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Bradypodion pumilum 

TRAAG VAN TRED 
Lucas Bnuer 
IL CORBAU 

Rue de Snssigné 
58700 Momenoison 

Frankrijk 
E-maiL: peruviridis@wanadoo.fr 

Vrouwtje vertikaal in een halfstruik 
bij de ingang van de botanische tuin. 

Stellenbosch in Zuid Afrika is een kleine universi

teitsstad met vrij veel groene ruimte en vrij veel 

dierenleven. Afgezien van enkele soorten duiven, 

kraaien, prachtige spreeuwachtigen en vogels 

die luidruchtig va n zich doen horen, zag ik ook 

verscheidene kleintjes tussen takwerk. Brui ngrijze 

vogeltjes en allerlei zaadeters heten mossie 

ofwel musje. De eerste taal is daar het Afrikaans, 

een Nederlands dialect. Groen Glasoogje is de 

naam voor het Kaapse brilvogeltje, een soort die 

in gezinsgroepen kwetterend door de struiken 

trekt. 

Maar laat ik me beperken tot gedierte dat in her

petologische kring meer aandacht trekt. Tuinen 

en plantsoenen kunnen al gauw een skink 

herbergen of ook een kameleon. Kameleons 

worden door veel oorspronkelijk autochtone 

Afrikanen gevreesd dan wel met diep wantrou

wen bekeken. De Afrikaa nders, kolonisten van 

Europese herkomst, staan er neutraler tegenover 

en kunnen de bezoeker zelfs vragen "Heb je onze 

kameleon gezien?" 

Dwergkameleons heb ik in Stellenbosch wel 

gezien en daarvan w il ik u deelgenoot maken. 
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Familie 
Gcslacht 

Soort 

Synoniem 

Vr.:rspn:iding 

Voortplanting 

Fitzinger 

Chamaclconidac, Kamdeons 

Bmr6porlirm 
L )wc rgvcrklcu rma nnct j ir.: 

Zuid-Afrikaansr.: Dwr.:rgkamdr.:
ons, ll·apsoetjcs 

H. pu 111 i lum 
Kaapse dwcrgvcrkleurmanncrjie 
klicrosaura pumila 
Kaap de ( ;oedc Hoop. \Vest

kaap 
(ei)lcvendharr.:nd 

Mijn belangstelling voor kameleons dareen van 

lang geleden, toen ik tropische bosbouw zou gaan 

studeren en alle overgangsgebieden nogal intrige
rend vond: boomkruinen met epi fleren, bosranden, 

graslanden mer opslag, oeverzones. Maar reeds 

ho nderden jaren eerder waren er onderwekers die 

d ieren in de naruur observeerden of ontleedden. 
De naamgeving kwam vaak van museummensen en 
dierentui ncuratoren. 

LEOPOLD FJTZINGER publiceerde in 1843 de 
geslachtsnaam Bradypodion gebaseerd op type
soort Chamaeleo pumilw lATREILLE. LINNAEUS 

voegde alle kameleon-achrige beesten nog bij elkaar 
o nder zijn naam Lncerta cbmneleon, maar al snel 
werd ingezien dm nier alle hagedissen in herzelfde 

geslacht beho ren, zodat andere namen werden 

voorgesteld. En ook werden verschi llen beschreven 
russen eerder samengeveegde d ieren. 
In zijn Sysrcma Reptil ium srelr FITZINGER een 
familienaam vasr voor kameleons en hij noemt 
rwee geslachten. Onder de soortnaam Bmdypodion 
pumilum verwijst hij onder andere naar Chamaeleo 
bona-spei lAuR., L11certa pumi/11 GMELIN, Chamaeleo 
pumilus 0AUD. (en anderen). Hij noemt ook een 
afbeelding in Seba en geeft als eerste vindplaats 

Kaap de Goede Hoop met daarnaast Seychellen 
(kennelijk een vergissing) . 

Exemplaren van deze soort zouden reeds toen zijn 
bewaard in de musea van Parijs, Leiden, Wenen, 

Londen, Berlijn en Brarislawa. Er is weinig twijfel 
mogelijk war hij bedoelde. 

Afrikaans 
182 Kameleons zijn voornamelijk M rikaans, mer uit

waaiering naa r de M iddellandse Zee, Klein-Azië, 
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Saoed ie-Arabië, her Ind ische su bcontinent en 
Madagasca r. Foss ielen zi jn bekend uir Oosr-M rika. 

Oosr-Afrika en Madagascar ven onen op her ogen

blik de groorsre soortenrijkdom, terwijl Zuid
Mrika en Madagascar veel afwijkende endemische 

soorten kennen. Dar wijst op rad iatie vanuit een 
Oost-Afrikaans kerngebied. 

Chamaeleo LAuR., 1768 is de eersre genusnaam 
die voor kameleons in aanmerking komt, mer de 
Z uid-Europese of Mediterrane vorm als rypesoorr. 

Firzinger erkende echter reeds in 1843 b innen 
her genus Chamaeleo de o ndergeslachten Triceros 
en Furcije1; d ie nu als volwaard ige en zelfstandige 
geslachren worden beschouwd. Taxono mie en soort

afgrenzing van de kameleons zijn mo menteel in 

onderzoek en in beweging. 
Duidelijk is in elk geval dar de ook wel in 
Bmdypodion opgenomen Oost-Afrikaanse soorten 
twee (of drie) verschillende groepen vormen en 
zeker in een apart geslacht thuishoren. 

ZuidAfrika 
De Republiek Z uid-Afrika kenr twaalf o fficiële 
talen , die in her parlcment worden gesproken. 
Afrikaans, de eerste raai, her is goed om dar hier 

re vermelden, heer nier Z uid-Afrikaans. De tweede 
raai van her land , Engels, is internationaal beter 
bekend. Daarnaast zijn belangrijk de oorspron

kelijk Afrikaanse talen Xhosa en Zoeloe, die vrij 

algemeen gesproken of begrepen worden, en nog 
zeven of ach t andere Afrikaanse talen. 

H er M rikaans is een beeldende taal mer veel 

beschrijvende namen. Verkleurmannetjie is de 
algemene naam voor kameleons. Kan her t reffen
der? Ja! Jazeker, dar kan. In klassiek G rieks berekent 

bradupous rraag van tred: bradus is langzaam , 
sloom, rraag en pous is voer, voerstap of tred. 

Bmdypodion is dar woord in verkleinende vorm. En 

her Mrikaans heefr de prachtige naam trapsoetjes 
voor (dwerg)kameleons. 
Tor her genus Bmdypodion behoren tien tor vijftien 

soorren. Opvatringen kunnen verschillen. Men 
heeft ook wel eens enkele Oosr-Mrikaanse soorten 
in d it geslacht willen o nderbrengen, maar afgezien 
van her grote gar russen de arealen is er b ijvoorbeeld 
her feir dar die bedoelde soorten nier alleen nergens 
lijken re passen, maar ook nog steeds ei leggend zijn, 
terwij l her vrouwtje van Bmdypodion eilevendba

rend is. En dar is nier niks. 
Bmdypodion-wijfjes zijn anatomisch en fys iologisch 
in sraar om de eieren in her lichaam mee re dragen 



Een takgrijs jong van misschien vijf centimeter. 
Pagina 1 86-187: De eerste fotograaf is weg en nu wordt snel een goed heenkomen gezocht. 

ror ze ui rkomen: korr voor of d ireer na de geboorre 
barst her dunne beschermende omhulsel waarin de 
embryo's zirren. Er is geen eistadium. Bedenk daar

b ij dar de incubatierijd van kameleonlegsel , afhan
kelijk van de soorr, kan variëren van negen rot 2 1 

maanden! Welke terrarium ho uder heeft anderhalf 
of rwee jaar geduld!? 
WAGER (1 983) noem t 14 nam en, waarvan er enkele 

als ondersoort werden beschreven en n ier algemeen 
worden erkend. BRANCH ( 1988) geeft 13 soortna-

• I I • 

Hieronder een ovcr1.icht van de soorrgegevens, zover mij bekend. 

Hnu{)'potlion pumilu111 12-18 cm typesoon, herkomst \'V'estkaap 

B. ctljji"llln I 0-15 cm Kafferkamdcon, Transkcirrapsoctjcs 
H. tf,lllltll"llll/1111 12-18 cm Niet van Damara! Knysna-dwcrgvcrklcurmannctjic 

H. tlmcomonttl1111111 12-15 cm Drakcnsbcrgtrapsoctjes, Drakcnsbcr6"'crklcurmannerjie 
H. gutlmidt· I 0-15 cm Baardtrapsoctjcs, Baardige dwergverkleurmanncrjie 
B. k,ll.,.oimm I 0-15 cm Karroodwergverkleurmannctjic 

H. mdtliWctpfhd,z I 0-12 cm Grcyrown-swarrkoppie, Swarrkopverklcurmannetjie 
B. nmJom!t• I 0-15 cm Zoelocrrapsoetjes, Zododanddwcrgverklcurmannetjic 
H occir/,·nr,tft• 12-1 () cm Namakwatrapsoetjcs - Wt:stkaap Strandveld 
H. .reftlroi I 0-13 cm Serarorrapsot:rjes - Zoeloeland 

B. ttlt'JJiobrondmm I 0-12 cm Smirh se rrapsoetjes - Vansradensberg 
B. r!J,mmobatt'S 15-19 cm Middellandtrapsoetjes - Natal .Midland 

B. trtiJJSI'll,dcwt• I 5-1 ') cm lransvaaltrapsoctjes -lransvaal kuststrook & Swaziland 
B. l't'lllliilc 12-16 cm Suiddike trapsoetjes - Zuidkust Oostkaap 
Dwcrgkamclcons? Er zijn enkele echte dwergen bij, maar nier alle soonen zijn even klein. 
Bnu(w)()rlioll kttrroimm, B. occit!mtllle, B. veiltmie vormen mogelijk samen een ovcrsoorr. 
De meest<: b.:no.:rnd.: vormen zijn kleine soorten, vaak alleen bekend rondom typdokalireir. 

Het gcslacht Bn1r{J11odion is beperkt tot (endemisch in) Zuid Afrika 

I ~ I • 







men en een ondersoort die mogelijk soortstatus 
verdient. LE BERRE ( 1995) houdt het op zes soorten 
en vier ondersoorten. Recent is de overtuiging dat 
15 soorten echte dwergkameleons in Zuid Mrika 
kunnen worden erkend - maar dat er nog enkele 
microsoorten onbeschreven zijn. 

World Congress 
The flfth World Congress of Herpetology werd 
gehouden in de universiteitsstad Stellenbosch, Zuid 
Mrika. Een levendige kleine stad. Hoewel anders, 
enigszins vergelijkbaar met Leiden. 
Onze hoofdbijeenkomsten vonden plaats in het 
Konservarorium van de afdeling muziekweten
schap. Vanaf de monumentale trap loopt een 
plantsoen om en langs dat grote gebouw. Op een 
hoek daarvan, waar het trottoir wordt onderbroken 
door de oprijlaan, staat een steltwortelboom. En 
aan de voet, nauwelijks schuw vanwege gewen
ning aan voetgangersverkeer, leeft hier fraai maar 
weinig opvallend een "Kaapse mabuyà' Trachylepis 
capensis. 
De genusnaam Mabuya is beperkt tot Amerikaanse 
soorten, maar wordt soms nog gebruikt in veel 
wijdere zin. Lang heeft men helaas gemeend dat 
soorten van haast overal rot dat geslacht gerekend 
zouden kunnen of moeten worden. Overtuigende 
afgrenzing leek slecht mogelijk. Maar moderne 
moleculaire technieken wijzen op gescheiden, hoe
wel gelijkgerichte evolutie. Volgens dat patroon ver
dienen ze dan aparte geslachtsnamen. En Trachylepis 
gaat terug tot FITZINGER (1843) die eerder al de 
naam Mabuya gebruikte. 
Enkele honderden meters van het Konservatorium 
is de hoofdingang van de Botaniese Tuin - ja, zo 
wordt dat in het Mrikaans geschreven. Een kleine, 
maar goed verzorgde, hortus met een op universi
tair onderwijs gerichte collectie waarin sierplanten, 
nutplanten en aquadele planten een voorname rol 
spelen - en dankzij het toch wel zachte klimaat 
zijn er ondanks winterslage temperaturen rond 10 
graden opvallend veel tropengewasssen. 

Stellenbosch 
Op de derde dag van mijn verblijf in Stellenbosch 
vroeg Annie Zuiderwijk: "Ben je al bij de rivier 
geweest?" En Eugène Bruins zei: "Binnen een uur 
zag ik daar ongeveer 10 kameleons" De vrije woens
dagmiddag dus naar die rivier. Ongeveer vijftig 
meter van de brug zag ik iemand op ooghoogte met 
een takje in de weer. Nieuwsgierig ging ik direct 
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naar hem toe. En kijk eens aan: olijfgrijs zat een 
beestje onwillig alles af te wachten. 
Wat was dat alles? Camera voor het oog, macro
zoomlens en een blad met kevertje vlak voor de 
neus van het dier dat wel weg wilde, maar niet 
wilde toehappen. Een frustratiegekleurde dwerg
kameleon, ongeveer 12 cm groot, op het uiteinde 
van een twijg, zodat hinderlijk blad niet in beeld 
zou komen. Maar toch een opname waard nu het 
dier eenmaal geposeerd was. Een kwartiertje later 
kleurde het alweer enigszins bij. 
Verder lopend langs de rivier zag ik nog enkele 
jongen. Het kleinste, kennelijk pas geboren, van 
weinig meer dan drie centimeter tot zes of zeven 
centimeter lang. Nauwelijks opvallend als een 
donkere verdikking van de grijze takjes waarop ze 
zaten. En enkele volgroeide dieren waren olijfgroen 
tot mosgroen met wijnrode tekening op de flank. 
Maar zoals bekend: kleur mag nauwelijks determi
natiekenmerk worden genoemd. 
De volgende dag liet zich in de US Botaniese Tuin 
een groter heldergroen wijfje zien: fraai lichtgroen 
met bleke flankband en in tegenstelling tot de 
eerder geziene exemplaren was dit dier ongeveer 18 
cm lang. Zo groot had ik dwergkameleons niet ver
wacht, maar inderdaad is minder dan 1 0 tot haast 
20 cm, afhankelijk van de soort, als volwassen maat 
mogelijk. Die naam dwergkameleons kan u dus op 
het verkeerde been zetten. 

Botaniese Tuin 
Vraag aan een tuinman: Zie je hier veel verkleur
mannetjies? Antwoord: ''Als het mooi weer is zijn 
ze wel actief, maar het is koud. Ze kruipen weg." 
De zon liet zich zien en op een beschut plekje vlak 
bij de ingang was het raak. Dit dier was opvallend 
groot, 17/18 cm en helgroen van kleur. Aan de 
rand van de bebouwing, langs de rivier, had ik er 
zoals beschreven al meer gezien, kleiner en niet zo 
sprekend van kleur, takgrijs tot olijfgroen. 
Kleur als kenmerk? Jawel, in beschrijvingen van 
het Kaapse Dwergkameleon Bradypodion pumilum 
wordt steevast verwezen naar de groene kleur met 
een okergele tot wijnrode strook op de flanken. 
Toen ikAtherton de Villiers sprak zei hij: "ongeveer 
grasgroen of lichtgroen met een roodachtige flank
tekening, een andere kameleon kennen we hier 
niet." BILL BRANCH (1988) geeft in zijn veldgids 
ook goede kleurbeschrijvingen. 
Mgezien van de kleinste jongen, die ik alleen tak
grijs kan noemen, waren alle kameleons die ik in 



Na tien minuten tot een kwartiertje rust tussen takken, kleurt het dier al een beetje bij. 

Stellenbosch zag, langs de rivier, in de botanische 
ru in of waar dan ook, gewoon groen: grasgroen, 
grijsgroen, mosgroen, olijfgroen. Maar groen met 

een patroon op de zijkant. Met uitzondering alleen 
van het dier dat voor een gemakkelijker foro op 
het puntje van een twijg werd gezet. Dat was haast 

egaalgrijs van tint. 

Dat arme diertje heb ik wel geforografeerd roen het, 
vrijgelaten, in haast bijna van de tak viel en met 
kleine rugkam van frustra tie weer houvast vond. 

Maar over dat dia ben ik niet bepaald tevreden 

al worden kleur en lichaamsvorm toch wel goed 
weergegeven. Mijn andere plaatjes kunnen dit stuk 
voldoende illustreren. Lichaamsvorm, lichaams

houding, kleur, achterhoofd van Bmdypodion pumi
lum komen duidel ijk in beeld . 

Kenmerken 
Later nabij Kleinmond en het Kogelberg bio
sfeer reservaat kon ik een andere dwergkameleon 

fotograferen , dinnaai bru in van kleur. Enigszins 
afwijkend ook in ged rag. Maar wat zou ik er verder 
over kunnen zeggen? Het lijkt wel enigszins op 

Bmdypodion karroiwm, bekend van de zuidelijke 
Karroo, maar ik geloof niet dat het verspreidings
gebied zich zo ver uitstrekt. Ik heb de opname ter 

verificatie naar KRYSTAL TOLLEY gezonden. 
Voor andere soorten wordt inderdaad soms bruin 

als basiskleur opgegeven, purpergrijs ook, of voor
naamste kenmerk is een reeksje pukkels op de 
zijden, danwel opvallende papillen langs onderlip 

en keel. Kopvorm en verspreidingsgebied zijn 
eveneens bepalend , want de meeste soorten leven 

uitsluitend in een heel beperkt areaal, Slech ts drie 
soorten, inclusief de supersoon rond B. knrroiwm, 
zijn minder beperkt. 

Gevangenschap 
Kameleons zijn over het algemeen individualisten. 

Ook al zullen ze van nature misschien maanden 
ach tereen op de 7-Cifde tak slapen (CowoEN, 1973) 
ze houden er niet van om in hun zwerflust en 
behoefte aan ruimte beknot te worden. Veel soor

ten van de grotere kameleons zijn moeilijk in ter
raria te houden. Een koele kas, 's zomers in de o pen 

lucht, dat kan goed gaan. Toch is er in Duitsland en 
Nederland wel succes geboekt. 
Dwergkameleons zijn wat dat betreft minder veelei

send, maar vergis u niet en probeer niet lichtvaardig 
over te gaan rot het houden ervan in een terrarium . 
De meeste dwergkameleons zijn weinig terri toriaal, 

ze verdragen de nabijheid van soortgenoten en 
ook van andere bewegende objecten, zoals hun 

verzorger. Niettemin wennen ze moeilijk aan men-
sen met hun veelal veel te abrupte bewegingen en 187 
gedragingen. I 
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Een ouderwetse erker of een ruime brede ven
sterbank mer een veelheid aan planten kunnen 
prima als onderkomen dienen, vooropgesteld dat 
de menselijke medebewoners zich soepeltjes met 
beleid gedragen, dar er geen andere huisdieren zijn 
en dar levend voer geen problemen geeft. Voordeel 
is de seizoensa.fha.nkelijkheid van her buüenlichr 
dat ook afkoeling (winter) aankondigt. Dar is voor 
dwergkameleons noodzakelijk! 
Uw bezoek zal alleen iets zien als u her er uitdruk
kclijk op wijst: het is niet iedereen gegeven om 
tussen takken re zien war er leeft. Nier roken in 
de huiskamer of in de rerrariumkamer, her is mis
schien wel verstandig daaraan re wennen en uw 
bezoek daar op te wijzen. Voor planten hoeft u her 
nier te laren, voor plantparasieren is tabaksrook 
schadelijk. Dus ook voor de dieren die mogelijk een 
bladluis eren of de rook inademen. 
Binnengevlogen insecten, langpootmuggen en vlie
gen die zich bij het venster verL.amelen zijn een 
dankbare prooi. Dat zal echter nier genoeg zijn. 
Krekels kunnen na gewenning van pineer worden 
gevoederd en ook slakjes zuUen nier versmaad wor
den. Het moeilijkst, zowel min of meer vrij in de 
kamer als in het terrarium, is de eerste periode: de 
tijd van overbrugging, van gewenning aan personen 

an ere omstandigheden. 
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voor Taxonomische Zoölogie en EuGÈNE BRUJNS 
van Natura Arris Magisrra voor hun stimule
rende opmerkingen roen we op de hoek van her 
Konservaroriumlaanrje de Kaapse skink forogra
feerden. Anders zou ik zeker nier zo snel naar de 

rivier zijn gegaan. 
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ijkeen vooral duidelijke antwoord 
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Dwarf Chameleons in Stellenbosch 
Venuc for thc Fifth \\lorld Congress of 
Hcrpcrology was the Konsc:rvawrium. 
Universiteit Stcllcnhosch, Zuid Afrika. Ncar thc 
entrance of that building Ïiild~dtï>i.< Ctlf'I'WÜ, 

known as Cape :-.·labuya. was obscrvcd. Along 
rhc ri\·cr and also in the US Bmanicse ïitin 
(=Botanica! Garden of Stellenbosch Univcrsity) 
dwarf chamdc:ons Rmr6'f'odion j>llmi/um wcrc 
sccn and photographc:d by many ddegates. Thc: 
aurhor gives some information on dwarf cha

meleons. cspecially thc type spc:cies Bnu61'odion 
pumilum that normally is somc shadc: of grcc:n. 
His thanks are duc: to Annic: Zuidcnvijk and 
Eugènc Bruins ~(>r communicating thcir rccc:nr 
field obscrvarions and rhc: author espl·cially 
acknowlcdgcs Krystal To lley for inf(Htnations on 
a ncw species name and odd colouration of an 
c:lsc:whcre found individual. 

Links: Rustig rustend, 
ongestoord in gebladerte, 

zijn de dieren donkergroen 
met iets roods. 

Pagina 192: Is dat buiten Stellenbosch waargenomen 
bruintje wel de zelfde soort? 

BRANCH, 1988. Bil! Branch se Vc:ldgids tot die 
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j eroen Rouwkema 
Dorpsweg 12 
3738CE Maartensdijk 
htrp:lljeroen rouwkema.tri pod. com 

Vervelling van 
Pantherophis guttatus 
(de Rode rattenslang) 

Een elektronenmicroscopische studie 

Soms heb je van die momenten dat je je werk 

met je hobby kunt combineren. In mijn geval 

kwam zo'n moment toen ik enkele samples 

moest voorbereiden voor de elektronenmicros-

coop om te zien of alles naar behoren functio

neerde. Ik besloot hiervoor een vervelling van 

één van mijn slangen te gebruiken. Het resul

taat van deze studie is te zien in dit artikel. 

I n de lireratuur zijn m eerdere s[Udies re vinden 

waarbij de huid van een slang mer een elek
rronenmicroscoop werd bes[Udeerd. Meesral 

diende dir om een bepaalde onderzoeksvraag re 
beanrwoord en. Deze studie echrer is nier om deze 

reden uitgevoerd. H er is een product van roegang 
ror een krachtig insrrumenr als de elektronenmi

croscoop en de nieuwsgierigheid naar alles war mer 

slangen re maken heen. Oir anikei zal enkele moge
lijke achtergronden van de zich tba re srrucruren 

aandragen, maar omdar zonder verder o nderzoek 
nier veel mer zekerheid re zeggen vair, dient d ir 

anikei voo ral gezien re worden als een verzameling 
inreressanr beeldmateriaal. 

. . . . .. 
Ekktroncnmicroscopk is gebaseerd op her golfgedrag van snel bewegende elckrronen.1èrwijl zielubaar 
lielu een golflengte heeft van 4.000 ror 7.000 Ángström (I Àngsrröm komr overeen met 0,1 nano
meter). is dar voor elektronen die versneld zijn rot I 0.000 Kc V sleelus 0.12 Ant:.'Ström. Doordar de 
goltlcngrc van een clckrroncnsrraal vele malen kleiner is dan de goltlcngte van zichtbaar lichr. kan een 

object mcr elektronenmicroscopie vele malen meer vcrgroot worden dan met optische m icroscopie. 
Scanning elektronenmicroscopie maakt gebruik van een srraal elektronen in een vacuüm. De straal 

OJHsraar door een dektronenkanon in de microscoop negatief re laden, renvijl her sJmplc regdijkerrijd 

positief geladen wordt mcr een spanningsverschil in de orde van grom re van I 0.000 V oir. Om het 
sample positief re kunnen laden, dicnr deze van tevoren gelcidend gemaakt re worden. Hiervoor wordt 

vaak een uiterst dun laagje goud op her sample aangebracht. 
De bundel clckrroncn wordt door middel van vcrschillende magnetische lemen (vergelijkbaar met 
"normale'" microscopie. maar dan ringmagneren in plaats van optische lenzen) gebundeld en gefocust 
op her o pperdak \";lil een sample. Her opperdak gccfr als reacric hierop secundai re dektronen at: die 
worden opgevangen c:1 \·cm-crkr rot her uircindclijkc bceld. 

, . ' . 



Materiaal en methoden 
Voor dit onderzoek is de huid van een arnelanisri
sche Pantherophis guttatw man met een leeftijd van 
ongeveer anderhalf jaar gebruikt. De vervelling was 
reeds enkele weken oud roen het voor dit onderzoek 
gebruikt werd . Drie delen van de vervelling werden 
bestudeerd: een enkele ventrale (buik)schub uit her 
midden van de slang, enkele dorsale (rug)schubben 
uit her midden van de slang en een oogkapje. Van 
elk stukje huid werd de kant bestudeerd die voor 
her vervellen aan de buitenkant van de slang zat. 
De samples werden op een samplehouder geplakt 
en onder vacuüm voorzien van een zeer dun laagje 
goud, war nodig is om de samples elektrisch gelei-

dend re maken. De samples werden vervolgens in 
de elektronenmicroscoop (Philips XL30 ESEM
FEG) gebracht. Onder een werkspan ning van 
I 0 kV werden bij verschillende vergrotingen foro's 
genomen van her oppervlak van de samples. 

Resultaten en discussie 
De resultaten voor de vemrale schub zijn weerge
geven in figuur I . Bij een lage vergroting zijn kras
sen zichtbaar in de lengterichting van her dier, die 
waarschijnlijk onrsraan zijn door her voortbcwegen 
over schurende materialen. Bij een roenemende 
vergroting worden min of meer evenwijdige lijnen 
zichtbaar, loodrecht op de lengterichting van het 



dier. Bij nog hogere vergrotingen blijken deze lijnen 
re bestaan uit sterk golvende lijnen die een grens 
lijken re vormen russen aangrenzende platen op de 
schub. De "vingers" van deze structuren lopen pre
cies in de lengterichting van de slang. Bij de hoog
ste vergrO[ing zijn tevens microporiën zichtbaar in 
deze vingerachrige structuren. 
Her beeld war hier re zien is voor de ventrale schub 
van een Pantherophis guttatus komt sterk overeen 
met her patroon dat beschreven is voor de ventrale 
schub van Morelia spilotes (HAZEL ET AL., 1999) . 
HAZEL vermoedt dar her patroon zorgt voor de 
frictie die nodig is voor her voortbewegen van de 
slang. Zijn onderzoek laar zien dar de vingerachrige 
structuren aan de voorkant hoger zijn dan aan de 
achterkant. Oir zorgt er voor dar de wrijving bij een 
voorwaartse beweging twee- tot driemaal zo laag is 
als bij een achterwaartse beweging. Hierdoor kan 
een slang makkelijk vooruit bewegen, maar zich 
regelijkertijd ook schrap zetten als dar nodig is. 

De resultaten voor de dorsale schub zijn weerge
geven in figuur 2. Ook op deze schub zijn krassen 
zichtbaar, hoewel in mindere mare dan op de ven
trale schub. Zelfs bij hoge vergrotingen is de schub 

relatief glad en lijkt her oppervlak uit één geheel re 
bestaan. Bij hogere vergrotingen worden individu
ele pigmentvlekken op de schub zichtbaar. 

De resulraren voor her gedeelte russen twee naast 
elkaar gelegen dorsale schubben zijn weergegeven 
in figuur 3. Oir gebied heeft een sterk geplooide 
structuur. De plooien lopen min of meer even
wijdig met de rand van de dichtstbijzijnde schub, 
in de lengterichting van de slang. Bij de hoogste 
vergroting is goed re zien dat her oppervlak van 
de plooien ruw is. Tevens zijn scheuren zichtbaar 
russen sommige plooien. Gezien de aard van deze 
scheuren is her echter nier ondenkbaar dar dit 
beschadigingen zijn die tijdens de voorbereiding 
van her sample dan wel her bekijken in de elektro
nenmicroscoop zijn ontstaan. 
Uit de lireratuur is bekend dar de huid russen de 
dorsale schubben verantwoordel ijk is voor de grote 
rekbaarheid van de gehele slangenhuid (HINKLEY 
ET AL., 2002). Deze observatie komt goed overeen 
met de plooien die hier zichtbaar zijn. Voor her uit
rekken van de huid hoeven alleen maar de plooien 
strakgetrokken re worden en hoeft er dus geen 
spanning re worden gezet op de moleculen waaruit 

Figuur 2: De dorsale schub. Er is ingezoomd op het gebied gemarkeerd met de asterix in figuur A. 



Figuur 3: Het gedeelte russen 2 naast elkaar gelegen dorsale schubben. Er is ingezoomd op het gebied 
gemarkeerd met de asterix in figuur A. 

de huid is opgebouwd. Aangezien de plooien hier 
in de lengterichting van de slang lopen, zal dit deel 
van de huid hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn 
voor rekbaarheid in de breedterichring. 

De resultaten voor her gedeelte russen rwee onder 
elkaar gelegen dorsale schubben zijn weergegeven 
in figuur 4 . Oir gebied heeft eveneens een sterk 
geplooide structuur. In dit geval zijn her echter 
geen langgerekte evenwijdige plooien, maar geïso
leerde ellipsvormige heuvels op her oppervlak. H er 
oppervlak van de heuvels is ruwer dan her opper
vlak van de russenliggende dalen. 
Evenals bij de huid russen rwee naast elkaar gelegen 
schubben, zal ook deze huid verantwoordelijk zijn 
voor de rekbaarheid. Omdat de elliptische heuvels 
echter in alle richtingen uitrekbaar zijn, zorgt deze 
huid voor rekbaarheid in zowel de lengre- als de 
breedrerichting. 

De resultaten voor her oogkapje zijn weergegeven 
in figuur 5. Reeds bij kleine vergrotingen vale op 
dat het oppervlak veel krassen bevat. Bij de vergro
ting van 1300x wordt zichtbaar dat het oppervlak is 
opgebouwd uit hexagonale structuren. Bij de hoog
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ste vergroting is goed zichtbaar hoe twee aan elkaar 
grenzende vlakken in elkaar grijpen. Tevens zijn 
microporiën zichtbaar over het gehele oppervlak. 
Het oogkapje is ontstaan uit de vergroeiing van het 
boven- en onderooglid (SCHMIDT, 1995). Volgens 
ScHMIDT biedt deze hoornhuid bescherming tegen 
vervuiling en lichte mechanische beschadigingen 
(wat wel nodig is, gezien het aantal krassen op het 
oogkapje) , maar ook tegen te veel voch rverlies. 
De rol van de hexagonale structuren blijft ondui
delijk. Volgens professor TsuKRUK (pers. comm. per 
e-mail, 2005) zou het kunnen zijn dar deze struc
turen er voor zorgen dat twee soorten huid met 
verschillende flexibiliteit goed op elkaar kunnen 
aansluiten. Hexagonale structuren zorgen er name
lijk voor dat de huid een gelijkmatige elasticiteit in 
alle richtingen krijgt. 

Microporiën 
Interessant aan zowel de ventrale schub als het 
oogkapje zijn de microporiën die te zien zijn bij de 
hoogste vergroting. In de eerder beschreven studie 
naar de ventrale schubben van Morelia spilotes 
(HAZEL ET AL., 1999), werd aangetoond dat de 
daarin aanwezige microporiën door de gehele huid 



Figuur4: Het gedeelte russen twee onder elkaar gelegen dorsale schubben. Er is ingezoomd op het gebied 
gemarkeerd met de asterix in figuur A. 

Figuur 5: Het oog kapje. 



Figuur 6: Interspecies variatie van het oog kapje. Figuur A: Moreliaspilotes (Campbell et al., 1999). Figuur B: 
Pantherophis guttatus. 

Reprinted from Journal of Structural Biology, 126, CAMPBELL, A. L., T. J. BUNNING, M. 0. STONE, D. CHURCH & M. S. 
GRACE: Surface ultrastructure of pit organ, spectacle, and non pit organ epidermis of infrared imaging boid 
snakes: A scanning probe and scanning electron microscopy study, 105-120. Copyright 1999, with permis
s ion from Elsevier. 

heen lopen. H AZEL denkt dan ook dar de m icro

poriën gebruikt kunnen worden voor het transport 

van vetach tige vloeistoffen naar her huidoppervlak 

ter regulering van de permeabiliteit van de huid. 

Oir is iets waarover al eerder in de literatuur 

is gespeculeerd (ROBERTS & LILLYWHITE, 1980; 
C I-IIASSON ET AL., 1989). 
Daarnaast wordt in een andere studie aangegeven 

d ar microporiën in de huid van Morelia spifotes 

er voor zorgen dat bepaalde golflengtes licht door 

de huid worden gereflecteerd (CAMPBELL ET AL., 

1999). Oir zou vooral voor het oogkapje van belang 

kunnen zijn voor een goed functioneren van her 

oog. Er is echter ook beschreven dar de micropo

riën er voor zouden dienen om de bovenste laag van 

de hu id vast te houden tussen twee vervellingen in 

(CH IASSON & LowE, 1989). Oir geeft aan dar her 

onmogelijk is om op basis van enkel microscopische 

CA:\IPBELL, A. L., T J. Bu:-~NING, l'vl. 0. SToNE, D. CHURCH & lv!. S. GRACE, 1999. Surfao.: ulrrastruc

ture of pit organ, spccraclc, and non pit organ epidennis of infrared imaging boid snakcs: A scanning 

probc and scann ing electron microscopy study. Jound of Structural Biology 126: I 05- 120. 
C!IIASSON, R. B., 0. L. BENTLEV & C. 1-1. LowE, 1989. Scale morphology in Agkistrodon and doscly 

rclated crotaline genera. Herpetologica 45: 430-438. 
CIIIASSON, R. B. & C. H. LmvE, 1989. Ultrasrrucmral scalc parrerns in Nerodia and Tl1amnophis. 
Joumal of Herpetology 23: I 09-118. 
HAIGII. J. lV!., E. BEYSSAC, L. C!!ANET & J . . M. AIACIIE, 1998. In vim> pt.:rmeation of progesrerone 

from a gel through the shed skin of thrcc different snake species. International Journalof Pharmaceutics 

170: 151-1 56. 
HAZEL, J ., ivl. STONE, M. S. GRACE & V. V. TsuKRUK,, 1999. Nanosca!t: design of snake skin for repta

t ion locomoeions via friction anisotropy. Jourrul of Biomcchanics 52 (5): 477-484. 
HINKLEY, J. A., A. H. SAVITZKY, G. RIVERA & S. H. GEHRKE, 2002. Tensik propertics of hydrogels 

and of snake skin. First \X'orld Congress on Biomimt:tics and Arriflcial Muscles, Albuquerque, New 

l'vl~:xico. 

Ronurrs,]. B. & H. B. LILLY\~'IIITE, 1980. Lipid harrier ro water exchange in reptile epidermis. Science 

207: 1077-1079. 
Sc!I:\!IDT, \V., 1995. Kornnarrern. Natur und Tit:r- Verlag GmbH, Münster. 
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plaatjes conclusies te gaan trekken over de functi
onalireir van deze microporiën. Hoe waarschijnlijk 
een verklaring ook klinkt, er zij n altijd nog andere 
mogelijke verklaringen denkbaar. 

Interspecies-variatie 
Tijdens de literatuurstudie die aan het schrijven 
van dir artikel vooraf ging, kwam ik er achter dat er 
grore verschillen bestaan russen de microscopische 

Figuur 7: Interspecies-variatie van de 
dorsale schub. Figuur A: Bitis nasicornis 

(HAIGH et al., 1998). Figuur B: Morelia spi
/otes (CAMPBELL et al., 1 999). Figuur C: Naja 
melanoleuca (HAJGH et al., 1 998). Figuur 0: 
Python sebae (HAIGH et al., 1 998). Figuur E: 

Pantherophis guttatus. 

Reprinted from International Journal 
of Pharmaceutics, 1 70, HAJGH, J. M., E. 
BEYSSAC, l. (HANET & J. M. AIACHE: In vitro 
permeation of progesterone from a gel 
through the shed skin of three differ
ent snake species, 1 51-1 56., Copyright 
1998, with permission from Elsevier. 

structuur van de huid van verschillende soorten 
slangen. Enkele voorbeelden hiervan zijn re zien 
in figuur 6 en 7. H et is interessant om te zien dat 
bepaalde structuren in verschillende species lijken 
terug te komen, maar niet altijd op dezelfde locatie. 
Zo lijkt de ventrale schub van Pant!Jerophis guttatus 
(figuur l F) sterk op de dorsale schub van Naja 
melanoleuca (figuur 7C) en zelfs enigszins op het 
oogkapje van Moreliaspilotes (figuur 6A). 197 
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Errata Lacerta 63/4 
In de boekbespreking op pagina 173 staar ren onrechte dar her boek 'The G reen Tree Python and 
Emerald Tree Boa' een vertaling is van een D uitse uitgave. Oir is nier juist. In 2000 verscheen de eer
ste d ruk van d it boek. Tegelijkerrijd zijn toen een Dui tstalige en een Engelstalige editie in de handel 
verschenen. De-.~:e volled ig herziene tweede druk is in 2005 verschenen, eveneens in een Duitstal ige en 
een Engelstalige editie. 
Turkije: O p blz. 170 in her bijschrift bij de fora is aangegeven Eirenis modestis. Oir moer zijn Eirenis 

lellflllfinus (aangetro ffen in de bergen van Kuzdere); Eirenis modestw (en dus nier 'modesris') is aange
troffen in de heuvels nabij JGris. 
Verder zijn, verspreid over her nummer, een aanral paginareferenties onjuist: pag. 150: pagina 14- 15 

198 moer zijn 148- 149; pag. 158: 22-23 m.z. 156- 157; pag. 168:32 m.z. 166. 
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Ervaringen met de kweek van 
/guano iguana 

(Is extra toediening van 
vitamine en kalk wel altijd nodig?) 

De vijf jaar oude man. 

jan Visser 
M1: j .B. Kanweg 49 
9439 PC Wittellee/I 
Tel. : 0593-552872 

an kas mi t@hotmaii. com 
Foto's van de auteur 

I n een vorig artikel (VISSER, 2002) sch reef ik over 
m ijn koppel Groene Leguanen, onder andere 

over her succesvol samenhouden daarvan mer 
kleine tropische vogels. Toegel icht mer foro's ging 
her ook over paren, de ei leg en her zindel ijk maken. 
locussen heb ik weer her een en ander ervaren en 

beleefd mee herzelfde koppel en hun jo ngen. Her 199 
navolgende zal gaan over roedien ing van exrra I 
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kalk en vitamine, UV-straling, consrrucrie van de Jong uit 2003 

eierlegkisr, her kunstmatig uitbroeden en met welk 
resulraar en een mogelijk nieuwe methode om her 
geslacht van jonge dieren re bepalen. 

Extra vitaminen en kalk 
In de lireratuur en advertenties gaar her steeds meer 
over de noodzaak om onze reptielen extra kalk en 
vooral vitamines roe re dienen . Ik heb mij afge
vraagd of dar nu wel zo nodig en reëel is. Immers 
in de naruur moeren ze ook voldoende hebben aan 
war ze via her beschikbare voedsel binnen krijgen. 
Ik besloot vier jaar geleden, roen her koppel circa 
één jaar oud was (de dieren waren als juvenielen 
geïmporteerd), om met her roedienen van extra 
kalk en vitamine re sroppen en maar eens re zien 
war er van zou komen. N u, na ervaring van vier jaar 
dus, waag ik her dan maar om over her resul taat re 
berichten. Maar eerst zal ik aangeven war ze dan 
wèl kregen. Wel, een zeer veelzijdig menu - en 
om re zorgen dar ze inderdaad veelzijdig zouden 
eren daar elke dag een klein beetje van. En wel 's 
zomers veel soorten kruiden uit de naruur en verder 
gekookte aardappel, sperziebonen, witlof, kapucij
ners, gekookte rijst, mmaar, paprika, wortel, andij
vie, maïs uir blik enzovoorts. Mijn vrouw hield 
steeds war apart van ons eigen menu. Bovendien 
eenmaal per twee weken war universeelvoer (van 
de vogels), ofwel war kippenlegkorrels, ofwel war 
brokjes uir blik voor de kar (net zoveel als ze in één 
keer op konden). 
Mer al dar verschillend voedsel moest er voldoende 
kalk en vitamine verorberd worden. Om daar pro
fijt van re hebben moer er UV-licht bij. Dar gaar 
als volgt: in de winter zet ik ze sam en één of rwee 
keer per week in de zonnehemel gedurende 20 rot 
25 minuten. Daar blijven ze rustig in zinen. In de 
zomer, bij zonnig warm weer, laar ik ze om de beun 
los op her gazon, maar dan blij f ik er wel {met een 
groot schepnet) bij . Ik vind dar steeds wel een beetje 
riskant, want ze kunnen zo hard lopen. Als ik voor 
die bewaki ng geen rijd heb, zet ik ze in de volière 
bij de parkieten, konijnen en kippen. War ik ook 
geprobeerd heb is om ze in een ruig aan een lang 
rouw op her gazon re laren lopen. Maar dar is hope
loos. Ze hangen zich er helemaal in op en raken in 
de stress. Voorts is er in her terra rium een TL-lamp 
voor zonnebanken (Philips Sunlamp, performance 
60 W, 60 cm lan g) welke via een schakelklok per 

200 dag vier keer vij ftien minuren brandt, her hele jaar 

I door. Her bovenstaande doe ik ook met de inrus-
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sen geboren jonge d ieren, behalve dan dar d ie in de 
eerste twee weken na de geboorte wel war exrra kalk 
en vitamine krijgen. Daarna nier meer. 
O m mijn mening, dar her overbodig zou zijn om 
extra vitamines en kalk re geven, re onderbouwen, 
geef ik onderstaand de groeiresultaten van mijn 
d ieren. Her intussen volwassen koppel, dar na her 
eerste levensjaar geen extra roediening van kalk en 
vitamine meer kreeg, is gezond en levendig. Her 
is nu vijf jaar oud. De man is rotaal 120 cm lang 
KR-lengte 40 cm, gewicht 3950 gram (foro ti telpa
gina) . De vrouw is 1 I 0 cm lang, KR-lengte 35 cm 
en gewicht 2 I 50 gram. 

De ei/eg 
In 2002 kreeg d it koppel 25 eieren. Helaas waren 
de eieren door her vele en intensieve graven van de 
moeder alle lek geprikt. Dus geen jongen. In 2003 
legde her vrouwtje 24 eieren, alle bevrucht, echter 
er is slechts één jong ui tgekomen. In de overige 
eieren waren alle jongen volgroeid, maar konden 
er blijkbaar niet uit. H er jong van 2003 is nu 
I 9 maanden. Torale lengte 88 cm, KRL 25 cm en 
gewicht 600 gram. Op de fom hierboven zier u dir 
jong d irect na de geboorte. In januari 2004 werden 
toraal 25 eieren gelegd , waarvan d rie lek geprikt. 
De overige waren alle bevrucht, waaruit zeven jon
gen werden geboren. In de andere eieren zaten wel 
volgroeide jongen, maar d ie zijn weer nier uitgeko
men. Na twee weken plaatste ik deze zeven jongen 
bij hun één jaar oudere broer, maar d ie zag er zijn 
familie nier in en vrat er vier van op. Jammer, dom 
foutje. De drie overgebleven jongen zijn nu ci rca 
zeven maanden oud, to rale lengte 53 cm, KRL I 4 
cm en gewicht 80 gram (foto volgende pagina). 



Eind november 2004 werd her vrouwtje weer dik 
en on rustig. D us de eierlegkisr werd weer geplaatsr. 
Ze nam er d irect haar intrek. Op de foto zier u de 
situati e: moeder aan het graven , vader houd t de 
wacht (of zit hi j op de eieren te wachten om ze op 

Drie overgebleven jongen uir her legsel van 
januari 2004. 

Moeders graafactiviteiten november 2004 



Legsel 8 december 2004 

re eren?). Op 8 december 2004 werden 34 eieren 
gelegd, zie bovenstaande foro welke direer na her 
leggen werd genomen (met weggenomen deksel). 
Sommige eieren liggen ingegraven. Voor de zichr
bare eieren heeft ze geen rijd meer gekregen om ze 
in re graven. 
Uit her bovenstaande concludeer ik (in elk geval 
ren behoeve van mijzelf) , dar extra kalk en vita
mine nier nodig zijn. Bij gevarieerde voeding en 
war UV-licht gaar het ook en dat lijkt me roch wat 
natuurlijker, vooral omdat her moeilijk re bepalen 
is hoeveel je wel extra roe moet dienen. 

De eierlegkist 
Om her leguanenverblijf (waarin dus ook kleine 
vogeltjes gehuisvest zijn) makkelijk en goed schoon 
re kunnen houden, zijn alle wanden en de vloer 
glad. Daarom heb ik een speciale verloskamer 
gemaakt, zijnde een kist met een vloeropper
vlakte van 50x50x40 cm (lxbxh), voorzien van een 
afneembaar deksel en aan één zijde een opening 
als ingang (voor de aanstaande moeder). Deze is 
gemaakt van watervast multiplex van 10 mm dik. 
Aan de buirenzijde over een hoogte van circa I 5 
cm is de kist voorzien van isolarieplaat (nier aan de 
binnenzijde, want dat wordt rotaal kapot gekrabd). 
De gehele bodem wordt verwarmd door middel 
van een 50 W warmremat, afgedekt door een alu
minium plaat. Temperatuurregeling gebeurt met 
behulp van een aquariumthermosraar (foto rechts
boven). De kist wordt gevuld met een mengsel van 
metselzand en turf (verhouding 2/3 volumedeel 
zand: 113 turf), circa 15 cm dik. De thermosraar is 

202 ingesteld op 30oC. 

I Als her vrouwtje heel dik, maar vooral heel onrus-
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De 'verloskamer' 

rig is, wordt de kist in her verblijf gezet. Ze neemt 
daar onmiddellijk haar intrek in, maar her duurt 
soms nog wel drie à vier dagen voordar ze gaar leg
gen. Zoals gemeld, ging her de eerste keer mis met 
de eieren, omdat ze deze met wild gegraaf wilde 
roedekken en ze daarbij lek prikte met haar vlijm
scherpe nagels. Vorig en dit jaar hield ik her leggen 
goed in de garen. Elk half uur kijken en 's nachts 
maakte ik de ingang dicht, evenals overdag als ik 
war langer weg moest. Zodoende kon ik gave eieren 
rapen (foto hieronder). 
Als u her geluk hebt dar de eieren uitkomen is de 
eierlegkisr uitstekend re gebruiken om de jongen 
enige rijd in re huisvesten (uiteraard na her ver
wijderen van her zand). U hebt immers een ther
mostatisch geregelde, verwarmde behuizing met 
een gladde vloer. Om her uitglijden van de dieren 
re voorkomen heb ik er een stukje geplastificeerd 
dubbeltjesgaas ingelegd. 



Broedmethode 
Deze eieren heb ik in kunsrsrof schalen mer een 
doorzichrig deksel gelegd. In de schaal werd eerst 
een badsrof doek gelegd , met daarin een karoenen 
schoenveter, welke door een geboord gaatje naar 

Some notes on breeding Igruma igum111. 

Links: De eieren in de broedstoof. 
Boven: het legsel van januari 2004. 

buiren kwam en in een bakje water hing. Door de 
capillaire werking wordt de badsrof nar. Her bakje 
water moet lager staan dan de schaal, anders hevelt 
de veter her waterbakje leeg (schaal sraar op een 
baksteen). Op her badstof ligt een laag aquariumfil
rerkool. In de schaal zijn ro ndom gaarjes van 8 mm 
geboord, voor vent ilatie; er heerst dan een relatieve 
vochtigheid van 95- 100%. De foro linksboven laar 
her bovenstaande zien in de broedmachine (met 
geopende deur). Uit de eieren, gelegd in januari 
2004, kwamen na 78 dagen zeven jongen, welke 
voorspoedig groeien (althans de d rie overgebleven 
exemplaren). 

In lirerature ir is always stres-;ed rhar rqniks nc.:c.:d ro be supplic.:d with c.:xrra viramins and Calcium. 
In narure rhc.: animals have.: w ohtain c.:nough ,·itamins and minc.:rals with their filOd fc>r insrancc.:. Thc.: 
aurhor ne\·c.:r givc.:s his iguanas c.:xrra viramins or calcium, hut a \'c.:ry varinl dic.:t of sc.:vc.:ral vegc.:tablc.:s and 
fruits only. Once e\'l"f)' two weeks thc.: animals are.: fc.:d pdlc.:ts for chicks or cannnl car-timd. In winter 
rhc animals are.: placc.:d oncc.: or twicc a week in a sunbc.:d. during rhc summcr rhcy are: placc.:d outsidl" in 
rhc sun. In thl" terrarium rhc ycar around a sun-lamp fora solarium (Philips sunlamp, performance.: 60 
\V. lcngrh 60 cm) is Intming filllr timl"s 15 mintnes pn day. 
In 2003 rhc.: fc.:malc.: laid 24 cggs. of which only onl" hatched. In 2004 25 c.:ggs Wl"rl" laid, of which duel" 
wc.:re damagl"d. Of thc.: rc.:maining eggs onl~· Sl"\'c.:n hatchcd. UnfÎHtunatdy fintr of the juveniil"s wcrl" 
c.:;Hen by thcir oldcr brothcr. thc.: other onc.:s rhrivc.: on thc saml" dic.:t as thl"ir parcnts and rhc.:~· grow up 
normally as wc.:ll as satbt:JCrorily. 
Thl" audwr noticnl that thl" adult male consistl"rJtly attackl"d soml" of thc.: juVl"niks. whcn placc.:d nc.:ar 
him in a bird-cagc.:. but approachc.:d orhcr onl"s more carcful and im]uisitivc. Thc amhor wondns if. thc.: 
male.: Glll n:cognisc rhc sc.:x of rhc.: juveniks and bchavcs aggrcssivdy towards rhc.: malcs. This can only 
hl" vcriflnl whc.:n rhc.: juvcnilc.:s becomc.: adult. 
In a postscript thc.: aurhor rqH>rts rhc.: rc.:sulrs of a clutch of 34 eggs, laid in Dl"ccmbcr 2004. Si x of them 
gor mouldy and srarrnl to smcll bad. so rhc.:y wc.:rc.: rcmm·etl. Of tht· rcmaining 2R c.:ggs, 27 hard1l"d 
wirhout problcms. Thc.: last cgg containcd a dl"ad aninuL Norcworrhy is rhc.: fi>llowing: Thc cggs wnc 
incubatc.:d at 2<J"C fi>r 7ii days (the calcularnl incubatiotHiml"). :\t this poilll thc tc.:mpcratun.: was 
raisd ro .VS"C:. Olwiously, this did rhc ju,·c.:nilc.:s no harm and maybc t:tcilitatnl rhc.:sl" rc.:sults. 

I • I • 
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Geslachtsbepaling 
Nog iets over geslachtsbepaling van jonge dieren. 
Als u jongen hebt gekweekt, moer u ook een 
volwassen koppel hebben. Ik heb her volgende 
erva ren: zet een jong dier in een rraliekooirje bij de 
vader. De ene keer vliegt hij er als een razende naar 
roe en probeerr aan re vallen, bij een ander jong 
komr hij er voorzichtig en kopknikkend naar roe. 
Bij herhaling van de proef herhaalt zich dar rirueel 
steeds bij herzel fde dier. Mogelijk herkenr her man
netje her geslacht van de jongen en gedraagt hij zich 
agressief regen de mannetjes. Ik weer nu nog nier of 
deze uitleg inderdaad klopt, wanr mijn jonge dieren 
moeren daarvoor eerst volwassen worden. Uiteraard 
volg ik deze omwikkeling. 

Tenslotte 
Ik heb nu rwee artikelen over de Groene Leguaan 
geschreven. Wie wi l met mij contact onderhouden 
om ervaringen, vooral kweekervaringen uit te wis
selen? 

Naschrift van de auteur 

De drie overgebleven jongen uit het 
legsel van januari 2004 groeien voorspoedig. 

Wie kan mij bijvoorbeeld een tip geven waarom er 
zo veel volgroeide dieren niet uit het ei komen? 

Nog voordar her bovenstaande is gepubliceerd kan ik het broedresultaat van de in december 2004 
gelegde 34 eieren vermelden. 
Van de 34 sruks raakren er zes reeds na rwee weken beschimmeld. Ze stonken, dus werden ze verwij
derd. Van de resterende 28 stuks zijn er 27 uitgekomen, geheel op eigen kracht met goed ingetrokken 
dooier. Eén ei was wel bevrucht maar afgestorven. In vergelijking met eerdere broedsels een geweldig 
resultaat. 
Gegevens broedmethotk: 
Relatieve vochtigheid: 95-1 OOo/o 
Substraat: actieve kool op badstof (zie voorafgaande tekst) 
Incubatieduur: 7 5 (eerste jong) - 81 {laatste jong) dagen 
Incubarietemperatuur: tot circa tien dagen voor de verwachte uitkomstdarurn (gerekend op 78 
dagen) was deze ingesteld op 29•c. Toen heb ik de temperatuur sprongsgewijze verhoogd naar 
35•c. Deze temperatuur heb ik weliswaar nergens in de lireratuur gevonden (Köhler, 1997, geeft 
in zijn boek "Inkubation von Reptilieneiern" op pagina 194 zelfs een temperatuur van 26•C aan), 
maar mijn gedachte was, dat leguanen pas echt actief worden boven de 35•c. Dus heb ik dar ook 
maar eens geprobeerd met jongen in het ei. Misschien een interessant gegeven voor andere eigen 
kwekers. 

jan Visser 
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A
l vele jaren lang gebruiken de meeste rep
tielenliefhebbers krekels om hun hagedissen 
mee te voeren. Maar waarom eigenlijk al tijd 

krekels? Zijn her per se de beste voederdieren? Nou 
nee, dat niet. Wel is het een gewoonre geworden. 
Krekels zijn vandaag de dag redel ijk makkelijk te 
verkrijgen en daarmee zijn krekels de meest voor de 
hand liggende optie. Het zijn echter niet de enige 
goede voederdieren en bijvoorbeeld kakkerlakken 
bieden een inreressant alternatief. 

Krekels 
Krekels zijn tegenwoordig redelijk makkelijk te ver
krijgen. Bij veel dierenwinkels worden ze gewoon 
verkocht naast al het kattenvoer ercerera. En anders 
kun je ze wel bestellen. Voor wie meerdere reptielen 
heefr kan her al snel lonen om een eigen kweek op 
re zetten . Wanneer dit op de juiste manier gedaan 
wordt kan men een hele hoge opbrengst krijgen in 
slechts een korre periode. Wanneer de krekels goed 
"gegutload" worden (energierijke voedingsstoffen 
geven die ui reindelijk je reptielen ren goede komen) 205 
vormen ze een goede basisbron als voedsel. I 
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Kakkerlakken 
Kakkerlakken zijn langzaam aan een ware opmars 
begonnen in de reptielenwereld. Je ziet steeds vaker 
kakkerlakken aangeboden worden op het inrernet 
en op beurzen. Winkels lijken vooralsnog een 
beetje achter te blijven in die trend. Voor sommige 
mensen is het daarom wellicht lastiger om aan kak
kerlakken te komen. Voor wie een beetje zoekwerk 
verricht, is een kweker echter al snel gevonden. Op 
beurzen worden ze sowieso zeer regelmatig aange
boden en in sommige winkels kun je ze bestellen. 
Dit artikel is gebaseerd op tropische kakkerlakken 
zoals Blaberus craniifer en Blaptica dubia. Wanneer 
je eenmaal een goed lopende kweek hebt, kun je 
er een aanzienlijke hoeveelheid hagedissen mee 
onderhouden. Kakkerlakken zijn erg makkelijk te 
"gudoaden," daar ze vrijwel alles eren. 

Verschil in kweken 
Een deel van de voordelen van kakkerlakken vallen 
weg, wanneer je voedseldieren altijd koopt in plaats 
van zelf kweekt. N iet overal zijn kakkerlakken even 
makkelijk verkrijgbaar en de kans is groot dat je 
in verhouding voor een stel kakkerlakken meer 
betaalt dan voor krekels. Daar staar wel regenover 
dar krekels vaak erg snel dood gaan na aanschaf, 
kakkerlakken zijn wat robuuster en overleven vaak 
langer. 
Wanneer je zelf je voedseldieren kweekt, zul je mer-

Voor- en nadelen 

ken dar je aan een kakkerlakkenkweek veel en veel 
minder werk hebt dan aan een krekelkweek Ik heb 
zelf ongeveer rwee jaar (succesvol) krekels gekweekt 
en vind het kweken van kakkerlakken echt een 
opluchting. Geen gedoe meer met krekeleitjes die 
verschimmelen omdat het toch net iets re vochtig 
was, geen kleine krekeltjes die dood gaan omdat ze 
zo snel uitdrogen etc. Bovendien kom ik de kakker
lakken niet door her hele huis regen, terwijl dit met 
de krekels vaak wel her geval was. Een krekelkweek 
maakt bovendien behoorlijk wat lawaai, terwijl je 
kakkerlakken niet hoort. 
Bij de krekels moest ik er altijd voor zorgen dat er 
geen konden ontsnappen. Daar krekels regen een 
wand op kunnen lopen die ook maar een beetje 
oneffen is en behoorlijk hoog kunnen springen was 
een afgesloten bak een must. Kakkerlakken kunnen 
gewoon in een open bak gehouden worden. Ze 
lopen niet tegen de muren omhoog, en kunnen niet 
springen of vliegen. Verder heb je geen omkijken 
naar het kweken. B. craniifer is een ei levendbarende 
kakkerlak. De jongen worden dus levend geboren. 
Voor B. dubia geldt dit mogelijk ook. In sommige 
boeken wordt gemeld dar deze soort eierleggend 
is, maar TARIQ STARK (pers. med.) heeft:, hoewel hij 
met deze dieren kweekt, nog nooit een ei pakker van 
deze dieren gevonden. Vandaar dat hij her zeer aan
nemelijk vindt dar de dieren ook eilevendbarend 
zijn. Helemaal zeker is dit echter niet. 

snel van zich af als krekels; 
Wat zijn nu precies de voor- en nadelen van kak- • 
kerlakken ten opzichte van krekels? 

Kakkerlakken kweken komt een stuk min
der bij kijken, her gaar eigenlijk min of meer 

Voordelen: 
• Kakkerlakken maken geen lawaai; 
• Kakkerlakken kunnen niet springen (je kunt 

ze rustig in een open bak houden}; 
• Kakkerlakken eten vrijwel alles, krekels veel 

minder; 
• Kweken van kakkerlakken gaat een stuk 

makkelijker; 
• Kakkerlakken zijn minder gevoelig voor 

schimmels en degelijke; 
• Tropische kakkerlakken overleven niet zo 

lang in huis; 
• Kakkerlakken kun je makkelijker bepoede

ren (een kalk/vitaminepreparaat blijft: beter 
206 plakken) en ze wassen het er niet weer zo 
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vanzelf; 
• Kakkerlakken kunnen een zeer lange peri

ode zonder vocht (krekels gaan dan al snel 
dood). 

Nadelen: 
• Het opzetten van een goede kakkerlakken 

kweek duurt redelijk lang; 
• Kakkerlakken gaan onder de 2o•c langzaam 

dood (en kweken dan in elk geval nier); 
• Kakkerlakken kun je niet in de koelkast 

bewaren (krekels wel, daar worden ze slomer 
en dus makkelijker te vangen); 

• Kakkerlakken zijn iets moeilijk te verkrijgen 
dan krekels. 



Warmte is een facro r die bij zowel krekels als kak
kerlakken belangrijk is om ror een goede kweek re 
komen. Voor zowel kakkerlakken als krekels geld 
een ideale temperatuur van 30•c. 
Her opzerren van een goedlopende kakkerlakken
kweek duurr wel aanzienlijk langer dan een goede 
krekelkweek. Wanneer je een aanral krekelbakjes 
maatje 8 koopt, kun je in principe een maand later 
de eerste kleine krekeltjes al rond hebben lopen. Na 
nog eens acht weken heb je de kleine krekels weer 
op maatje 8 (mits bij een remperaruur van 3o•c 
gehouden) 
Bij kakkerlakken doe je er verstandig aan de eerste 
zes maanden nier aan de kweek re komen. Na die 
rijd heb je dan wel een zeer goed lopende kweek 
(mits alle omstandigheden goed zijn), waar je 
behoorl ijk war opbrengst ui t hebr. 

Conclusie 
Her geven van krekels als voedseldieren is een 
gewoonre d ie er in de loop van de jaren ingeslopen 
is. Er is echter geen enkele gegronde reden om 
niet over te stappen op kakkerlakken. Zeker voor 
personen die hun eigen voerdieren kweken bieden 
kakkerlakken ral van voordelen die nier re verwaar-

lozen zijn. Voor mensen die hun voederdieren altijd 
in de winkel kopen, vallen een groot deel van de 
voordelen weg. Enige variarie in voeding is echter 
nooit verkeerd! 

Cockroaches versus crickets 
Thc advanragcs of hrceding cockroaches as food 
for repriles are discussed compared ro breeding 
crickers. Tropical cockroaches are more suired as 
food because they make no noise, don'r jump, ear 
a wider variery of food, breed more easily, are less 
prone ro fungi, don'r survive roo long indoors, 
necd less care, can survive langer wirhout water 
and calcium/viramin-supplemenr adheres berrcr 
to rhem. 
Starring up takes some more rimc, rhe animals 
die or ar least don'r brced bdow 200C so you 
can'r pur thcm in rhe fridge (which makes crick
ers more slow) and rhcy are less available. 
Thc species Blabcms mmiiji·r and B!aptica dubia 
are recommended. 
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THAMNOPHIS SIRTALIS 
een eenvoudige handleiding 

}. P ter Bo1g 
Nieuwemeerdijk 253 

1171 N P Badhoevedorp 
foto's Piet van Beest 

D ir dier wordt regelmatig aangeboden, 

gelukkig vaak als nak-week omdat de dieren 
goed re kweken zijn. O mdat ze er aan

trekkelijk en levendig uitzien en ze vooral ook op 

beu rLen regelmarig aangeboden worden, worden 
ze ook door beginnende liefhebbers aangeschaft. 

Op zich is daar nier mis mee, wanr ze worden roch 

bescho uwd als gemakkel ijk te houden d ieren en 

zel fs als echte beginnersdieren. 

Speciaal voor de beginnende liefl1ebbers heb ik de 
mij ter beschikking staande lireratuur gebruikt om 
deze eenvoudige handleid ing re sch rijven. Ik beveel 
echter aan conracr te blijven ho uden mer dekweker 

van de aangeschafte d ieren. D ie weer het beste waar 

hij/zij her over heeft. 
M ijn eigen ervaringen beperken zich grotendeels tot 
de verzorging van Thamnophis sirtalis similis, maar 

er lijken bij de verschillende ondersoorten toch een 

aanral overeenko msten in de verzorging re bestaan. 
Vandaar dat ze als groep worden behandeld, maar 
vermoedelijk zal ook voor enkele verwante soorten 

wel het een en ander aan informatie uir d it artikel 

kunnen worden gehaald . 

Algemene beschrijving 
Middelgrote slanke, actieve en levendige slang met 

variabele kleuren. Afmetingen ongeveer 50-60 cm, 
met uitschierers tot boven I meter. In gevangen
schap worden ze vaak wat groter. De mannetjes zij n 
kleiner en slanker dan de vrouwtjes. De grondkleu r 
is doorgaans zwart o f do nkerbruin en de d ieren 

hebben d rie gele lengtestrepen, één midden op 
de rug en twee zijstrepen op schubbenrij 2 en 3 
vanaf de buikschubben. Binnen de nominaatvorm, 

Thamnophis sirra/is sirtalis, maar vooral ook bij 
de verschillende o ndersoorten , zijn er va riaries op 

d it patroon mogeli jk, wat tot verwisselingen kan 

leiden. Een aantal kenmerken kan helpen. Als de 

dieren rode tot oranje vlekjes tussen de strepen 
hebben dan zou het kunnen gaan o m Thamnophis 
sirtalis parieralis (maar niet altijd!). Als de zijstrepen 

lichtblauw zijn dan zou het o m Thamnop!Jis sirtalis 
simi/is kunnen gaan. D eze laatste ondersoort komt 
uitslui tend in Florida voor, terwijl T s. sirtalis en 

T s. parietalis een heel groot verspreidingsgebied 

hebben en ook heel noordelijk voorkomen, zodat 
deze laatste o ndersoorten vermoedelijk veel meer 

behoefte aan een echte win terrust zu llen hebben. 
Er zijn nog d iverse andere ondersoorten en er zijn 

nog veel andere, vergelijkbare soorten, zoals b ij
voorbeeld T radix of T marciarms. 
Er is een verwante groep slangen, die sterk lijken op 
de kousebandslangen, maar er veel slanker en dun

ner uitzien. D it zij n de lintslangen, T sauritus, d ie 

behalve aan hun bouw oo k herkenbaar zijn aan de 

positie van de zijstreep, welke zich op schubbenrij 
3 en 4 bevinden . G rappig is, dat in het gebied waar 
T s. simi/is voorkomt ook een lintslang met blauwe 

strepen voorkom t, T sauritus nitae. 
H et m oge du idel ijk zijn dat een goede identificatie 
van groot belang is. Het m eest eenvoudig is de 

d ieren rech tstreeks aan te schaffen bij een kweker. 
Die kan in ieder geval met grote zekerheid de 

juiste wetenschappel ijke naam geven en aanwij

zingen geven bij de verzorging van d ie specifieke 
(onder)soort. 

Voorkomen in de natuur 
Kousebandslangen van de soort Thamnophis sirtalis 
hebben een enorm verspreidingsgebied , dat loop t 

van Mexico tot d iep in Canada en zelfs een stukje 
Alaska (STEBBINS, 2003; BEHLER & KlNG, 1997; 
CoNANT & CoLLI NS, 1998). De ondersoorten met 

het grootste en ook het meest noordelij ke versprei
d ingsgebied zijn T s. sirtalis (de hele westelijke 209 
helft van de V.S. en een flink stuk van westelijk I 
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Canada), T s. parietalis (het midden van de V.S. 
en nog verder naar het noorden in Canada) en T s. 
fltc!Ji (het westen van de V.S. van Californië tot net 
in Alaska). Ook erg noordelijk komt T s. palludilus 
voor (New England en verder naar het noorden tot 
diep in Canada). Gezien hun verspreidingsgebied 
voorwaar een soort die tegen een stootje kan. 
De dieren zijn en igszins gebonden aan water. In 
drogere gebieden komen ze vooral in de nabijheid 
van water voor, terwij l in het iets vochtigere oosten 
ze ook andere biotopen opzoeken. Maar is altijd 
water ergens in de omgeving. 
Binnen hun verspreidingsgebied heerst grofweg 
een landklimaat, dus warme zomers en koude 
winters. Vooral in het noordelijke deel van hun 
verspreidingsgebied zullen de winters extreem lang 
en koud zijn. 

Eigen dieren 
Ik heb enkele jaren een aantal als jong aangeschafte 
T s. similus verzorgd. De enige problemen die ik 
bij de verzorging ondervond was "kannibalisme" 
tijdens het eten. De dieren waren prachtig uitge
groeid, vooral een vrouwtje was buitengewoon fors 
geworden. Hoewel ik ook een mannetje had is het 

mij nooit gelukt met deze dieren te kweken, wat 
voor mij reden was ze over te doen aan een meer 
gespecialiseerde liefhebber, in de hoop dat ze alsnog 
eens tot voortplanting zouden komen. 

Het onderkomen 
Voor twee tot drie dieren wordt doorgaans een 
onderkomen mee afmetingen van min imaal 
100x40x40 cm (lxbxh) aangeraden. Sommige men
sen willen de dieren in grotere groepen houden. 
Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de dieren 
dominant of agressief gedrag ren opzichte van 
elkaar vereonen (vAN H EERDEN, 1978) moet de 
grootte van de bak dienovereenkomstig worden 
aangepast. Buitengewoon belangrijk is dat er een 
goede ventilatie is, maar dat de bak verder herme
tisch is afgesloten. Als er zich ergens ook maar een 
kleine opening bevindt zal een kousebandslang 
proberen hierdoor te ontsnappen. 
Als bodemsubstraat worden genoemd linoleum 
(hygiënisch, gemakkelijk schoon re houden), hout
wol of karrengrind (vochtabsorberend, ontlasting 
gemakkelijk te verwijderen), grind of houtsnippers 
(natuurlijker aanblik). Ik heb gekozen voor hout
snippers, war altijd goed is bevallen. Belangrijk is 



dar in her ach terhoofd moer worden gehouden dar 

de o ntlasti ng en u rine enigszins gemakkelijk kan 
worden verwijderd, om re voorkomen dar er een 

stinkende smeerboel o nrsraa r. 
Verder hebben de dieren behoefte aan schui l
plaatsen . Ook hier kan weer gekozen worden 

russen natuurlijke aanblik en functionaliteit. 

Schuilplaatsen in de vorm van stenen en stukken 

ku rkschors voldoen in ieder geval prima, maar ook 
een bloempor met een extra groot gat is re gebrui
ken. Ook stro nken of dikke rakken kunnen bij de 
inrichting worden gebruikt. Gebruik in ieder geval 
materiaal dar gemakkelijk o nder de kraan kan wor

den schoon gebo rsteld. 

Achterwanden worden zelden roegepast en regen 

het gebruik hiervan wo rd t soms gewaarschuwd, 
omdat zich hier parasieren in zouden kunnen 
nestelen. 

Sommige mensen gebru iken ech te planten, maar 

de meeste liefhebbers komen ui teindel ijk uit op 
kunstplanren, ook al omdat d ie goed gereinigd 

kunnen worden. Een ruime hoeveelheid hiervan 
zorgt ook weer voor meer schuilplaatsen. 

De bak kan verlicht worden met een of meerdere 

TL-buizen over de hele lengte. Plaatselijk kan de 
bak worden verwarmd met een of meer spotjes van 
bijvoorbeeld 40-60 W. De temperatuur hieronder 
mag Aink oplopen (bijvoorbeeld roe 40°C), als er in 
de rest van de bak maar koelere plekken re vinden 
zijn. Er moer gestreefd worden naar een tempera

tuurgradiënt in de bak. De d ieren regelen dan zelf 

wel hun ideale remperaruur. 

War zeker nier mag ontbreken is een ruime water
bak, waar een volwassen d ier zich m inimaal hele
maal in onder moer kunnen dompelen. D e d ieren 

zijn renslorre van narure gebonden aan water. Waar 

wel voor opgepast moer worden is dar de ruimte 
als geheel n ier re vochtig is. Er moeren zeker veel 
kurkdroge plekken aanwezig zijn, anders geeft d it 

op den d uur huidproblemen. 
H er o nderhoud van de bak rich t zich vooral op her 
regelmatig verwijderen van urine en ontlasting en 

her mi nimaal wekelijks verversen van her water. 

Sommige verwrgers sproeien af en roe, maar wees 
daa r voorzich tig mee o m een re vochrige bak re 

voorkomen. Daarnaast kan enkele malen per jaar 
de hele bak uitgeru imd, srenen, scho rs en kunst
planren o nder de warme kraan schoongeborsteld 
en her bodemsubstraat ververst of schoongespoeld 
worden. 

Klimaatvariatie 
Gezien hun verspreidingsgebeid is re verwacl1ten 
dar de dieren war betreft hun voortplanring gevoelig 
zullen zijn voor jaarlij kse wissel ing in tempera

ruur en daglengre. Toch melden een aanral kwe
kers goede resultaten zonder noemenswaardige kl i

maarsvariarie. Zo constareert M EEIUviAN (I 978) dar 
daglengt evariatie bij Thamnophis sauritm proxinms 
nier nodig is voor een succesvolle voortplanting. 
WANROO IJ ( 1990) beveelt ech ter wel een winter
rust aan, en dar bij T s. simi/is uit Flo rida, eerwijl 

M ENSINGA ( 1987) een winterslaap van T s. pariet a
lis in een koelkast beschrijft. Een winterslaap zou bi j 
deze laatste o ndersoort de ui tgroei van de eifo llikels 

stimuleren (TER BoRG, 1985). Ook ~\RA ( 1994) 

raadt een ko rre winterslaap aan. Als belangrijkste 
punt wordt steeds aangemerkt dar de d ieren vooraf
gaand aan de winterrust de rijd m oeren hebben om 

hun darmen re volled ig re ledigen. Daarom moeren 
de dieren rwee roe vier weken hieraan voorafgaand 
nier meer gevoerd worden. 

Her lijkt in ieder geval naruurlijk o m zowel de 

daglengte als de temperatuur gedurende her jaar re 
variëren. Her probleem is echter, dar meesral nier 

bekend is waar de oorspro nkelijke stamouders van
daan ko men en her maakt nogaluit o f ze uit Mexico 
of uit Mani roba stammen. Er zal dus voorzichtig 
voor een russenwaarde moeren worden gekozen, 
dus ook zonder echte winterslaap maar a lleen mer 
een winterrusr. 

Allereerst de daglengrevariarie. Als we als gemiddel

de breedregraad ongeveer halverwege her versprei
dingsgebied kiezen, dan zitren we ter hoogte van 

New York, op 40° N B. Dar correspondeert met een 
daglengte van o ngeveer 9 uur in de winter ror bi jna 

15 uur in de zomer (VAN LEEU\VEN 1981 ). Met een 
schakelklok kan de daglengte d ienovereenko mstig 
worden ingesteld. In de periode russen beide uiter

sren kan de daglengte wekelijks of tweewekelijks 
worden aangepast, zodat er een geleidelijke over

gang o ntstaat. De temperatuurvariatie loopt hier
mee parallel. In de zomer brandtdespor ner zolang 

als de TL-buizen , in de winter is de spot u itgescha
keld . Ook dit kan door een (aparte) tijdklok worden 

geregeld. Daarnaast kan eventueel her warrage van 
de spot in de loop van her seizoen worden aange
past. Een koele stan d plaats voor her terrarium kan 
hierbij ook helpen . Als her terrarium in een weinig 
of nier verwarmde slaapkamer staar, of zoals b ij m ij 
een onverwarmd souterrain, dan benadert d it nog 277 
meer de cond ities van een echte winrerrusr. I 
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Verzorging 
Meesral worden de volgende soorten voedsel gegeven: voedervisjes (diverse soorten zoals goudvis, voorn
tjes en dergelijke), spiering (meestal met war carmix of gisrocal bepoederd), reepjes vis (wijting, kabeljauw, 
meesral met war carmix of gisrocal). Ook zijn er meldingen van her voeren met nesrmuizen, wormen, hart 
met gisrocal en larven van Bombina orientalis. Verder is bekend dar ze soms karrenvoer willen eren. 
Er wordt regelmatig stil gestaan bij de gevaren van her voederen van bepaalde soorten vis, die thi
aminase bevatten, een enzym dar vitamine 8 1 afbreekt (ZwART, 1982) . Dit enzym kan gemak
kelijk onschadelijk worden gemaakt door de vis te verwarmen in heet water. Omdat vaak niet 
bekend is welke soorten vis rhiaminase bevatten is aan re raden alle zeevis op deze manier 
re behandelen. 
Over de voederfrequentie is minder duidelijkheid. Gemeld worden rwee rot drie maal 
per week en een rot rwee maal per week. Dit kan mogelijk afhankelijk zijn van her 
jaargetijde. Eén verzorger meldt dat hij voedervisjes her meest logische voer 
vindt, maar dar vanwege de prijs slech ts één maal per maand voert. 
Ikzelf voerde mijn dieren rwee rot drie keer per week (aA1ankelijk van 
leefrijd en jaargetijde), voornamelijk diepvries spiering ontdooid 
in heer kraanwater. Meesral kregen de dieren drie rot vier visjes 
per keer. Erg jonge d ieren mogen zo veel eten als ze willen. 
Sporadisch voerde ik wormen, waar de dieren buirenge
woon verzot op waren. Het was zaak dan ook bij her 
voeren aanwezig re b lijven, omdat de dieren elkaar 
de wormen uit de bek probeerden re trekken. 
Eén keer werd ik afgeleid en liep ik weg, 
waarna tijdens de strijd 
om 





----· 

een worm een slang werd opgegeten. Ik vond een 
dode, reeds ui tgebraakte slang in de bak. 
De meeste verzorgers geven met name over reepjes 
zeevis en over de spiering war kalkviramineprepa
raar. Dar is of Carmix, of Gisroéal. Beide voldoen, 
maar G isrocal is iets makkelijker verkrijgbaar. Ikzelf 
strooide altijd war Carmix over de ontdooide spie
ring. O ir deed ik omdat her verhi rren van de visjes 
mogelijk ook vitaminen onschadelijk maakte. 

Gedrag 
De dieren zijn dagacrief. Perioden van rust op hun 
favoriete plek wisselen af met perioden waarin ze 
actief de hele bak onderzoeken. Als er gevoerd 
wordt zijn ze een en al acrivireir. Ze reageren op 
alle bewegingen en gaan dan ook acrief achter 
andere dieren aan die zich met war voer uit de voe
ten proberen re maken . Dit is geen echte agressie, 
maar gewoon jachrgedrag. Buiten de maalrijden 
zijn de dieren onderling zeer verdraagzaam en 
kunnen op een kluitje bij elkaar liggen. Nog goed 
weer ik dar ik een keer b ij een vriend oppaste op 
zijn twee kousebandslangen. Her vrouwtje had op 
een nacht gejongd en ik ontdekte 's morgens een 
hele kluwen volwassen en jonge slangen onder de 
lamp. In de naruur gaat her in de lente tijdens de 
paarrijd anders. Dan is er een felle concurrentie 
tussen mannetjes om de vrouwtjes re bevruchten. 
Echt agressief gedrag, zoals bijten, vindt dan echter 
ook nier plaats. 
Sommige uit her wild afkomstige dieren blijven 
hun hele leven schuw, maar een groot aanral en 
ook vrijwel alle in gevangenschap geboren dieren 
worden hand tam. H er is vaak mogelijk ze uit de 
pineer re voeren. 

Voortplanting 
In de naruur zijn voor sommige ondersoorten mas
sale paringsorgiën vlak na de winterslaap beschre
ven, waaraan duizenden dieren kunnen deelnemen. 
Zo massaal zal dit in gevangenschap nier gebeuren. 
Meesral worden de dieren per paar of een beperkt 
groter aanral dieren gehouden. Soms worden er 
iets meer mannetjes dan vrouwejes aangeraden. 
Ook wordt wel aangeraden mannetjes en vrouwtjes 
gescheiden re houden en alleen voor de paring bij 
elkaar te zetten. Het lijkt er niet op dat de diverse 
seraregieën erg veel verschil maken. 
Bij de paring wrijven de mannetjes hun kop over 
de rug van her vrouwtje. Als het vrouwtje hierop 
ingaat probeert het mannetje een van zijn hemi-
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penissen in re brengen. De rotale paring duurt 
ongeveer 1-2 uur. Soms wordt beschreven dar 
pasvervelde vrouwtjes extra inreressant zijn voor de 
vrouwtjes (MARA, 1994), mogelijk komen de door 
her vrouwtje afgescheiden feromonen dan beter rot 
z'n recht (zie TER BoRG, 1985). 
Na ongeveer drie rot vier maanden worden de 
volledig ontwikkelde jongen geboren. Oir zijn er 
doorgaans tien ror rwinrig, maar vijftig of nog meer 
is nier onmogelijk bij er grote vrouwtjes. 
Voor zover beschreven worden de jongen in het 
terrarium van de ouderdieren geboren. Wel wordt 
aangeraden de jongen direer uit de bak re vangen, 
omdat her nier onmogelijk is dar de ouderdieren 
ze opeten. 

Opfok van de jongen 
Dit is nier erg moeilijk. D e dieren worden in 
kleinere of grotere groepen gehuisvest in een ter
rarium dat een vergelijkbare inrichting heeft als 
dar van de ouderdieren. D e dieren w llen elkaar 
doorgaans niet sroren. De jongen kunnen worden 
gevoerd met stukjes vis met kalkvitaminepreparaat 
of stukjes worm. Wel moer bij her voeren goed 
worden opgelet dar de dieren nier herzelfde stukje 
voedsel pakken en de ene de andere slang opeer. 
Oir doet zich vooral voor bij hele wormen. Het lijkt 
nurrig ook eens karrenvoer uit blik (bijvoorbeeld 
vissmaak) re proberen. Hier zijn vitaminen en kalk 
aan roegevoegd, zodat die nier extra zouden hoeven 
worden gegeven. Er kan enkele keren per week 
gevoerd worden. 

Ziekten 
Belangrijkste aanbeveling om ziekten re voorkomen 
is her uitsluitend aanschaffen van nakweekdieren 
en een goede hygiënische verzorging van de d ieren. 
Meesral ereden er dan nooit ziekren op. 
MENSINGA ( 1984) beschrijft de behandeling van 
een infectie met longwormen. Er werd in dit artikel 
verondersteld dat de d ieren besmet waren geraakt 
door her eren van regenwormen. De dieren hadden 
verschijnselen van benauwdheid. 
Soms worden pokken genoemd, waarbij er blaasjes 
op de huid van de d ieren worden gevormd. Het 
betreft d ieren die re vochtig werden gehouden. 
Aanwezigheid van enkele kurkd roge plekken in her 
terrarium zullen dit voorkomen en soms verhelpen 
(MARA, 1994; VAN ÜRMONDT & LEVEN, 1984). 
Vitamine B 1 gebrek word t ook enkele keren beschre
ven (vAN ÜRMONDT & LEVEN, 1984; MEERMA N, 



1978), maar ook dit is goed re voorkomen door 
visvlees re verhitten in heer water (ZwART, 1982). 
De verschijnselen zijn her acheerover buigen van de 
kop, waardoor de dieren omvallen, en her schok
kerig bew.egen. 
Zoekt in ieder geval bij gezondheidsproblemen 
conrace mee een dierenarts d ie bekend is mee hec 
behandelen van reptielen. Voor een lijst van deze 
dierenartsen, zie onze website. 

Conclusie 
Kousebandslangen zijn goed houdbare en gemakke
lijk cor voorcplancing cc brengen dieren, welke ook 
goed door beginners kunnen worden verzorgd. Veel 
van de aangeboden slangen zullen nakweekdieren 
zijn, war ze nog aanbevelenswaardiger maakt. Oir 
plus een goede hygiëne van her terrarium, vol
doende droge plekken in de bak en her vermijden 
van vitamine BI -gebrek, en er kan eigenlijk weinig 
meer misgaan. 
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BEKNOPTE AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS 

Alle correspondentie betreffende het tijdschrift Lacerra verloopt via de hoofdredacteur. Voor post- en e-mail
adres zie pagina 2. 

Aanlevering 
Manuscripten bij voorkeur insturen per e-mail of op diskette of cd , in een gangbaar tekstverwer

kersformaat (Word, WordPerfect, WordPad, Kladblok). Bij voorkeur geen enkele opmaak, anders 

dan cursivering (voor wetenschappelijke namen en om tekst te benadrukken). Voeg illustraties 

en tabellen toe als aparte bestanden en refereer daarnaar in de tekst als volgt: "'**rabell.doc***, 

***iguana.tif"**. Voeg een aparr besrand bij met bijschriften, of neem deze op onder de hoofd

tekst van het artikel, met eenzelfde referentie en direct daaropvolgend het bijschrift, bijvoorbeeld: 

"***iguana.tif"**D e groene leguaan is een van de meest bekende reptielensoorren." 

Typ nooit te publiceren tekst in een e-mailberichr zelf, maar voeg deze altijd bij als een bijlage. Illustraties 

nooit in het tekstdocument plaatsen, maar eveneens los bijleveren (nooi t in een Word-bestand!). Digitale (c.q. 

gedigitaliseerde) foto's bij voorkeur in het TIFF-formaar, eventueel JPG. Gerekende afbeeldingen, lijnreke

ningen e.d. bij voorkeur in Al-, POF- of EPS-formaar. In verband met de omvang verdienr het aanbeveling 

illustraties niet per e-mail te verzenden, maar op cd, tenzij het relatief kleine bestanden betreft. Als richtlijn 

geldt dat e-mail berichten inclusief bijlagen niet groter moeten zijn dan 3 MB. Foto's (dia's of fotoafdrukken) 

en tekeningen kunnen ook als origineel worden ingestuurd en door de redactie worden ingescand. O riginelen 

worden door de redactie met grote zorg behandeld en zo snel mogelijk teruggestuurd. Nummer de originelen 

duidelijk en verwijs naar deze nummers bij de bijschriften. 

Stijl en indeling 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente afleveringen van Lacerta en de uitgebreide 'Aanwijzingen voor auteurs' 

op de website. Deze aanwijzingen zijn ook gepubliceerd bij de index van jaargang 61 (vraag ze zo nodig op 
bij de redactie). Geef het artikel een korre, zo mogelijk pakkende titel en een ondertitel en laat hierop een 

korre introductie van circa vijftig woorden volgen. Verdeel de hoofdtekst in een aantal logische hoofdstuk

ken met zo kort mogelijke kopjes. De eerste alinea (die direer op de inleiding volgt) krijgt geen kopje. Geen 

voetnoten gebruiken. Het anikei bij voorkeur beëindigen met een Engelse samenvarring of een Nederlandse 

samenvatting, die door de redactie in het Engels wordt vertaald, alsmede een alfabetische lireratuurlijst met 

alle geraadpleegde en in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven. 

Tijdschriftartikel: Auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift Jaargang (aflevering): Pagina's. (bijvoor

beeld. Leeuwen, F. van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrho

gaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230-237. ) 

Boek: 

Bij boeken met 
per hoofdstuk 
verschillende auteurs: 

Aureur, jaar. Titel. Uitgever, srad. (bijvoorbeeld Mertens, R. & H. Wermurh, 

1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am 

Ma.in.) 

AuTEUR, jaar. Hoofdstuktitel. In. REDACTEUR (red.) Boektitel. pagina's. Uirgever, 

stad. (bijvoorbeeld. DoNOGHUE S. & ]. LANGENBERG, 1996. N utririon. In. 

MADER, 0. R. (red.) Reptile medicine and surgery. 148-174. W B. Saunders 

Company, Philadelphia.) 

Neem in rwijfelgevallen of bij vragen conract op met de redactie voor afspraken over de aanlevering. 



• Geleedpotigen 

• Insecten 

• Voedseldieren 

• Terraria en alle 
toebehoren 


