben". 
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Applaus volgt. (Cindy was ook her meisje war zo 
hard ging rekenen om de tijd snel ler te laren gaan. 
Zij is dus echr aan haar trekken gekomen.) 
De reacries van de kinderen zijn zo posi tief. Ze wil
len her liefst volgende week weer. Een hoop kinde
ren zijn zo enthousiast dar ze aan hun ouders gaan 
vragen of ze ook zo'n diersoort mogen nemen. 

EDUCATION : THE LESSON WlTH THE C HA
MELEONS. 
While in rraining to become a teacher, rhe amhor 
was given rhe assignmenr to organise a "show-and
rell" rype lesson about a parricular kind of anima!. 
After reading an inrerview wirh a local ebameieon 
breeder, she decided to conracr him to inquire whe
rher he was willing and able to help prepare rhe les
son and to show his animals in a class room full o f 
young children. The breeder happily agreed. 
In his introduetion ro rhis arricle, rhe breeder d is
cusses rhe rationale bebind parriciparion (fam iliari
sing children wirh animals rhey might otherwise 
find scary or weird; educarion rh rough hands-on 
experience; responsibili ry roshare one's knowledge) 
wirh , which animals to select (tame and "pertable" 
an imals, here Pogona vitticeps and Eublepharis 
macularius, have some advamages over chameleons, 
as rhey are less easily srressed and can be rouched) 
and how ro prepare. 
Afrer being instrucred on how to behave in such a 
way rhar rhe animals were nor or minimally sn·es
sed , the children were first presenred wirh feeder 
insecrs, which rhey evenrually dared to handle. 
Subsequendy, rhe Eublepharis and Pogona were 
shown, and tl1e chi ldren were allowed to hand le 
rhem genrly. Finally, afrer being rhorough ly 
instrucred abour rhe behavioural peculiari ries of 
chameleons, several species were shown; calmer 
specimens were even allowed ro be handled. 
Excired and with rheir curiosiry rickled , rhe chil
dren sponraneously starred posing quesrions and 
asking for more informarion, suggesring rhar th is 
way of teaching srimulares rhe morivarion to learn; 
rhe lesson was found a rruly enjoyable experience 
by all parties involved. 
A wrirren report by one of the (very excired) chi l
dren is also presenred. 
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