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Boiga dendrophila  Jelmer Groen	 55 
De auteur ondervond zelf nogal wat problemen met het vin-
den van praktische informatie met betrekking tot de verzorging 
van deze slangensoort. Beschreven worden de voor de terra-
riumliefhebber belangrijkste ondersoorten en het artikel geeft 
talrijke tips voor het houden van deze soort.

Omslag: 
Hyla meridionalis op La Gomera   
Hyla meridionalis gefotografeerd tijdens een avondwande-
ling door Hermigua, La Gomera. Let op de ontbrekende 
flankstreep.

Rhacodactylus chahoua  Tariq Stark	 48 
Rhacodactylus chahoua is vooralsnog een zeldzaamheid in de 
collecties van gekkoliefhebbers. Aan het zeer aantrekkelijke 
uiterlijk en het boeiende gedrag kan het niet liggen. En even-
min aan de verzorging, ze stellen namelijk niet veel meer eisen 
dan bijvoorbeeld Rhacodactylus ciliatus. 

Herpetologische waarnemingen op La Gomera, november 
2005  Tale Evenhuis	 64 
Tijdens een vakantie op La Gomera van 12 tot 20 november 
2005 werden alle voorkomende soorten reptielen en amfibieën 
waargenomen, te weten Gallotia caesaris, Gallotia gomerana, 
Chalcides viridanus, Tarentola gomerensis en Hyla meridionalis.

Mabuya multifasciata, de Veelstreepskink of Kadal — een 
eenvoudige handleiding   Jur ter Borg	 76 
De laatste tijd weer regelmatig in de handel verkrijgbaar, deze 
oude liefde van de auteur, die de dieren ook in hun natuurlijke 
leefomgeving heeft waar kunnen nemen. Vandaar dat een een-
voudige handleiding om deze dieren te verzorgen en te kwe-
ken wel op zijn plaats leek.

I n h o u d s o p g a v e

Jaargang 64, nummer 2: maart-april 2006
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Sinds anderhalf jaar heb ik twee kweekkoppels 
Rhacodactylus chahoua. Bij wijze van toeval 
heb ik deze schitterende dieren gekregen 

van een kennis. Hij moest noodgedwongen stop-
pen met de hobby en zocht een goed tehuis voor 
zijn dieren. Ik was al een jaar of drie bezig met 
Rhacodactylus ciliatus en had regelmatig contact 
met hem over het wel en wee van onze dieren. 
Op een dag belde hij mij of ik geen interesse had 
om deze dieren van hem over te nemen. Daar had 
ik wel oren naar, natuurlijk! Spoedig hadden we 
een afspraak gemaakt en kon ik twee koppels R. 
chahoua aan mijn gekko-collectie toevoegen. In 
totaal heb ik aan Rhacodactylus-soorten nu 0.1.1 R. 
auriculatus, 2.2 R. chahoua, 1.2 R. ciliatus, 1.1 R. 
leachianus leachianus.
Een inleiding is natuurlijk niet compleet zonder 
iets over de naamgeving van deze soort gezegd te 
hebben. Boulenger gaf in 1883 Rhacodactylus 
chahoua voor het eerst zijn huidige naam. Voor 
deze tijd ging deze soort onder andere namen 
door het leven. Zo gaf Bavay in 1869 de naam 
Platydactylus chahoua en Boulenger in 1879 
de naam Chameleonurus chahoua aan deze soort 
(EMBL-database). Maar genoeg over naamgeving 
en over naar de verzorging en kweek van deze 
prachtige dieren.

Deze soort is vooralsnog een zeldzaamheid in de 
collecties van gekkoliefhebbers. Ze kunnen dan ook 
bij lange na niet op tegen de populariteit van hun 
familielid Rhacodactylus ciliatus. Zelfs Rhacodactylus 
leachianus wordt nog meer gehouden en gekweekt. 
Waarom laten liefhebbers deze soort dan links lig-
gen, kan men zich afvragen? Aan het zeer aantrek-
kelijke uiterlijk en het boeiende gedrag kan het niet 
liggen. En evenmin aan de verzorging, ze stellen 
namelijk niet veel meer eisen dan R. ciliatus. In 
dit artikel probeer ik op deze vraag een antwoord 
te geven.
Dit artikel is gebaseerd op mijn eigen ervaring 
met deze soort. Wanneer de ervaringen van andere 
liefhebbers worden aangehaald zal ik dit duidelijk 
vermelden. Ik heb veel algemene dingen weggela-
ten, daar die ook in het artikel over Rhacodactylus 
ciliatus van Marlies Rasker te vinden zijn op www.

rhacodactylus.nl. De eisen met betrekking tot huis-
vesting en voeding van Rhacodactylus spp. komen 
namelijk in grote lijnen overeen (soortspecifieke 
verschillen daargelaten). Ik beschrijf hier alleen hoe 
ik de dieren verzorg. Vragen kunnen natuurlijk 
altijd gemaild worden.

Verspreiding en habitat
Rhacodactylus chahoua komt voor op de eilanden-
groep Nieuw Caledonië. Hier komt hij voor in de 
bossen in het zuiden van Grande Terre, het grootse 
eiland van Nieuw Caledonië. In het uiterste noor-
den van Grande Terre is deze gekko ook aangetrof-
fen (Henkel & Juscka, 1998, in Henkel & Seipp, 
2000). Mogelijk komt R. chahoua op meer plekken 
op Grande Terre voor dan wij nu weten. Meer 
onderzoek naar de verspreiding van deze soort is 
dan ook gewenst. Ook kan deze gekko aangetroffen 
worden op Ilse des Pines, een eiland ten zuiden van 
Nieuw Caledonië. 
R. chahoua leeft in redelijk koele, vochtige galerij-
wouden. Maar ook zijn er dieren aangetroffen in 
bomen langs landweggetjes en in kleinere bossen. 
Dit zijn echter wel secundaire leefgebieden.

Huisvesting
Ik huisvest mijn dieren per koppel in bakken van 
40x40x70 cm (lxbxh). Dit is groot genoeg voor een 
koppeltje. Groter mag voor deze tot 25 cm grote 
gekko’s natuurlijk altijd. Zelf heb ik veel succes in 
deze maat bakken en ze zeggen wel eens “Don’t 
change a winning formula”.
De bodembedekking bestaat uit licht vochtig coco-
peat of turf vermengd met wat Sphagnum. Het 
Sphagnum heeft niet echt een meerwaarde behalve 
dat het er fraai uit ziet. Onze Amerikaanse vrienden 
nemen genoegen met bakken met keuken papier 
en eiertrays (wat ook goed werkt overigens) maar 
mijn oog wil toch ook wel wat. De inrichting heb 
ik decoratief doch simpel gehouden. In de bakken 
staan grote stukken holle kurkstammen. Dit biedt 
de dieren zowel klim-, nest-, als schuilgelegenheid. 
Holle stukken kurk zijn zeer belangrijk voor deze 
aan holen gebonden soort (net als bij R. leachianus). 
Ze slapen hier overdag in en ze leggen de eieren hier 
ook in. Holle stukken karton en PVC pijp werken 

Familie: Gekkonidae 
Subfamilie: diplodactylinae 

Geslacht: Rhacodactylus 
Soort: Rhacodactylus chahoua (Bavay, 1869)
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ook goed maar zijn lang niet zo fraai. De rest van 
de inrichting bestaat uit een achterwand van kurk 
en enkele kunstplanten.

Klimatologische eisen
In Nieuw Caledonië, het herkomstgebied van 
R. chahoua, stijgt het kwik zelden tot boven de 
30°C. Sameit (1988, in Henkel & Seipp, 2000) 
meldt zelfs nachttemperaturen van 4°C op Nieuw 
Caledonië. Deze dieren houden dus van relatief 
koele omstandigheden. In het terrarium moeten we 
hier dan ook rekening mee houden.
Ik houd de dieren op een temperatuur van gemid-
deld 18-30°C, afhankelijk van het seizoen. Een 
warmtebron is dan ook veelal niet nodig. Voor de 
verlichting heb ik een spaarlamp in de terraria han-
gen. Henkel & Seipp (2000) melden dat in grote 
terraria wel een spotje opgehangen kan worden om 
een zonplek van 30-40°C te creëren. Hier kunnen 
zwangere vrouwtjes gebruik van maken. Zelf ben 
ik hier toch erg voorzichtig mee in verband met 
oververhitting (vooral in de zomer).  
De luchtvochtigheid houd ik op 60-80%, met een 
lichte stijging  ’s avonds wanneer ik gesproeid heb. 
Eén keer per dag sproei ik één hoek van het terrari-
um goed nat. De dieren drinken dan ook de drup-
pels van het kurk en van het glas. Het cocopeat/turf 
houdt ik altijd licht vochtig, zodat een relatieve 
vochtigheid van 60-80% gewaarborgd blijft. 

Voeding
Ik voer deze dieren heel divers, van vruchtenpapjes 
tot slakken. Ze eten dus zowel fruit als dierlijk 
voedsel. In de onderstaande tabel staat wat ze hier 
tot nu toe gegeten hebben.
Al het dierlijke voedsel, met uitzondering van de 
pissebedden, slakken en regenwormen, wordt met 
gistocal of calciumlactaat verrijkt. De kakkerlakken 
kweek ik zelf en zijn altijd goed “ge-gutload” en 
derhalve gezond en vrij van parasieten en andere 
ziekteverwekkers. De kakkerlakken bied ik aan 
in voederbakjes. Meer hierover is te lezen in het 

artikel van Marlies Rasker over R. ciliatus op 
www.rhacodactylus.nl. Ook voer ik veel inheemse 
ongewervelden zoals slakken, regenwormen, pis-
sebedden etcetera. 
De vruchtenpapjes worden verrijkt met calciumlac-
taat. Voorheen deed ik dit met gistocal. Het nadeel 
hiervan is dat de dieren het papje minder graag eten 
en gistocal zorgt voor een blauwkleuring wanneer 
het in contact komt met water. Een smurfenblauw 
papje is het resultaat en de dieren halen er dan 
hun neus voor op. Calciumlactaat lost goed op in 
water en verandert de smaak niet. De dieren eten 
ook stukjes fruit, maar deze moeten wel vrij klein 
gesneden worden.
Ik voer de dieren ongeveer drie keer per week, maar 
ik houd er geen schema op na. Sommige weken 
krijgen ze twee keer insecten en één keer fruit, de 
andere week weer precies andersom. Blijf wel oplet-
ten dat ze genoeg calcium en vitaminen binnen 
krijgen om allerhande deficiënties te voorkomen.
Het sproei- en drinkwater wordt eens in de één tot 
twee weken verrijkt met vitasol (een vloeibaar vita-
minepreparaat dat te bestellen is bij de Oliemeulen 
in Tilburg). Ook wordt het drinkwater regelmatig 
verrijkt met calciumlactaat. De dieren drinken 
behalve sproeiwater ook uit waterbakjes.
In de terraria heb ik ook kleine bakjes met sepia en 
calciumlactaat staan waar met name de vrouwen 
regelmatig uit eten. Het zijn ook vooral de vrouwen 
die de slakken eten.

Kweek
Natuurlijk probeer ik ook met deze soort te kwe-
ken. Ik hanteerde ongeveer dezelfde manier als bij 
R. ciliatus, die ik al een aantal jaren kweek.
Half november draaide ik de daglengte van 12 
uur terug naar 8-9 uur. Elke drie tot vier dagen 
verminderde ik de daglengte met een uur totdat 
de gewenste daglengte bereikt werd. Tijdens deze 
periode lag de dagtemperatuur gemiddeld tussen 
18-23°C en de nachttemperatuur tussen de 17-
20°C. Begin januari voerde ik de daglengte weer 

Plantaardig voedsel Dierlijk voedsel
Baby vruchten papjes (Olvarit) 
Appel 
Druif 
Meloen 
Banaan 
Crested gecko diet (gemengd met Olvarit)

B. craniifer (kakkerlak) 
B. dubia (kakkerlak) 
Sprinkhanen (trek- en wilde) 
Wasmotlarven 
Pissebedden 
Pasgeboren nestmuizen

Regenwormen 
Slakken 
Motten 
(kruis)spinnen 
Hooiwagens 
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geleidelijk op naar 12 uur.
Op 19 januari nam ik de eerste paringen waar. Het 
is een typische hagedissenparing, waarbij de vrouw 
in de flanken en in de nekstreek gebeten wordt door 
het mannetje. De vrouwen zijn tijdens de paring 
vrij vocaal en maken een kwetterend geluid.
Op 6 maart werden de eerste eieren gelegd, twee 
per keer zoals bij de meeste gekko’s. De eieren 
werden hier telkens in een hol stuk kurk gedepo-
neerd tegen de grond aan. Henkel & Seipp (2000) 
melden dat de dieren de eieren ook graag aan de 
basis van de plant Chlorophytum leggen. Tussen 
de paring en eiafzet zat gemiddeld 46-60 dagen. 
Dit komt aardig overeen met de observatie van de 
Vosjoli et al. (2003) van 60 dagen. Totnogtoe 
zijn er dit seizoen twaalf eieren gelegd, waarvan 
acht bevrucht, twee legsels zijn uitgekomen. Twee 
andere legsels liggen nog te incuberen en de andere 
eieren zijn helaas mislukt.
Ik incubeer de eieren buiten de broedstoof in een 
krekelbakje met lichtvochtig vermiculiet. Met deze 
methode heb ik veel succes gehad met de eieren 
van R. ciliatus. De gemiddelde temperatuur was 
23-25°C overdag met een nachtelijke afkoeling van 
1-6°C. Van andere kwekers had ik vernomen dat 
deze nachtelijke afkoeling een gunstig effect had op 
de man-vrouw ratio. In de incubatieperiode zijn er 
twee periodes geweest (tijdens hittegolfjes in mei en 
juni) van temperaturen van 28-30°C.

Problemen
Toch zijn er de nodige problemen geweest. 
Rhacodactylus-eieren hebben namelijk een hele 
dikke schaal. De theorie gaat dat de eieren van 
zachtschalig naar hardschalig aan het evolueren zijn. 
De eieren van R. chahoua hebben de dikste schaal 
van het hele geslacht. En dit maakt ze moeilijker te 
kweken dan de andere soorten Rhacodactylus, om 
de volgende redenen:
1. Dikke calcium-matrix: dikke kalkschaal waar-
door de jongen moeilijk uitkomen;
2. Dehydratie: door de dikke schaal zakken de 
eieren niet in wanneer ze water tekort hebben. Zo 
kan een ei er goed uitzien maar wel een dood, ver-
droogd embryo herbergen. 
Door deze dikke schaal komt in gevangenschap 
ongeveer 50 tot 66% van de jongen niet zelfstandig 
uit het ei. De meeste kwekers snijden ze dan ook 
uit het ei. Zelf had ik hier mijn twijfels over. Met 
jongen die niet zelf uit het ei kunnen komen is 
doorgaans iets mis, namelijk. Bij deze soort doen de 

uitgesneden jongen het net zo goed als hun nestge-
nootjes en vertonen geen afwijkingen, zo vertelden 
andere (buitenlandse) kwekers mij.
Het eerste legsel (gelegd op 6 maart) had na 100 
dagen al uit moeten komen als ik de boeken en 
andere kwekers (waar ik veel contact mee gehad 
heb) moest geloven. Na 100 dagen waren er nog 
geen jongen, maar ik besloot het nog even af te 
wachten. Na 119 dagen vreesde ik dat de jongen er 
niet uit konden komen en ik besloot, na veel over-
leg met Marlies Rasker, andere kwekers en leden 
van de gekkowerkgroep om één ei open te maken. 
Hier een verslag dat ik destijds op het forum van de 
gekkowerkgroep heb gezet.

Verslag
Vandaag, na 119 dagen incubatietijd, heb ik ein-
delijk de knoop doorgehakt. Ik heb één ei van het 
oudste R. chahoua legsel geopend. Na veelvuldig 
overleg met andere kwekers op www.geckoworld.
net, Marlies Rasker en mijn eigen (hopelijk) gezon-
de verstand heb ik toch maar besloten ervoor te 
gaan.
Ik heb een ei uitgekozen om te openen omdat het 
de meest gunstige, horizontale ligging had. Het 
andere ei stond verticaal namelijk. Met een mesje 
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heb ik voorzichtig een sneetje in de dikke calcium-
matrix gekerfd, wat niet meeviel. Ik ben nog nooit 
zo’n dikke schaal bij gekko’s tegengekomen. 
Toen ik eenmaal door de schaal heen was, was mijn 
volgende barrière: het vlies. Dit was behoorlijk taai 
en met het mesje kwam ik er niet doorheen. Ik heb 
nog wat meer schaal weggehaald om het vlies nog 
beter bloot te leggen. Vervolgens heb ik het met een 
speld voorzichtig doorgeprikt.
Dit was een spannend moment. Ik hoopte op 
een heldere, reukloze vloeistof i.p.v. een kaasach-
tige, stinkende substantie. Mijn gebeden werden 
verhoord en ik werd “beloond” met een heldere 
vloeistof. Dit betekende in ieder geval dat de eieren 
niet onbevrucht of afgestorven waren. Ook kwam 
er best een hoop dooier mee naar buiten. Dit ver-
ontruste mij wel natuurlijk. Dit kan er op duiden 
dat de eieren te vroeg waren opengemaakt in hun 
ontwikkeling.
De eieren hebben gemiddeld bij 23-25°C gelegen 
en vaak nog warmer. Te vroeg kon het (denk ik) dus 
niet zijn. Na alle dooier en vocht verwijderd te heb-
ben zakte de moed mij in de schoenen. Een groot 
gedeelte (ongeveer 40 %) was nu leeg. Ik haalde 
nog meer schaal weg en tot mijn grote vreugde zag 
ik een jong zitten omhuld in het amnion.
Ik knipte een groot gedeelte van het ei weg met 

een schaar. Vervolgens bevrijdde ik het bewegende 
jong uit het amnion en plaatse het op mijn hand. 
Het diertje had de juiste grootte als ik de boeken 
mag geloven. Gelukkig heb ik al een keer “live” hele 
jonge R. chahoua gezien. Deze doet er niet veel, of 
niet, voor onder.
Even later ademende het jong al krachtig en al 
regelmatiger. Ook beweegt het af en toe. Het lijkt 
alsof hij de spieren los aan het maken is na een 
dikke drie maanden opgerold gelegen te hebben. 
Op zichzelf normaal gedrag.
Nu ligt het diertje in een krekelbakje met een voch-
tige tissue uit te rusten. De situatie blijft kritiek 
natuurlijk! Het andere ei heb ik ongemoeid gelaten. 
Eerst wil ik kijken hoe dit diertje zich ontwikkelt en 
of het het überhaupt redt.

Bespreking
Uiteindelijk heeft dit diertje een paar dagen geleefd 
maar is toch overleden. Apart was het wel. Na een 
paar uur vertoonde het diertje, op de pupilreflex 
na, geen tekenen van leven meer. Toch bewoog het 
wel als je het voorzichtig aan raakte. Helaas was het 
toch nog niet sterk genoeg. Gelukkig is het nestge-
nootje, na een incubatie tijd van 139 dagen, zelf-
standig uit het ei gekropen en maakt het erg goed. 
Marlies Rasker (pers. med.) heeft een soortgelijke 
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ervaring met een premature Eublepharis macularius. 
Ook dit dier moest uit het ei gesneden worden en 
heeft een week schijnbaar levenloos in de incubator 
gelegen. “Opeens” kwam dit dier echter tot leven en 
maakt het tot op de dag van vandaag goed. Henk 
Veldkamp (pers. med.), die deze soort ook kweekt, 
heeft dit jaar ook een jong uit een ei gesneden. Dit 
jong heeft het echter wel overleefd en maakt het tot 
op heden goed.
Ik kreeg de tip van een buitenlandse kweker om de 
eieren volledig in het broedsubstraat in te graven. 
Zo blijft de schaal iets vochtiger en kan het jong 
makkelijker met de eitand door de schaal snijden. 
Eerst had ik de eieren voor 50-75 % ingegraven, 
net zoals bij R. ciliatus, nu graaf ik ze voor de zeker-
heid toch maar helemaal in. Bij de geboorte zijn de 
jongen 8-12 cm lang en al vrij fors.
Over de incubatietijd en de incubatietemperatuur 
valt ook nog wat te zeggen. Het eerste legsel kwam 
bij een incubatietemperatuur van 23-25°C na 139 
dagen uit. Het tweede legsel kwam bij iets hogere 
temperaturen na ongeveer 100 dagen uit. Bij een 
temperatuur van 26-28°C bedraagt de incubatie-
periode 69-81dagen, zo melden Henkel & Seipp 
(2000). Ook melden deze twee, dat bij een con-
stante temperatuur van 25-27°C alleen mannen 
geboren worden en bij 27-29°C fiftyfifty mannen 
en vrouwen.
De eieren kunnen ook in het terrarium zelf uitko-
men. Dit meldde Henk Veldkamp (pers. med.) 
mij. Hij vond de eieren pas laat maar er kwamen 
toch kerngezonde jongen uit.

Opfok
Vooraleer iets te zeggen over de opfok van de jon-
gen is het uiterlijk van de jongen de moeite van het 
beschrijven waard. De jongen zijn nog totaal anders 
gekleurd dan de ouders. De jongen zijn bruin tot 
geel-beige-groen met een zwarte tekening. Het 
“gezicht” van de jongen is crème-beige, waardoor 
het lijkt alsof ze een maskertje dragen.
De opfok van deze dieren is erg eenvoudig. Ik houd 
de jongen in middelmaat en grote faunaboxen. De 
bodembedekking bestaat uit turf of cocopeat welke 
ik licht vochtig houdt. De inrichting bestaat uit 
(holle) stukken kurk, takken en kunstplanten. De 
jonge dieren eten na ongeveer vier tot zeven dagen 
al vruchtenpap en diverse insecten. De jonge dieren 
eten veel en ook graag. Ik voer ze dan ook maar 
twee tot drie keer per week, daar ze anders te snel 
groeien (met alle gevolgen vandien) en te dik wor-

den. Alle voederdieren dienen natuurlijk bepoederd 
te worden met gistocal, calciumlactaat of een ander 
degelijk vitamine/mineralen preparaat. Elke avond 
sproei ik ook even om de jongen de gelegenheid te 
geven om te drinken en om luchtvochtigheid op 
peil te houden.
Het allereerste jong dat hier geboren is houd ik een 
tijdlang zelf om ervaring op te doen met de opfok 
van deze dieren. Dit dier verhuist volgend jaar naar 
een bevriende kweker. De andere twee jongen zijn 
al verhuist naar de Oliemeulen te Tilburg. Er liggen 
nog twee goede legsels, dus hopelijk word ik dit jaar 
nog verblijd met vier jongen.

Gedrag en vocalisatie
Het geslacht Rhacodactylus bestaat uit vrolijk kwet-
terende gekko’s. Althans zo lijkt het. In werkelijk-
heid worden de meeste geluiden ten tijde van 
stressvolle situaties gemaakt. Tijdens de paring 
maken de R. chahoua vrouwen een luid kwetterend 
geluid. Tijdens het hanteren maken de dieren soms 
een kwakend geluidje. De Vosjoli et al. (2003) 
en Henkel & Seipp (2000) melden dat de vrou-
wen een luid grommend geluid maken wanneer 
hun nest (dat ze bewaken) verstoord wordt. Mijn 
eigen vrouwen bewaakten de nestplaats wel, maar 
gromden niet en vielen mij ook niet aan. Van alle 
Rhacodactylus spp. wordt gemeld dat ze vocaal zijn. 
Over de vocalisatie van Rhacodactylus spp. is een 
artikel van M. Bloodshoofd en T. Stark te vin-
den op de site van de gekkowerkgroep.

Conclusie
Deze gekko zal nog wel een tijdlang een zeld-
zaamheid blijven in de collecties van gekkolief-
hebbers. De problematiek rond de kweek en de 
hoge aanschafprijs zijn hierin de grootse schuldi-
gen. Daarnaast is het aantal gekkoliefhebbers in 
Nederland dun gezaaid. Bij onze oosterburen wordt 
deze soort vaker gehouden, maar ook daar blijft het 
een rariteit. Toch is het jammer want het is geen 
heel moeilijke soort om te houden, al zou ik deze 
dieren toch niet aan beginners aanraden. 
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Ik wil deze gelegenheid aanpakken om een aantal 
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geholpen. De volgende mensen wil ik bedanken 
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Meindert Bloodshoofd, Siebren Kuperus, Fons 
Slijpen, Mark van IJzendoorn en Henk Veldkamp. 
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Summary
Experience with Rhacodactylus chahoua
The husbandry of Rhacodactylus chahoua is described. This is a gecko of New Caledonia, with a 
length up to 25 cm. The animals are housed in pairs in terrariums of 40x40x70 cm (lxwxh). The 
bottom is covered with cocopeat or peat-dust mixed with Sphagnum and the terrarium is fitted up 
with hollow branches of the cork-tree and artificial plants. In their natural environment it rarely 
gets warmer than 30°C, temperatures as low as 4°C in the night are possible. Temperatures in the 
terrarium range from 18-30°C, depending on the season. There is no additional heating. Humidity 
ranges from 60-80%. Every day one corner of the terrarium is sprayed with water. 
The animals are fed with several kinds of insects and other arthropods, gastropods, worms, pinkies, 
fruit and fruit-mix (Olvarit), sometimes mixed with “Crested gecko diet”. The insects are dusted 
with calcium-lactate or calcium/vitamin supplement (Gistocal), the fruit-mix is supplemented with 
calcium-lactate. 
During November the day-length was decreased from 12 hours to 8-9 hours, at temperatures of 
18-23°C during the day and 17-20°C during the night. In January day-length was increased again 
to 12 hours, after which copulation was seen. At the beginning of March eggs were laid. The eggs 
were incubated at temperatures of 23-25°C during the day, slightly cooler during the night. The 
eggs have thick shells, so many juveniles can’t hatch independently. An egg, opened after 119 days, 
contained yolk and a living young, that died after several days. Another egg hatched after 139 days. 
When eggs are buried completely in the substrate there are less problems. The incubation-tem-
perature determines the gender of the offspring, 25-27°C results in only males, whereas 27-29°C 
results in equal numbers of both sexes (Henkel & Seipp, 2000). Rearing the juveniles gives no 
problems.
This animal is good to keep in captivity, but is not suited for beginners.
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Boiga dendrophila is een slangensoort die 
je in de natuur tegenkomt in Zuidoost-
Aziatische landen zoals Indonesië, Maleisië, 

de Filippijnen, Thailand, Cambodja, Singapore 
en Vietnam. Hij leeft voornamelijk in bomen en 
struiken in mangrovegebieden en regenwouden 
(Manthey & Grossmann, 1997). 

Uiterlijk en ondersoorten
Boiga dendrophila heeft negen ondersoorten: annec-
tens, dendrophila, divergens, gemmicincta, latifasci-
ata, levitoni, melanota, multicincta en occidentalis. 
De ondersoort Boiga dendrophila levitoni is recen-
telijk (2005) beschreven en wordt nog niet wereld-
wijd erkend.
Exemplaren van sommige ondersoorten kunnen 
met gemak over de twee meter groeien. Vooral 
vrouwtjes willen wel richting de 2,50 meter gaan.
Over het algemeen is B. dendrophila een zwarte 
slang met gele (of witte) verticale strepen over de 
gehele lengte van zijn lichaam. De strepen lopen 
door op de buik. De kop is zwart aan de bovenkant 
boven de kaaklijn, en geel onder de kaaklijn, tot 

Ik heb dit artikel geschreven omdat 

ik zelf vrij negatieve ervaringen 

heb met het vinden van praktische 

informatie met betrekking tot voor-

al de verzorging van deze soort. 

Dit artikel is dan ook grotendeels 

gebaseerd op eigen ervaring en op 

voor mij persoonlijk achterhaalbare 

informatie van andere particulieren
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op de keel. Over het gehele lichaam heeft het dier 
een lichte blauwige glans, die vooral niet al te lang 
na een vervelling heel mooi te zien is. Op deze 
manier bootsen ze qua uiterlijk de veel gevaarlijkere 
Bungarus fasciatus (Gestreepte Krait) na. Hieronder 
worden enkele ondersoorten beschreven die in 
gevangenschap redelijk veel gehouden worden of 
recentelijk in het nieuws zijn geweest.

Boiga dendrophila dendrophila (Boie, 1827) komt 
voor in Indonesië (Java) en is een algemeen beken-
de ondersoort, die vaak op foto’s op internet en in 
boeken te zien is. De slang ziet er in grote lijnen uit 
zoals ik hierboven beschreven heb.

Boiga dendrophila melanota (Boulenger, 1896) 
komt voor in Maleisië, Thailand, Singapore en 
Indonesië (Sumatra.) Het verschil met B. dendrop-
hila dendrophila is dat melanota veel minder geel 
heeft en dat de strepen meer neigen naar stippen 
of vlekken en niet of nauwelijks doorlopen op de 
buik. Dit is in gevangenschap de meest gehouden 
ondersoort.

Boiga dendrophila gemmicincta (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) komt voor in Indonesië (Sulawesi) 
en onderscheidt zich in uiterlijk duidelijk van alle 
andere ondersoorten. Hij heeft namelijk helemaal 
geen patroon en is dus helemaal zwart. Opvallend 
is echter dat de dieren bijna altijd een wit vlekje, 
bestaande uit enkele schubben, onder de keel/
onderkaak hebben. Deze dieren hebben op jonge 
leeftijd nog gele strepen die per vervelling vervagen. 
Als ze rond de meter groot zijn, zijn ze een beetje 
zilverkleurig, waarna ze omkleuren naar zwart.

Boiga dendrophila divergens (Taylor, 1922) komt 
voor op twee Filippijnse eilanden (Luzon en 
Polillo). Het verschil in uiterlijk ligt weer bij het 
patroon. Bij deze slang zijn er meer, maar ook dun-
nere, streepjes aanwezig. Tussen de gele streepjes in 
zit steeds een blauwgrijs gekleurde streep. De blau-
wige glans is vaak op en vlak boven de onderbuik 
in hogere mate aanwezig. 

Boiga dendrophila levitoni (Gaulke, Demegillo & 
Vogel, 2005) is recent beschreven en komt (voor 
zover bekend) op één Filippijns eiland voor, name-
lijk Panay. Het verschil met andere ondersoorten 
zit ’m weer in het patroon. B. d. levitoni heeft veel 
meer strepen (77 tot 99) dan de andere ondersoor-
ten. Het zijn ook geen echte strepen, maar meer 
een zigzagpatroon dat wordt gevormd door kleine 
vlekjes (vergelijkbaar met het patroon van Spilotes 
pullates, de Kippenslang).

Gedrag
B. dendrophila is, zoals alle soorten van dit genus, 
een nachtactieve slang. Specifiek aan deze soort, in 
vergelijking met de meeste andere soorten, is zijn 
passieve en immobiele gedrag overdag, zijn dreig-
houding en zijn typische manier van klimmen. 
Vooral deze verschillen zijn, vergeleken met andere 
Boiga-soorten die ik heb en dus goed ken (B. cya-
nea, B. cynodon, B. nigriceps, B. irregularis en B. 
ceylonensis) redelijk tot zeer groot. Wat het klimmen 
betreft maakt een B. dendrophila in tegenstelling 
tot bovengenoemde familieleden heel sterk gebruik 
van zijn staart. Hij klemt zich er ook echt mee vast, 
net zoals een Hondskopboa (Corallus caninus) of 
een Tuinboa (Corallus hortulanus) dat bijvoorbeeld 
ook doet. Nu we het toch over deze soorten hebben 
komen we ook direct bij het passieve gedrag. Het 
tweede duidelijke verschil is namelijk dat een exem-
plaar van B. dendrophila niet snel zal vluchten als 
hij gestoord wordt als hij overdag in rusthouding 
ligt. Hij zal simpelweg zijn kop niet eens laten zien 
en in eerste instantie alleen sissen en zijn lichaam 
uitzetten. Pas als het dier echt gestoord wordt in de 
trant van opgepakt worden, zal het alert worden, en 
dat betekent ook echt alert. Andere soorten zoals 
bijvoorbeeld B. cyanea zijn veel alerter en hebben 
meer en veel eerder de neiging om te vluchten. 
Het laatste typische aspect aan het gedrag van een 
B. dendrophila dat ik hier beschrijf is het volgende. 
Als deze dieren een dreighouding aannemen gaan 
ze rechtop (licht achteroverhangend als ze op de 

Boiga dendrophila melanota
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bodem liggen) in een S-houding staan. Hierbij 
houden ze hun bek vaak enkele seconden lang 
wijd open. Vanuit deze houding vallen ze uit. 
Een volwassen B. dendrophila kan ongeveer 60 
tot 80 centimeter uitvallen. Andere soorten van 
het genus hebben een vergelijkbare dreighouding, 
maar komen vaak niet zo ver en op zo’n typerende 
manier omhoog en houden hun bek meestal niet 
(lang) open.

Gevaar
Boiga dendrophila is een licht giftige slang die 
opisthoglyf is. Dit houdt in dat de giftandjes 
achter in de bek staan en  minder ver ontwikkeld 
(gegroefd in plaats van hol) zijn. Toch kunnen ze 
nog ongeveer 1 tot 8 milligram gif afgeven (droog 
gewicht). De hoeveelheid gif die geïnjecteerd kan 
worden verschilt per ondersoort en is sterk afhan-
kelijk van het formaat van de (kop van de) slang 
en zijn tanden. In principe wordt er alleen gif 
ingebracht als ze echt kauwen. Dit zal bij een ver-
dedigende beet, bijvoorbeeld tegen een mens, niet 
snel gebeuren maar is ook zeker niet onmogelijk. 
Ze willen namelijk echt wel eens vasthouden na 
een verdedigende beet, in tegenstelling tot wat veel 

andere bronnen beweren. Het gif is hoofdzakelijk 
neurotoxisch en heeft dus een verlammende wer-
king. Naast neurotoxische enzymen zitten er in het 
gif ook haematoxische enzymen die voor inwendige 
bloedingen (zwellingen) en blaarvorming kunnen 
zorgen. Ernstige bijtincidenten, met blijvend letsel 
of de dood tot gevolg, zijn zover ik weet niet bekend 
of in ieder geval niet na te trekken. Symptomen die 
kunnen voorkomen zijn: tijdelijke lichte (plaatse-
lijke) verlammingsverschijnselen, plaatselijke zwel-
lingen en pijn in het gebeten lichaamsdeel. Verder 
zijn er symptomen mogelijk zoals misselijkheid, 
hoofdpijn en duizeligheid. Vanwege het lage aantal 
geregistreerde beten is er weinig specifieke ken-
nis over vergiftiging door deze soorten en zijn de 
hierboven beschreven symptomen deels gebaseerd 
op onderzoek van het gif. Ondanks het feit dat het 
voor giftige slangen relatief ongevaarlijke dieren 
zijn, moet men  bij alle giftige dieren één ding wel 
in het achterhoofd houden. Als er een allergische 
reactie plaats vindt kan dat resulteren in een ana-
fylactische schok. Een dergelijke allergische reactie 
kan plaats vinden nadat iemand voor de tweede 
keer met een stof in aanraking is gekomen. In dat 
geval vindt er een overgevoeligheidsreactie van het 

De typische dreighouding van Boiga dendrophila
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afweersysteem plaats. Zo’n reactie is vergelijkbaar 
met een allergische reactie zoals iemand van een 
wesp- of bijensteek kan krijgen.
Vanwege het feit dat B. dendrophila nog wel eens 
tegen het glas aan wil uithalen en daarbij aardig wat 
druppels gif/speeksel achterlaat vind ik dit zeker het 
vermelden waard (inademing opgedroogde gifdeel-
tjes door de eigenaar/verzorger). Omdat dit dier 
giftig is heb je als eigenaar een extra verantwoor-
delijkheid. Het is dan ook zeker niet overbodig om 
goede terraria te hebben, met sloten erop, en slan-
genhaken/handschoenen te gebruiken. Ook een 
zogenaamde epi-pen of auto-injector, die de stof 
epinefrine inbrengt, is geen overbodige luxe. Deze 
pen kan de kracht van een allergische aanval redu-
ceren. Steeds meer houders van gifslangen vinden 
het in bezit hebben van een zo’n pen een must. 

Huisvesting
Boiga dendrophila is een echte boom- en struik-
bewoner en heeft dus een hoge bak nodig met 
veel takken en (kunst)planten. Persoonlijk maak 
ik graag gebruik van echte planten en gebruik ik 
kunstplanten (Hedera) om schuilplaatsen te creëren 
of af te dekken.
Ze prefereren overdag temperaturen tussen de 26 
en 30°C, oplopend tot zo’n  32°C op de warmste 
plek (onder de lamp). Die hoge temperatuur op de 
warmste plek is niet overbodig omdat B. dendrop-
hila ook wel wil zonnen.
’s Nachts is een temperatuur die een 2-3°C boven 
kamertemperatuur blijft (22-23°C) prima. In een 
verwarmde slangenkamer of een huiskamer is 
nachtverwarming in principe dus niet nodig, er 
vanuit gaande dat de bakken ’s nachts niet tot 
kamertemperatuur afkoelen.
Een hoge luchtvochtigheid (ongeveer 80%) is zeer 

Exemplaren van B. dendrophila eten vaak bij voorkeur eendagskuikens
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belangrijk aangezien deze dieren grote problemen 
kunnen hebben tijdens de vervelling, en het is echt 
niet prettig om een exemplaar van B. dendrophila, 
dat geïrriteerd is van de jeuk, door zijn vervelling 
heen te moeten helpen door middel van een natte 
zak of een warm badje.
Zorg ervoor dat u ’s avonds sproeit. Deze dieren 
drinken weinig tot nooit uit een waterbak en moe-
ten dus gesproeid worden vlak voor of tijdens het 
moment dat ze actief zijn. Sommige mensen zijn 
het op dit punt niet met me eens en zeggen dat 
’s avonds sproeien verkoudheid veroorzaakt. Mijn 
ervaring is echter dat het geen problemen oplevert 
zolang de nachttemperatuur maar niet te laag is.
De aanwezigheid van grote waterbakken is ondanks 
het drinken tijdens het sproeien zeker nodig voor 
de dieren. Dieren van deze soort hangen graag 
boven het water en ontlasten er ook in. Verder zie 
ik bij mijn eigen dieren dat er door sommige exem-

plaren soms gezwommen wordt.
Exemplaren van Boiga dendrophila kunnen net als 
eigenlijk alle andere slangensoorten het best niet 
gezamenlijk gehuisvest worden. Mits de dieren 
echter niet veel verschillen qua formaat levert het 
in de praktijk, zelfs met deze soort, in principe 
weinig problemen op. Al kun je kannibalisme nooit 
uitsluiten.
Soms wil één van de dieren wel eens een bijtplek 
vertonen wat resulteert in een bult en/of afster-
vende schub. Ondanks de vele voordelen van aparte 
huisvesting (minder gevaar met besmettelijke ziek-
tes, geen kans op kannibalisme, meer controle over 
voeding, betere kweekpogingen) worden ze jammer 
genoeg vaak gezamenlijk gehuisvest

Voeding
B. dendrophila is naar mijn mening één van de 
betere, zo niet de beste eter van het Boiga-genus. 

Op deze foto is goed te zien waar de giftanden geplaatst zijn bij een exemplaar van B. dendrophila
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Er zijn veel manieren die uitgeprobeerd kunnen 
worden om dieren van deze soort aan het eten te 
krijgen. Dan nog beschrijf ik ze als lastige eters in 
gevangenschap.
In de natuur jagen ze vaak op jonge leeftijd meer 
op de bodem, omdat daar de prooien voorkomen 
die op dat moment in hun bek passen (vis, hagedis-
jes, slijkspringers, kikkertjes, kleine knaagdiertjes). 
Naarmate ze ouder en groter worden, leven ze 
steeds meer in bomen en struiken om te jagen op 
vogels en hun eieren, vleermuizen, grotere hagedis-
sen, slangen en natuurlijk ook knaagdieren.
Een B. dendrophila benadert en verrast zijn prooi 
het liefst van boven. Dit neemt niet weg dat ze 
ook vanuit een hinderlaag jagen, vooral als het om 
vogels en vleermuizen gaat. De meeste prooien 
worden gedood door middel van kauwende bewe-
gingen en de werking van het gif. Bij grotere prooi-
en, zoals knaagdieren en vogels, wordt er daarnaast 
soms ook gebruik gemaakt van wurging. Deze 
wurging heeft vaak meer weg van het dooddrukken 
van een prooi. Voor dieren in gevangenschap zijn er 
aardig wat soorten voer, die eenvoudig verkrijgbaar 
zijn en waarmee je een goede kans hebt dat je een 
Boiga dendrophila aan het eten krijgt. Persoonlijk 
voer ik het liefst muizen, (jonge) ratten en kuikens 
en gebruik ik ander voer (vis, hagedis, zebravinken 
etc.) eventueel om een Boiga die de eerstgenoemde 
prooien niet wil eten, hieraan te laten wennen. 

Voortplanting/kweek
Met deze Boiga-soort heb ik jammer genoeg nog 
geen kweekervaring. Dit komt doordat ik een 
kweekgroep van de ondersoort Boiga dendrophila 
melanota met een te kleine man heb en ik pas sinds 
korte tijd een vrouw in mijn bezit heb gekregen 
van Boiga dendrophila gemmicincta (waardoor ik 
eindelijk een gezond vruchtbaar koppel heb). Van 
de ondersoort Boiga dendrophila dendrophila had 
ik alleen een mannetje en tot nu toe heb ik nooit 
een gezonde vrouw kunnen bemachtigen. In de 
komende jaren zal ik dit artikel hopelijk kunnen 
aanvullen met een kweekverslag waarin meerdere 
ondersoorten zijn opgenomen.
Omdat de paringscyclus grotendeels overeenkomt 
met andere soorten en ik aardig wat contacten 
onderhoud met mensen die wel gekweekt hebben 
met deze soort, zal ik hier toch iets dieper op in 
gaan dan alleen maar het geven van theoretische 
informatie.
Allereerst moeten de dieren, als ze normaal gespro-

ken gezamenlijk gehuisvest zijn, ruim voor de 
periode waarin de paring moet plaatsvinden apart 
gezet worden.
Een paringcyclus kan in gang gezet worden door 
een iets drogere en koudere tijd (winter) na te 
bootsen met een iets lagere temperatuur. Dit doet 
men simpelweg door wat minder te sproeien en 
de temperatuur overdag niet ver boven de 26°C 
te laten komen, door het gebruik van lampen van 
lager wattage of dimsystemen. Dit doet men voor 
een periode van zo’n drie maanden, maar minder 
kan genoeg zijn. Tijdens deze periode kan men 
de daglengte verminderen van bijvoorbeeld twaalf 
naar tien uur of van veertien naar twaalf uur. Deze 
periode wordt uiteraard gevolgd door een natter 
en warmer seizoen waarbij het licht weer langer 
brandt. In deze periode zet men de dieren bij elkaar 
en vindt de paring plaats. Van de bovengenoemde 
aspecten die een impuls geven tot paringsgedrag 
zijn de gescheiden huisvesting, het temperatuurver-
schil en de daglengte de belangrijkste. Al heb ik bij 
familieleden van deze soort (namelijk Boiga cyanea) 
gemerkt dat alleen verschillen in luchtvochtigheid 
al tot paringen kunnen leiden. Tijdens de paring 
bijt het mannetje de vrouw vaak in de nek, soms 
met lelijke wonden tot gevolg.
De duur van de zwangerschap ligt rond de twee 
maanden. Tijdens deze zwangerschap moet de 
vrouw goed doorgevoerd worden en er goed op 
gelet worden dat ze genoeg vocht binnen krijgt.
Boiga dendrophila is ovipaar en legt ongeveer vijf 
tot dertien eieren. De incubatietijd is afhankelijk 
van de temperatuur waarop de eieren uitgebroed 
worden. Uitgaande van gemiddelde incubatie-
temperaturen van tussen de 25 en 30°C duurt de 
incubatie grofweg tussen de 90 en 130 dagen. De 
ervaringen van mensen die ik ken verschillen nogal 
op dit gebied, wat naar mijn idee niet zo gek is als 
je kijkt naar de grootte van het verspreidingsgebied 
van deze diersoort.
Als de jongen geboren worden is óók de lengte 
afhankelijk van de temperatuur tijdens het uitbroe-
den en dus van de incubatietijd. Deze lengte kan 
variëren van ongeveer 25 tot 45 centimeter. 

Mijn eigen ervaringen
Het hierboven geschreven deel is uiteraard deels 
gebaseerd op eigen ervaringen. Omdat er van deze 
soort voornamelijk wildvangdieren verkocht wor-
den wil ik graag mijn ervaringen delen over hoe ik 
deze dieren aangepast heb gekregen aan een leven 



Lacerta 64 nummer 2 • 61

in gevangenschap. Er zijn namelijk meerdere facet-
ten waar ik zelf tegenaan ben gelopen, die ik van 
tevoren totaal niet verwacht had, ondanks dat ik 
me flink in de diersoort had verdiept.
Allereerst is het belangrijk de dieren een ruime 
keuze in temperatuur te geven. Hiermee bedoel ik 
dat er een ruim verschil tussen de hoogste en de 
laagste temperatuur gecreëerd moet worden (tussen 
de 23 en 30°C) en er op meerdere niveaus (hoogte-
verschillen) mogelijkheden moeten zijn om in een 
rustpositie te liggen met genoeg schuilgelegenheid. 
Op deze manier kunnen de dieren zelf bepalen 
welke temperatuur zij prefereren. Ik heb exempla-
ren die constant bovenin bij een temperatuur van 
30°C en dieren die regelmatig op de bodem liggen 
bij een temperatuur van rond de 22°C en vervol-
gens weer in de buurt van de lamp gaan hangen 
of liggen.  
Qua luchtvochtigheid houd ik mijn dieren in ter-
raria met rond de 70 tot 80% luchtvochtigheid. 
Deze luchtvochtigheid bereik ik door goede vocht-
absorberende materialen te gebruiken (achterwand, 
bodem, klimgelegenheid, planten).

Sproeien kun je zoals eerder vermeld het best ’s 
avonds of ’s nachts doen, omdat sommige dieren 
alleen dan willen drinken. Soms drinken ze van de 
straal, soms van hun lijf en soms van de bladeren 
van (kunst)planten. Dit verschilt heel erg per dier. 
Vaak drinken dieren die lang in gevangenschap 
leven wel van de straal van het sproeien en pas 
geïmporteerde dieren niet. Vooral bij pas geïmpor-
teerde dieren is het zeer belangrijk dat je ze een keer 
ziet drinken. Uitdroging is een groot probleem, dat 
leidt tot het weigeren van voedsel.
Ook voor het vervellen is sproeien natuurlijk heel 
belangrijk. Persoonlijk sproei ik vaak met water 
van rond de 25 tot 30°C, zodat ik de dieren zelf 
ook kan besproeien zonder dat ineens de lichaams-
temperatuur heel erg drastisch daalt. Dit doe ik om 
verkoudheid te voorkomen.
Qua voeding is het bij wildvangdieren belangrijk 
dat je een brede variatie aan voedsel in huis hebt. 
Zelf gebruik ik hoofdzakelijk vogels en vis, als ze 
niet direct muizen willen eten, omdat dit effectief, 
relatief goedkoop en goed verkrijgbaar is. Als de 
spijsvertering dan eenmaal weer goed op gang 

Boiga dendrophila gemmicincta
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komt, komt het eten van muisjes bij een gezond 
exemplaar meestal vanzelf wel. In veel gevallen 
kan er uiteindelijk zelfs met dode muizen of ratten 
gevoerd worden.
Indien het allemaal niet zo eenvoudig gaat en een 
nieuw dier al wekenlang niet wil eten kan men zoals 
gezegd overgaan tot het voeren van zebravinken of 
vis. Denk er bij zebravinken aan dat je het ringetje 
van het pootje afhaalt. Indien de slang de zebravin-
ken wel eet en niet direct wil overschakelen naar 
muizen, kun je eerst een diepvrieskuiken proberen. 
Als deze wel gegeten wordt is het overschakelen 
naar muizen nog maar een kleine stap. Men kan 
het kuiken open snijden, (een deel van) de organen 
eruit halen en er een muis in stoppen, of met iets 
minder kans op succes een muis insmeren met een 
kuiken. Net zolang tot het dier gewoon muizen 
accepteert. Indien het dier alleen vis wil eten kun 
je de muis ook insmeren met vis. Wat ook wel wil 
helpen is een vis en een muis tegen elkaar gedrukt 
in de bak leggen. Vaak worden ze gewoon alle twee 
tegelijk opgegeten. Op deze manier kun je met 
verschillende combinaties (dood voer, levend voer, 

verschillende soorten prooien) proberen het dier 
aan het juiste voer te krijgen. Mits dit ’s avonds laat 
of ’s nachts gebeurt wordt er meestal wel een suc-
cesvolle manier gevonden.
Tot slot wil ik nog iets zeggen over de behande-
ling met medicijnen, bijvoorbeeld tegen flagellaten 
of andere inwendige parasieten. Om te beginnen 
wil ik duidelijke vermelden dat dit laatste stuk 
gebaseerd is op mijn persoonlijke mening die weer 
gebaseerd is op mijn (geringe) ervaringen met 
betrekking tot dit onderwerp. De kans op een seri-
eus probleem met parasieten is volgens veel mensen 
groter als men exemplaren heeft die in een habitat 
hebben geleefd waar ze veel amfibieën eten. 
Omdat wildvangdieren vaak weken lang weinig 
tot geen vocht hebben gehad is een eerste slechte 
vervelling en het niet willen eten in de beginperiode 
iets veel voorkomends. Er van uitgaande dat het 
dier niet heel erg verzwakt en mager is kan er op 
dat moment het best wekenlang gewacht worden 
voordat men eventueel overgaat op het toedienen 
van bijvoorbeeld Flagyl tegen flagellaten of Panacur 
tegen wormen.

Boiga dendrophila dendrophila
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Gedurende deze weken (ongeveer vijf à zes) kan 
men van alles proberen om het dier aan het eten te 
krijgen waarbij in eerste instantie de nadruk weer 
gelegd wordt op het laten drinken van de slang en 
in tweede instantie op het voeren van de slang door 
middel van het op verschillende manieren aanbie-
den van diverse soorten voer. Als deze periode niet 
voor succes heeft gezorgd kan men overgaan op 
dwangvoeren en/of behandeling met medicijnen. 
Mijn ervaring is dat als een Boiga (met flagellaten) 
eenmaal weer aan het eten is, hij vanzelf weer 
gezond wordt.
Ik raad aan niet zomaar te gaan experimenteren met 
medicijnen, maar dit zo veel mogelijk te baseren op 
ontlastingsonderzoek en de geneesmiddelen onder 
begeleiding van een ter zake deskundige dierenarts 
toe te dienen.
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Summary
Information concerning the snake-species Boiga dendrophila and its husbandry
There is little practical information on this species, so this article is mostly based on the own 
observations of the author.
The distribution-area of Boiga dendrophila is Southeast Asia, were it lives in trees and bushes. 
Generally they are black with yellow vertical stripes and a black head. Length up to about 2 meter. 
There are nine subspecies, often with some variation in pattern and size. Some subspecies are 
discussed more comprehensively. 
It is a nocturnal snake, not very aggressive, although it has some intimidating behaviour. When 
it is threatened it assumes an S-shape and opens its mouth wide for several seconds. Sometimes 
they will bite. It is a slightly venomous opisthoglyphic snake, the venom can locally cause swel-
ling and pain, moreover nausea, headache and dizziness may occur. There is some danger of an 
anaphylactic shock. 
Preferably the animals are housed separately in tall terrariums with lots of branches and plants. 
Temperatures 26-30°C during the day (locally 32°C) and 22-23°C during the night. Relative 
humidity 80%, the terrarium is sprayed in the evening and this is the moment the animals will 
drink. Preferably the animals are fed mice, but sometimes they will at first accept only fishes or 
birds and have to get used to rodents.
The author has no experience with breeding these animals. Breeding can be stimulated by a colder 
and dryer period with a shorter day-length, during several months. Maximum temperatures 26°C, 
day-length 2 hours shorter than normal and with less spraying. After this period the normal condi-
tions are resumed. Five to thirteen eggs are laid, that will hatch after 90-130 days when incubated 
at 25-30°C. 
The animals are usually caught in the wild and are most often dehydrated. At first there has to be 
taken care for a temperature-gradient in the terrarium. By spraying regularly the animals have be 
to stimulated to drink, after which the animals have to get used to the food.  Eventually, if this 
does not succeed, and after examination of the faeces, proper medicines can be given, always in 
consultation with a veterinarian. 
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Tijdens een vakantie op La Gomera van 12 
tot en met 20 november 2005 werden alle 
voorkomende soorten reptielen en amfibieën 

waargenomen, te weten Gallotia caesaris, Gallotia 
gomerana, Chalcides viridanus, Tarentola gomerensis 
en Hyla meridionalis. Volgens plaatselijke gidsen 
zou Rana perezi ook voorkomen, maar in andere 
literatuur heb ik daar geen bevestiging van gevon-
den.
Vanuit onze standplaats, een casita aan de noord-
kant van Hermigua, zijn we in en om de vol-
gende plaatsen geweest: Agulo, Valle Gran Rey, 
El Cedro, Los Aceviños, Chipude, het nevelwoud 
van het nationale park Garajonay, Pajaritos en San 
Sebastian. De onderstaande waarnemingen hebben 
betrekking op deze vindplaatsen.

Hoewel er dus maar weinig soorten voorkomen op 
La Gomera, is het herpetologisch gezien toch een 
intrigerend eiland, omdat het de vraag oproept waar 
de soorten vandaan komen en wanneer ze op de 
eilanden zijn aangekomen. Hieronder wordt naast 
de natuurfysische aspecten van het eiland en eigen 
waarnemingen van iedere soort, eveneens aandacht 
geschonken aan de afstamming en herkomst van de 
soorten. Deze studie is gebaseerd op literatuur die 
zowel in Nederlandse bibliotheken als op internet 
te vinden is. Hierbij moet wel bedacht worden dat 
veruit de meeste literatuur in het Spaans is. Het 
best toegankelijke en meest uitgebreide werk is dat 
van Wolfgang Bischoff. Dit artikel neemt dit 
werk dan ook als uitgangspunt.

Tale Evenhuis 
Valentijnkade 5-III 

1094 SN Amsterdam 
Foto’s van de auteur, tenzij anders vermeld
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Geologie, geografie en klimaat
La Gomera is met een oppervlakte van ca 378 km2 
het op een na kleinste eiland van de Kanarische 
archipel. Het ligt op ongeveer 300 kilometer ten 
westen van het vaste land van Afrika, ter hoogte 
van Zuid Marokko. Staatkundig gezien valt het 
onder Spaans bestuur. Geografisch heeft het meer 
gelijkenis met het Afrikaanse continent. Samen met 
de Azoren, Madeira en de Kaapverdische eilanden, 
maken de Kanarische Eilanden deel uit van de 
Macaronesische archipel.
Evenals de andere eilanden van de Macaronesische 
archipel zijn de Kanarische Eilanden tussen de 20 
en de 2 miljoen geleden door vulkanische werking 
ontstaan. La Gomera is circa 14 miljoen jaar gele-
den ontstaan. Theorieën over landbruggen met het 
vaste land van Afrika worden hierbij verworpen 
(Bischoff, 1998: blz. 54, 86, 91). Het gegeven 
dat er relatief weinig diersoorten voorkomen wordt 
als bijkomend argument aangevoerd voor de stel-
ling dat de eilandengroep nooit onderdeel heeft 
uitgemaakt van het vaste land (Bischoff, 1998: 
blz.  92).
Vanwege de Kanarische golfstroom komt de gemid-
delde nachttemperatuur in de zomermaanden niet 
boven de 21°C en in de wintermaanden zakt deze 
niet beneden de 15°C. De gemiddelde temperatuur 
in november is 18°C. De meeste neerslag valt in 
de maanden oktober tot en met februari. Tijdens 
onze vakantie hebben we tamelijk veel bewolking 
en regen gehad, met name in het noorden. In het 
zuiden (Valle Gran Rey) was het aanmerkelijk 
zonniger en droger, hoewel we ook daar een dag 
stortregen hebben meegemaakt.
De plaats op het eiland is van wezenlijk belang. 
Het eiland kent een duidelijke noord-zuid verde-
ling, omdat de bewolking blijft hangen tegen de 
noordkant van de bergen en daar zijn neerslag 
laat vallen. Hierdoor is het zuidelijke deel van het 
eiland doorgaans zonniger, warmer en droger dan 
het noordelijk deel. Als gevolg hiervan is het zui-
delijk deel veel minder begroeid dan het noordelijk 
deel van het eiland. In het midden van het eiland 
ligt het nationale park Garajonay, bestaande uit 
een nevelwoud van dicht laurierbos en Fayal-Brezal 
(Kanarische gagel en boomheide) met een sprook-
jesachtige begroeiing van baardmossen. Het bevat 
tevens de hoogste punt van het eiland, namelijk 
de Alto de Garajonay met een hoogte van 1487 m. 
De rest van het eiland bestaat uit wat dennenbos-
sen, cactusvelden en rotsen met lage begroeiing van 

onder andere agaven.
Door het aangename klimaat zijn de reptielen 
en amfibieën tot laat in het jaar actief. Of ze een 
winterslaap houden is voor Tarentola gomeransis en 
Chalcides viridanus niet duidelijk (Bischoff, 1998: 
blz.  183, 223). Gallotia caesaris is het gehele jaar 
actief, al is dat in de maanden december tot en met 
half februari minder (Bischoff, 1998: blz.  280-
281; Salvador & Pleguezuelos, 2003: blz 312).
Het bleek in elk geval in november geen enkel 
probleem om alle soorten hagedissen en de Zuid-
Europese boomkikker (Hyla meridionalis) te vin-
den. Over de voortplantingsactiviteit is niet al te 
veel bekend, en voor zover dat wel het geval is 
vooral uit terrariumwaarnemingen. In het alge-
meen kan wel gesteld worden dat de voortplanting 
van de herpetofauna in de wintermaanden stilstaat. 
(Bischoff, 1998: blz. 182, 222, 278).

Kolonisatie
Vanwege de ouderdom van de Kanarische eilanden 
hebben verschillende plant- en diersoorten zich 
kunnen ontwikkelen tot endemische soorten, dat 
wil zeggen soorten die beperkt zijn tot een geo-
grafisch klein gebied. De Kanarische archipel is 
ontstaan door vulkanische werking en heeft nooit 
deel uitgemaakt van het Europese of Afrikaanse 
vasteland. Dit roept de vraag op op welke wijze de 
verschillende diersoorten er terecht zijn gekomen. 
Afgezien van de door de mens ingevoerde soorten 
zijn alle hagedissensoorten van de Kanarische eilan-
den geheel uniek. Sommige soorten komen binnen 
de Kanarische archipel op verschillende eilanden 
voor, andere soorten vinden hun verspreidingsge-
bied slechts op één eiland. Zo zijn voor La Gomera 
Gallotia gomerana en Tarentola gomerensis uniek. 
Gallotia caesaris komt ook voor op El Hierro en 
Chalcides viridanus komt tevens voor op El Hierro 
en Tenerife.
Bischoff veronderstelt dat de hagedissen kort na 
het ontstaan van de eilanden vanaf het Afrikaanse 
vasteland zijn aangespoeld door middel van boom-
stammen en andere natuurlijke materialen, in 
combinatie met een gunstige noordoostelijke pas-
saatwind (Bischoff, 1998: blz. 92). Toeval speelt 
hierbij waarschijnlijk een grote rol, waarbij wel 
bedacht moet worden dat soorten die als eerste 
aankwamen een voorsprong hadden op latere 
‘schipbreukelingen’. De aanwezigheid van de eer-
dere soorten zijn er de oorzaak van dat laatkomers 
een veel kleinere kans maakten zich een plek te 

Herpetologische waarnemingen

november 2005



66  •  Lacerta 64 nummer 2

veroveren (Bischoff, 1998: blz.  92; Arnold & 
Ovenden, 2002: blz. 180). Amfibieën kunnen 
langdurig contact met zout water niet verdragen 
vanwege hun gevoelige huid en zijn daarom nooit 
op de Kanarische eilanden aangespoeld (Bischoff, 
1998: blz. 23)

De kolonisatie en de ontwikkeling van de verschil-
lende soorten hagedissen op de Kanarische eilanden 
is nog steeds in nevelen gehuld en er is ook rela-
tief weinig onderzoek gedaan naar dit vraagstuk. 
Bischoff heeft zover ik weet als enige een poging 
gedaan om dit vraagstuk integraal te benaderen. 
Volgens hem heeft een ‘Oostelijk eiland’ (bestaande 
uit de latere eilanden Lanzarote en Fuerteventura) 
als stapsteen gefungeerd voor de verspreiding van 
de verschillende hagedissensoorten naar de omrin-
gende eilanden. (Bischoff, 1998: blz. 95-99).

Het meeste onderzoek is gedaan naar de Gallotia-
soorten. De huidige Gallotia-soorten vinden hun 
oorsprong waarschijnlijk op het Iberisch schier-
eiland, 35 miljoen jaar geleden. Soorten van de 
familie Lacertidae hebben zich toen volgens 
twee stamlijnen ontwikkeld: een westelijke vari-
ant, die resulteerde in de huidige onderfamilie van 

de Gallotiinae en een oostelijke variant die de 
onderfamilie van de Lacertinae vertegenwoordigt. 
Na twee miljoen jaar ontwikkelden zich binnen 
de onderfamilie Gallotiinae de Gallotia-soorten 
en de Psammodromus-soorten. Vanaf het Iberisch 
schiereiland hebben zogenaamde ‘pre-Gallotia’-
soorten het ‘Oostelijk eiland’ gekoloniseerd. Van 
daaruit werd Gran Canaria en Tenerife bereikt. 
Tenerife diende vermoedelijk weer op zijn beurt als 
stapsteen naar de eilanden El Hierro en La Gomera. 
De kolonisatie van La Gomera door Gallotia caesa-
ris geschiedde waarschijnlijk zo’n zeven miljoen jaar 
geleden. (Bischoff, 1998: blz. 99)
De verspreiding van de Tarentola-soorten en de 
Chalcides-soorten is nog mistiger. Vermoedelijk 
kwamen voorouders van Tarentola gomerensis twaalf 
miljoen jaar geleden op La Gomera aan. Vijf mil-
joen jaar geleden ontwikkelde Chalcides viridanus 
zich op Tenerife, waarbij Tenerife weer vermoede-
lijk als stapsteen fungeerde voor verspreiding naar 
La Gomera en El Hierro. Voorouders van beide 
soorten zijn hoogst waarschijnlijk afkomstig van 
het Iberische schiereiland. (Bischoff, 1998: blz. 
93-95)
Van de Zuid-Europese boomkikker (Hyla meridio-
nalis) wordt verondersteld dat deze door menselijk 

Volwassen mannetje Gallotia caesaris in Agulo
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toedoen vanaf het vaste land van Zuid-Europa op 
La Gomera is aangekomen. Concrete aanwijzingen 
wanneer dat ongeveer heeft plaatsgevonden heb 
ik nergens kunnen vinden. Bischoff (1998: blz 
13) noemt wel andere literatuur, waar nader wordt 
ingegaan op de verspreiding van niet-endemische 
soorten.
Als we veronderstellen dat de Romeinen al rond 
400 voor Christus melding maken van La Gomera 
en de Spanjaarden in de 15e eeuw meer belangstel-
ling begonnen te krijgen voor de eilandengroep, 
zou het kunnen dat deze boomkikker òf al voor de 
Christelijke jaartelling als verstekeling is meegeko-
men òf pas in de vijftiende eeuw of nog later. Het  
lijkt me echter waarschijnlijker dat de verspreiding 
van de Zuid-Europese boomkikker samenhangt 
met de invoer van cultuurgewassen zoals suikerriet 
en bananenplantages. Suikerriet is ingevoerd op de 
Kanarische eilanden in de vijftiende eeuw.  De eer-
ste bananenplantages werden in de laatste decennia 
van de 19e eeuw opgezet (Castellano Gil, 1993: 
blz. 76). Hierbij moet dan ook bedacht worden 
dat de suikerriet en bananenplanten vanaf het vaste 
land van Zuid-Europa moeten zijn ingevoerd, wil 
de Zuid-Europese boomkikker als verstekeling zijn 
meegekomen. Opmerkelijk is dat Hemidactylus tur-

cicus niet naar La Gomera is meegekomen, terwijl 
deze soort wel op Tenerife en Gran Canaria terecht 
is gekomen.

Gallotia caesaris
De meest waargenomen soort is Gallotia caesaris. 
Als het maar warm en zonnig genoeg is, komt 
deze soort te voorschijn. Ook lijkt hij genoegen te 
nemen met ieder soort biotoop. In parken van Valle 
Gran Rey werd ze evengoed waargenomen als in de 
open plekken van de Garajonay en op stapelmuur-
tjes in en rond de dorpen. Opvallend was wel dat 
ze tamelijk schuw waren. Jonge exemplaren en de 
wijfjes lieten zich het meest zien. Mannetjes waren 
lastiger te vinden.

De mannetjes zijn doorgaans donker met weinig 
tekening. Opvallend zijn de huidplooien in het 
nekgebied. Ze kunnen een lengte bereiken van 
zo’n 30 centimeter, waarvan de staart ongeveer een 
derde deel uitmaakt. De jonge dieren en de wijfjes 
kenmerken zich door een duidelijke tekening, 
bestaande uit een tweetal lichte en tweetal donkere 
lengtestrepen op de rug, met in het midden een 
roodbruine lengteband. De wijfjes zijn aanmerke-
lijk kleiner dan de mannetjes.

Volwassen mannetje Gallotia caesaris in Valle Gran Rey
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Gallotia gomerana
De Gomeraanse reuzenhagedis komt in de litera-
tuur zowel onder de naam Gallotia gomerana als 
Gallotia bravoana voor. Een tijdlang is hij zelfs 
als een ondersoort van Gallotia simonyi, die op El 
Hierro voorkomt, gezien. Bischoff veronderstelt 
zelfs dat er op La Gomera twee reuzenhagedissen 
hebben geleefd: Gallotia goliath bravoana en Gallotia 
simonyi gomerana. (Bischoff, 1998: blz. 389)
Tot voor kort werd het dier als uitgestorven 
beschouwd. De eerste beschrijving van deze reu-
zenhagedis stamt uit 1694. De laatste waarnemin-
gen van dit dier stammen uit 1870. Vermoedelijk 
kwamen ze op het hoogtepunt van hun versprei-
ding langs de buitenrand van de het gehele eiland 
voor, tot op een hoogte van ca 800 m (website: El 
Lagarto gigante de La Gomera). 
De belangrijkste reden van hun achteruitgang is de 
komst van de mens. De eerste menselijke kolonis-
ten, ongeveer 5000 jaar geleden, zagen de dieren als 
een welkome aanvulling op het menu. Zij joegen 
vooral op de grotere exemplaren. Fossiele vondsten 
wijzen uit dat de dieren ooit een lengte van circa 
120 cm bereikten en daarbij vermoedelijk 4 à 5 kilo 
wogen. Door het uitroeien van de grootste exem-
plaren werd de soort als zodanig ook steeds kleiner. 
Hierdoor kreeg Gallotia caesaris de kans zich te 
verder verspreiden over het eiland. Het feit dat 
er op Gran Canaria nog steeds reuzenhagedissen 
voorkomen (Gallotia stehlini) en dat daar geen klei-
nere Gallotia-soorten voorkomen, ondersteunt deze 
theorie (Bischoff, 1998: blz. 402). Introductie van 
dieren zoals honden, katten en geiten reduceerden 
de overblijvende exemplaren. Geiten verwoesten 
het biotoop van de dieren en katten en honden 
jagen op hen. (Bischoff, 1998: blz. 402; Arnold 
& Ovenden, 2002: blz. 180)
In 1999 werden op Risco de la Mérica bij Valle 
Gran Rey, een voor mensen moeilijk toegankelijke 
rotspunt, zes exemplaren gevonden. (Schuster, 
2004: blz. 12-13) Deze zijn alle gevangen en 
ondergebracht in verschillende kweekstations. De 
kweekresultaten wisselen nogal. Werden er in 2002 
zeven dieren geboren (Schuster, 2004: blz. 15), 

in 2004 werden er 66 jongen geboren en in 2005 
twintig (mondelinge mededeling van de beheerders 
van het kweekstation). De bedoeling is de dieren 
weer uit te zetten in het wild. Hiervoor  worden de 
dieren eerst uitgezet in een beschermd gebied, vlak 
bij het kweekcentrum, om later iets noordelijker te 
worden overgebracht. Dit gaat echter nog wel ver-
scheidene jaren duren (Schuster, 2004: blz. 17). 
Opmerkelijk is een soortgelijke recente vondst van 
de reuzenhagedis Gallotia simonyi op El Hierro, 
die tot 1975 ook als uitgestorven werd beschouwd. 
Hiervan werden wel een groter aantal exemplaren 
in het wild gevonden, ook op een voor mensen 
bijzonder ontoegankelijke plaats. Hiermee wordt 
eveneens met wisselend succes gekweekt (In den 
Bosch, 1994).
Het kweekstation is lastig te vinden, omdat er 
nergens duidelijke richtingaanwijzingen zijn. Ook 
weten de eilandbewoners niet waar het precies is. 
Dit is opmerkelijk omdat via een Spaanstalige folder 
de eilandbewoners worden opgeroepen het kweek-
project te steunen. Via internet had ik globaal de 
locatie achterhaald en, na enig zoeken ter plaatse, 
gevonden. De beheerders van het kweekcentrum 
waren bijzonder vriendelijk en behulpzaam bij het 
tonen van de dieren. Jammer genoeg was taal een 
barrière, zodat we van hen weinig feitelijke infor-
matie te weten zijn gekomen.

pag. 66, boven: Volwassen wijfje Gallotia  caesaris 
in Valle Gran Rey; onder: Half volwassen mannetje 
Gallotia caesaris in Valle Gran Rey. Let op de lengtestre-
pen tegen een donker kleurende romp.
pag. 67, boven:  Gallotia  gomerana;  onder: Chalcides 
viridanus bij de Waterval El Cedro. Foto: Elske de Bruin

Plakkaat van het kweekstation Gallotia gomerana
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boven: Gallotia gomerana   onder:  Chalcides viridanus, ‘s ochtends zonnend op een stapelmuurtje in Agulo
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De huidige exemplaren van de Gomeraanse reu-
zenhagedis bereiken een lengte van tenminste 
50-60 cm, waarvan de staart circa een derde deel 
uitmaakt, en wegen dan circa 300 gram. Zowel de 
mannetjes als de wijfjes zijn donker van kleur met 
een opvallend witte keel.

Chalcides viridanus
De enige skinksoort van het eiland hebben we 
aanmerkelijk minder vaak aangetroffen. Ook deze 
soort is in de meest diverse biotopen aangetrof-
fen, zowel op open plekken in Garajonay als op 
stapelmuurtjes in en rond de dorpskernen zijn ze 
te vinden, als het maar zonnig en warm is. Wel 
lijken ze een voorkeur te hebben voor rotsachtige 
omgevingen. Dat verklaart mogelijk dat ze niet zijn 
aangetroffen in de parken van de grotere plaatsen.

Tarentola gomerensis
La Gomera heeft één gekkosoort, die beslist niet 
zeldzaam is. Overdag is over het gehele eiland dui-
delijk te zien waar het dier zich ‘s nachts ophoudt, 
vanwege de uitwerpselen tegen de muren.
Deze soort is voornamelijk ’s nachts gezien in 
Hermigua, waar zowel volwassen exemplaren als 
jonge dieren rond lampen tegen de nog warme 
muren van woningen zaten. Overdag kan deze soort  

op stapelmuurtjes gebroederlijk zonnen samen met 
Gallotia caesaris en Chalcides viridanus. Opvallend 
is de donkere kleur die ze overdag aannemen. ’s 
Nachts zijn ze aanmerkelijk lichter van kleur.

Hyla meridionalis
Van de Zuid-Europese boomkikker zijn drie 
exemplaren waargenomen. Vlak bij onze casita in 
Hermigua zaten er twee tussen de bladeren van de 
bananenbomen. Deze hadden de karakteristieke 
flankstrepen die niet verder lopen dan tot aan de 
oksel van de voorpoot en de donkere vlekken op 
de rug. Ze hebben daar gezeten gedurende periode 
dat wij daar vakantie hielden, waarschijnlijk zich 
voedend met de fruitvliegjes die op de rottende 
banaantjes afkwamen.

Tijdens een avondwandeling in Hermigua vond 
ik nog een exemplaar in een agave. Deze was iets 
groter en miste de flankstreep in zijn geheel. Wel 
had dit exemplaar de karakteristieke rugvlekken. 
De dieren komen volgens de literatuur over het 
gehele eiland voor en zijn ook beslist niet zeldzaam. 
Ze worden veelal gevonden tussen de bladeren van 
de bananenbomen die in plantages over het gehele 
eiland voorkomen en in de vochtige stukken in en 
rond het nationaal park Garajonay.

Tarentola gomerensis  Pag. 70 boven en hieronder: Jong tijdens avondwandeling Hermigua;  
pag. 70 onder:   ‘s Ochtends zonnend op een stapelmuurtje in Agulo.

pag. 72-73: Hyla meridionalis bij de casita, met duidelijke flankstreep
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Summary
Herpetological observations on La Gomera in November 2005
The author visited La Gomera (the Canaries) in November 2005. This is the second smallest 
island of the archipelago, which consists of islands that arose from volcanic actions. The age and 
the isolated location gave rise to several endemic species. The species occurring most often on 
La Gomera is Gallotia caesaris (males up to 30 cm), which was found in several biotopes. This 
animal is found on El Hierro too.
Gallotia gomerana is a large lizard (50-60 cm), that until recently was thought of as being extinct. 
After its rediscovery in 1999 the animals are kept and bred in a breeding-centre on the island. It 
is an endemic species.
Chalcides viridanus is a skink that was observed in several habitats too. This species can be found 
on other islands (El Hierro and Tenerife).
Tarentola gomerensis is a widespread gecko, found in many biotopes. This species is found only 
on La Gomera.
Hyla meridionalis is a more recent immigrant, which arrived on the archipelago from southern 
Europe, probably by human interference.
The only possible other species that could perhaps be found on the island is Rana perezi  This 
animal was not observed.
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Vele jaren terug (de zeventiger jaren) 

heb ik dit dier gehouden, en met voor 

die tijd redelijk succes. Het was de eerste 

soort waarmee ik kweekresultaten boekte, 

weliswaar eerst als toevalstreffer door de 

geboorte bij een drachtig geïmporteerd 

wijfje, maar later gevolgd door nog een 

aantal worpen bij hetzelfde vrouwtje. 

Vandaar dat dit dier nog steeds een speciale 

belangstelling bij mij heeft. Waarom ik ze 

ooit heb aangeschaft? Eigenlijk geen flauw 

idee meer, of het moest zijn hun vriende-

lijke uiterlijk. Om eerlijk te zijn betrof het 

vermoedelijk een impulsaankoop, datgene 

waar ik nu mensen tegen waarschuw.

Het is mij opgevallen dat deze dieren de 
laatste tijd weer in de handel verkrijgbaar 
zijn. Daarnaast ben ik de laatste jaren in de 

gelegenheid geweest de dieren in hun natuurlijke 
leefomgeving waar te nemen. Vandaar dat het mij 
leuk en nuttig leek om eens te kijken wat er over 
deze dieren bekend is, om zo te komen tot een een-
voudige handleiding om deze dieren te verzorgen 
en te kweken. 
Er is in het verleden in Lacerta al enkele keren een 
artikel over dit dier verschenen (Bolt & Razoux 
Schultz, 1973; Razoux Schultz & Bolt, 1976). 
Weliswaar vrij oude artikelen, maar door de vele 
waarnemingen over deze dieren in gevangenschap 
een nuttige bron van informatie. Kweken met rep-
tielen was in die jaren nog geen vanzelfsprekend-
heid (vrijwel iedereen gaf zijn kweekresultaten nog 
op bij Lacerta), dus in dat licht gezien waren hun 
resultaten opmerkelijk. In het eerste artikel wordt 
nog geworsteld met de juiste omstandigheden bij 
de verzorging en vooral de opfok van jongen, in 
het tweede artikel lijken veel van deze zaken voor 
een groot deel onder controle. Tegenwoordig is het 
voor houders veel gemakkelijker om bijvoorbeeld 
aan verschillende voedseldieren en aan geschikte 
vitamine/mineralen preparaten te komen, dus ik 
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denk dat de dieren op dit moment veel beter en 
meer verantwoord te houden zijn. Een ander punt 
dat mij doet veronderstellen dat de dieren goed 
houdbaar zijn is hun enorme verspreidingsgebied. 
Verder betreft het cultuurvolgers, dus ik verwacht 
dat de dieren een redelijk vermogen hebben om 
zich aan verschillende omstandigheden aan te pas-
sen.
Naast bovenstaande bronnen beschik ik nog over 
een Duitstalig boek over de verzorging van skin-
ken in het terrarium (Hauschild & Gassner, 
1995), wat ook nuttige literatuur is. Tenslotte heb 
ik nog gebruikgemaakt van een verspreidingsgids 
(Manthey & Grossman, 1997).

Algemene beschrijving
Vrij compacte, middelgrote hagedis van maximaal 
ongeveer 30 cm lang met krachtige poten. De 
dieren zijn glanzend en glad. Rug doorgaans bruin 
of olijfbruin van kleur (juvenielen donkerder) met 
soms een tekening van fijne zwarte lengtestrepen, 
waaraan het dier vermoedelijk zijn naam verdient. 
De streeptekening is echter doorgaans niet of nau-
welijks te zien. De flanken zijn doorgaans bruin 
(juvenielen meestal donkerder), met wit/zwarte 
punten (oudere dieren, vooral mannetjes, vaak 

zonder).  Maar daarin is variatie. Soms is maar een 
gedeelte bruin, een aantal dieren, met name die 
van Bali (M. m. balinensis) heeft deels rode, oranje 
of gele flanken. Met name de mannen hebben een 
gele keel en soms buik en onderste deel van de 
flanken. Ook worden ze iets groter en hebben ze 
een iets bredere kop. 

Voorkomen in de natuur
De dieren komen voor in tropisch Zuidoost 
Azië: India, de Andaman en Nicobar eilanden, 
Birma, Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, 
China, Hainan, West-Maleisië, Singapore, Borneo, 
Sumatra, Java, Bali, Nieuw Guinea en bijna alle 
tussenliggende eilanden, de Filippijnen. Ze komen 
in diverse biotopen voor, van de regenwouden tot 
in steden, waarbij er een zekere voorkeur is voor 
iets meer open terrein en waarbij ze vaak in de 
nabijheid van water of in de wat vochtigere gebie-
den worden aangetroffen. Ze worden regelmatig 
aan rivieroevers gezien en schijnen ook bij gevaar 
hun toevlucht tot het water te nemen. Ze komen 
vaak in de nabijheid van mensen voor, met name 
in tuinen en worden daarom ook wel tuinskink 
genoemd. Het is de meest voorkomende skink in 
het verspreidingsgebied.

Jur ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 

1171 NP Badhoevedorp 
Foto van de auteur

de Veelstreepskink of Kadal
Een eenvoudige handleiding
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Eigen dieren
Zoals gezegd heb ik deze dieren heel lang geleden 
gehouden, namelijk begin zeventiger jaren, toen ik 
net met de hobby was begonnen. Ik kocht de die-
ren bij Exotica in de van Woustraat in Amsterdam, 
vermoedelijk voor een niet al te groot bedrag, want 
rijk was ik in die tijd niet. Kweken was toen niet erg 
wijd verbreid en nakweekdieren aanbieden via de 
handel was al helemaal onvoorstelbaar. Ik ga er dus 
van uit dat het wildvang dieren betrof. Het waren 
twee volwassen dieren, naar zich liet aanzien een 
mannetje en een vrouwtje. Ze hadden bruine flan-
ken en alleen het mannetje had een lichtgele keel 
en buik. De dieren zagen er redelijk goed doorvoed 
uit. Vooral het vrouwtje, dat na enkele maanden 
een vijftal jongen wierp. Ook naderhand heeft 
ze nog twee keer jongen gehad, deze keer wel na 
bevruchting in het terrarium.

Het onderkomen
Het zijn vrij actieve levendige dieren, dus ze hebben 
wel een terrarium nodig met redelijke afmetingen. 
Ik denk dat een bak van 100x40x40 cm (lxbxh) 
voor een paartje goed zal voldoen. Hoewel de 
dieren in het begin vrij schuw kunnen zijn, is mijn 
eigen ervaring dat ze al gauw handtam worden. 

Vandaar dat ik zelf nu zou kiezen voor een gemak-
kelijk te openen terrarium, met schuifruiten aan de 
voorkant. Maar andere oplossingen kunnen zeker 
zo goed zijn. Ik hield de dieren zelf in een bak die 
alleen van boven toegankelijk was, maar dat gaf 
geen onoverkomelijke problemen.
Zoals voor alle terrariumdieren is ventilatie ook van 
belang voor deze dieren. Ook hiervoor zijn verschil-
lende oplossingen mogelijk. Een goede oplossing 
is een ventilatiestrook van 1-2 cm breed, afgedekt 
met metalen horrengaas, onder de voorruit en over 
de hele breedte van de bak, en een ventilatiestrook 
boven in de bak. Dit zal zorgen voor een natuur-
lijke luchtcirculatie en ventilatie.
Een van de belangrijkste randvoorwaarden, die 
Hauschild & Gassner (1995) essentieel achten 
voor de goede verzorging van deze hagedissen, is 
de vochtigheid van hun leefomgeving. Bolt & 
Razoux Schultz (1973) meenden dat in eerste 
instantie ook. In een droge omgeving stierven de 
jongen als ratten en leidden de volwassen dieren 
ook een marginaal bestaan. Dieren die in een ver-
warmde kas werden gehouden gedijden veel beter. 
Dit bleek bij hen echter te liggen aan de hogere 
temperaturen van bodem en lucht. Door extra 
bijverwarming met lamp, warmtekabel of centrale 
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verwarming verbeterden de resultaten aanzienlijk 
(Razoux Schultz & Bolt, 1976). In de natuur 
is echter goed te zien dat ze zich doorgaans in de 
wat vochtigere biotopen ophouden. Vandaar dat 
ik zeker aanraad een deel van de bodem te bedek-
ken met een mengsel van zand en potgrond en dat 
licht vochtig te houden. Omdat ik vind dat dieren 
altijd zelf moeten kiezen kan een gedeelte van het 
bodemsubstraat veel droger worden gehouden, bij-
voorbeeld door de bodem plaatselijk te bedekken 
met fijn grind of grof zand. De waterbak wordt 
geplaatst op de aarde en dat gedeelte wordt ook 
regelmatig enigszins vochtig gehouden. 
Het is doorgaans handig de achterwand en even-
tueel de zijwanden zodanig te ontwerpen, dat 
de dieren hier gemakkelijk op kunnen klimmen. 
Het leefoppervlak wordt hierdoor flink vergroot. 
Gezien de wat vochtigere omstandigheden lijkt me 
een achterwand van kurk het natuurlijkst staan, 
maar nadeel is dat meelwormen en krekels hier 
hele gangenstelsels in kunnen maken. Een steen-
achtige achterwand van piepschuim, tegellijm en 
latexverf lijkt me wat beter bestand tegen vraat. 
Een ervaren terrariumhouder, bijvoorbeeld van een 
van de werkgroepen, is vast wel bereid een handje 
te helpen bij de constructie. Ook valt polyurethaan 

te overwegen, maar zorg er dan wel voor dat het 
oppervlak flink ruw wordt.
In de natuur zie je ze vaak wegschieten tussen 
planten en plantenafval. Vandaar dat het nuttig 
is om een deel van de bodem met enkele stukken 
steen, kurkschors en dergelijke af te dekken. Een 
dichte beplanting kunnen ze ook zeer waarderen. 
Alleen willen ze bij echte planten de wortels nog 
wel eens uitgraven en stellen die weer aparte eisen 
aan de verlichting. Indien toch wordt gekozen voor 
echte planten, dan een beetje stevige soorten zoals 
Scindapsus, bovendien moeten de wortels enigszins 
worden beschermd, bijvoorbeeld met horrengaas. 
Handiger lijkt het me kunstplanten te gebruiken, 
die in alle soorten en maten verkrijgbaar zijn. Als de 
bak er maar flink afwisselend van wordt. Een aantal 
flinke dikke takken kan daar ook bij helpen.
Als we in de zomer bij zonnig weer naar buiten kij-
ken en vervolgens een blik in een terrarium werpen, 
dan moet toch wel opvallen dat dit in het algemeen 
vrij sombere donkere holen zijn. Zoveel te meer 
als we dat zouden vergelijken met de tropenzon. 
Vandaar dat de bak ruim verlicht moet worden. 
Helemaal zo goed als in de natuur lukt waarschijn-
lijk niet, maar een drietal TL-buizen over de hele 
lengte lijkt me wel het minimum. Daarnaast moet 
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er plaatselijk ook een plek zijn waar de dieren 
goed kunnen opwarmen. Ook in de tropen zie je 
de dieren zonnen! Aan de droge zijde van de bak 
plaatsen we een spotje van 60 W op 20 cm van de 
bodem. Plaatselijk kan het daar flink heet worden, 
maar ook nu weer kunnen de dieren zelf kiezen bij 
welke temperatuur ze zich willen ophouden, want 
andere plekken zijn koeler. Zoals altijd als in een 
terrarium licht en verwarming is aangebracht, moet 
vooraf worden getest of de bak niet oververhit raakt 
van al die toegevoerde energie, oftewel, is de ven-
tilatie voldoende. Anders moeten er aanpassingen 
plaatsvinden. 
De kunst is nu de omstandigheden enigszins op 
peil te houden. Aangeraden wordt ’s morgens en ’s 
avonds flink te sproeien, maar doe dat dan alleen 
aan de vochtige kant. Controleer ook of dit niet 
als gevolg heeft dat het vochtige gedeelte te nat 
(of juist te droog) wordt. Ontlasting zo mogelijk 
meteen verwijderen, maar het schijnt dat ze dit 
vaak deponeren in het waterbakje. Zo wordt het 
schoonhouden wel heel gemakkelijk. 
Met enige regelmaat, bijvoorbeeld elk halfjaar, kan 
de bodemgrond ververst worden. Maar het is ook 
aan te raden regelmatig eens goed te ruiken in de 
bak. Dat kan zeer verhelderend werken.

Klimaatvariaties
Het zijn tropische dieren, dus een jaarlijkse dag-
lengtevariatie is niet noodzakelijk. Ook variatie in 
zomer- en wintertemperaturen lijkt niet van erg 
groot belang. Wel zullen ze in bepaalde delen van 
hun verspreidingsgebied te maken hebben met 
droge en natte seizoenen. Omdat hun versprei-
dingsgebied zo groot is zal hier echter veel variatie 
in zijn en kan hier dus niets algemeens over wor-
den gezegd. Indien bekend is waar de eigen dieren 
vandaan komen, zou dit eventueel kunnen worden 
opgezocht. 

Verzorging
Gezonde dieren eten graag en veel. Opgepast moet 
dus worden dat de dieren niet te vet worden. Drie 
keer in de week voeren voor volwassen dieren lijkt 
genoeg, uiteraard eventuele jonge dieren veel vaker. 
In aanmerking komen allerlei insecten als krekels, 
sprinkhanen, meelwormen, reuzenmeelwormen, 
wormen, spinnen, nestmuizen, maar ook valt kat-
tenvoer uit blik te proberen. Dit laatste voer is 
echter erg energierijk met weinig ballaststoffen en 
teveel zout, dus dit moet met mate gegeven worden. 
Bolt & Razoux Schultz (1973) voerden eerst 
voornamelijk meelwormen (in die tijd een van de 
weinige commercieel beschikbare voedseldieren), 
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maar bemerkten dat de dieren ook gehakt lustten. 
Daarna voerden ze om de dag tartaar gemengd met 
gistocal. In ieder geval valt de dieren zo wat extra 
vitaminen en kalk te geven. Hauschild & Gassner 
(1995) geven nog enkele recepten om zelf uitgeba-
lanceerd voedsel samen te stellen. Tenslotte wordt 
ook zoet fruit als mango en papaja gegeten.
Zoals gezegd bevindt zich in de bak een waterbak 
en wordt er regelmatig gesproeid. 
Vitaminen en mineralen zijn van groot belang 
voor de dieren, helaas is dosering hiervan nog 
altijd een groot probleem. Het komt er vaak op 
neer dat een succesvolle houder een recept of 
methode heeft uitgedokterd, waaraan hij/zij stug 
vasthoudt. Wetenschappelijke onderbouwing is er 
doorgaans niet, maar in een specifiek geval werkt 
een dergelijke methode wel. Er is tegenwoordig 
een hele reeks vitaminepreparaten waaruit de ter-
rariumhouder kan putten. Dat maakt de keuze 
moeilijk en deze wordt vaak gestuurd door liefheb-
bers in de omgeving of eigen ervaringen. Als het 
om multivitaminepreparaten gaat, dan kan men 
soorten onderscheiden die gebruikt worden om 
voedseldieren te bepoederen (Gistocal, Calcicare 
40+, ZVT Korvimin en nog vele anderen) en om 
de voedseldieren mee te voederen (“gut loading”), 

bijvoorbeeld Carmix.. Beide methoden werken en 
kunnen ook gecombineerd worden toegepast. Al 
deze preparaten kunnen ook worden gemengd met 
tartaar. Ikzelf gebruik beide methoden (Gistocal 
en Carmix). Bij Kadals zou ik ook wekelijks een 
stukje tartaar met wat van een van deze preparaten 
aanraden. Van een gecontroleerde dosering is echter 
geen sprake.
Speciale aandacht binnen dit verhaal verdienen 
vitamine D3 en Calcium, omdat de meeste gebreks-
ziekten bij reptielen hieraan ten grondslag lig-
gen. Gebrek aan een van beiden kan leiden tot 
rachitis en andere gezondheidsklachten. Teveel 
aan vitamine D3 geeft echter weer andere, deels 
vergelijkbare problemen, dus is het erg moeilijk 
om de juiste hoeveelheid te geven. In de natuur 
zullen de dieren een groot deel van hun behoefte 
aan vitamine D3 weten te dekken doordat UV-stra-
ling uit het zonlicht zorgt voor vorming van deze 
stof in de huid. Een oplossing kan zijn een van de 
TL-buizen van het terrarium te vervangen door een 
UV-lamp. Denk erom, niet elke UV-lamp doet wat 
de fabrikant belooft (Lindgren, 2005), dus kies 
het juiste merk, bijvoorbeeld ZooMed Reptisun 
5.0 UVB. Houdt er wel rekening mee dat de hoe-
veelheid UV-licht in de loop van de tijd afneemt. 
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Met UV-bestraling zou overdosering van vitamine 
D3 niet meer voorkomen. Als de dieren dus maar 
voldoende Calcium ter beschikking hebben zou het 
hele probleem uit de wereld zijn. Maar ook hier 
hebben we geen absolute zekerheid dat de dieren 
voldoende UV-licht ontvangen. Veel berust op 
aannames en goede ervaringen. Bovendien, waar de 
zon dermate fel schijnt dat dit niet uitnodigt hier 
direct in te kijken, zullen de relatief zwakstralende 
TL-buizen deze remming niet oproepen. Wat doet 
deze straling met de ogen van onze dieren? Kortom, 
een moeilijk dilemma. 
Ikzelf geef aan mijn hagedissen een extra dosis vita-
mine D3 en Calcium, door dit op te lossen in het 
drinkwater. De dosering is 15 druppels Davitamon 
D3 aquosum en 1,5 theelepel melkzure kalk (vooraf 
oplossen in een beetje heet water) per liter water. 
Dit kan in de waterbak worden aangeboden, bij 
gebruik als sproeiwater verandert het interieur van 
het terrarium al snel in een sneeuwlandschap. Bij 
deze toediening de melkzure kalk weglaten. Wel 
altijd voldoende stukjes kalk in de bak strooien, 
zodat de dieren daar naar behoefte van kunnen 
eten. Te denken valt aan kleine brokjes sepia of 
enigszins fijngemalen schalen van kippeneieren. 
Ook hier geldt, alles gebaseerd op eigen ervaringen, 
geen wetenschappelijke onderbouwing. 
Kattenvoer lijkt, voorbijgaand aan de eerder 
genoemde bezwaren, het voedsel met de meest 
uitgebalanceerde samenstelling, omdat het bedoeld 
is om katten van wieg tot graf zonder allerlei enge 
gebreksziekten in goede conditie te houden. Helaas 
kan dat dus niet al te vaak worden gegeven.

Gedrag
De dieren zijn dagactief en redelijk beweeglijk. 
Hoewel ze in de natuur en mogelijk vlak na de 
aanschaf vrij schuw kunnen zijn, is mij ervaring dat 
ze deze schuwheid vrij snel afleggen en ook uit de 
hand willen eten. 
De mannetjes zijn onderling zeer agressief, door-
gaans met de dood van één van hen als gevolg. 
Mannetjes kunnen dus absoluut niet bij elkaar 
gehouden worden. Hoe lief ze er ook uit hun 
ogen kijken, tegenover geslachtsgenoten zijn ze 
genadeloos. In een ruime behuizing kunnen meer-
dere vrouwen wel vreedzaam samenleven, maar 
ook dat is niet helemaal zeker en niet zonder risico. 
Paarsgewijs houden verdient de aanbeveling. In heb 
de dieren in het verleden gecombineerd met onder 
andere Tokkeh’s (Gekko gecko) en daar geen slechte 

ervaringen mee gehad. Waarschijnlijk leiden de 
dieren geheel onafhankelijk van elkaar hun eigen 
leven. Bij de eerste worp van het vrouwtje (gewoon 
in het terrarium) liep er wel één jong rond met een 
wat kortere staart, maar het is niet gezegd dat dit 
door de Tokkeh’s was veroorzaakt, volwassen Kadals 
zullen ook niet schromen een jong op te eten. 
Ook tijdelijke combinaties met Smaragdhagedissen 
(Lacerta bilineata) en Parelhagedissen (Timon lepi-
dus) hebben nooit problemen gegeven, maar fanta-
sievolle combinaties als deze raad ik zeker af. 

Voortplanting
De paring heb ik in het terrarium nooit waarge-
nomen, wel een keer in hun natuurlijke biotoop, 
een wat verwaarloosde hoteltuin op Bali. Het leek 
er niet op dat er sprake was van een balts, het 
vrouwtje werd gewoon stevig in de nek vastgegre-
pen en vervolgens bracht het mannetje zijn cloaca 
tegen de hare. Meer details vallen dan niet meer te 
zien. Het geheel duurde vrij kort, mogelijk omdat 
de dieren van mij schrokken. Razoux Schultz 
& Bolt (1976) hebben wel meermalen een baltst 
waargenomen, het mannetje benadert het vrouwtje 
met naar links en recht knikkende kopbewegingen 
en bijt haar zachtjes in achterpoten, staartwortel en 
nek. Een echte paring is niet waargenomen. Een 
positieve stimulans voor de paring zou zijn de die-
ren enige tijd van elkaar te scheiden (Hauschild & 
Gassner, 1995).
Volgens Hauschild & Gassner (1995) duurt de 
dracht ongeveer drie maanden. Razoux Schultz 
& Bolt (1976) geven alleen het tijdsverloop tussen 
twee worpen. Merkwaardig genoeg beschrijven ze 
twee maal een tussenpoos die aanzienlijk korter is 
dan de genoemde drie maanden, namelijk 58 en 76 
dagen. Dat lijkt in tegenspraak met de gegevens van 
Hauschild & Gassner (1995). Andere worpen 
hadden doorgaans een tussenpoos van ongeveer vijf 
maanden. Hauschild & Gassner (1995) geven 
als legselgrootte maximaal zes jongen. Razoux 
Schultz & Bolt (1976) melden echter dat één 
bepaald vrouwtje drie maal achterelkaar een worp 
van tien jongen produceerde, steeds met ongeveer 
vijf maanden tussenpoos. 
Ik raad in ieder geval aan hoogzwangere vrouwtjes 
(vanaf twee maanden na de paring, indien bekend) 
apart te zetten om vraat door de volwassen dieren 
te voorkomen. De vrouwtjes zelf hebben rond de 
geboorte weinig eetlust (Razoux Schultz & Bolt, 
1976).
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Opfok van de jongen
De dieren zijn onderling zeer agressief en dienen 
dus bij voorkeur gescheiden te worden opgefokt. 
Dit lijkt met afstand de juiste keus. Lukt dat door 
gebrek aan ruimte of huisvestingmogelijkheden 
echter niet, dan zou kunnen worden geprobeerd 
het hele nest gezamenlijk in een vrij klein terrarium 
onder te brengen. Deze methode is zeer geschikt 
gebleken bij de opfok van Podarcis, Algyroides en 
Lacerta soorten (van Westbroek, 2002). De grote 
dichtheid aan dieren zorgt er waarschijnlijk voor, 
dat het voor een eventueel dominant dier zinloos 
is om te proberen een territorium te vormen. Een 
onnatuurlijke methode, maar wel effectief bij deze 
soorten. Hoe dat uitpakt bij de Kadal valt nog te 
bezien. Razoux Schultz & Bolt (1976) melden 
erg veel problemen met de groepshuisvesting, waar-
bij veel jongen verloren zijn gegaan. Ze geven ech-
ter geen maat voor de opfokbak, maar melden wel 
grote verschillen tussen verschillende legsels. Ook 
concluderen ze dat een groot nest in een relatief 
kleine bak lang goed gaat. Dit lijkt de ervaringen 
van van Westbroek (2002) te ondersteunen. Een 
terrarium met veel klim en schuilmogelijkheden 
lijkt aan te raden om, indien er toch sprake van 
agressie is, de dieren de gelegenheid te geven elkaar 
nog enigszins te ontlopen. 

Vanzelfsprekend dienen de jongen veel en geva-
rieerd voer te krijgen met voldoende vitaminen 
en mineralen. Maar er zijn geen wezenlijke ver-
schillen in de samenstelling van het voer. Hoewel 
de jongen van Razoux Schultz & Bolt (1976) 
voornamelijk werden gevoerd met meelwormen 
en tartaar met gistocal en daar ook op gedijden, 
zijn er tegenwoordig veel meer mogelijkheden 
om de jongen van gevarieerd voer te voorzien. 
Ook kunnen tegenwoordig kiezen uit verschillende 
vitaminepreparaten en hebben we de beschikking 
over adequate UV-lampen. Hauschild & Gassner 
(1995) raden dat laatste ook aan om rachitis te 
voorkomen. Toch blijkt moeder natuur moeilijk te 
overtreffen. Deze laatste auteurs schrijven over een 
in de tuin ontsnapt jong dat na vier maanden werd 
teruggevangen. Het diertje bleek 30% groter en 
veel kleurrijker te zijn dan diens broertjes en zusjes. 
Bescheidenheid is dus op z’n plaats. 
Ik wil nogmaals benadrukken dat een hoge lucht-
vochtigheid van groot belang is voor de opfok 
van de jongen, hoewel Razoux Schultz & Bolt 
(1976) na experimenten met verschillende wor-
pen concludeerden dat ook zonder sproeien de 
dieren goed opgroeiden. Ze namen ook waar dat 
de jongen na ongeveer een jaar volgroeid waren en 
één jong vrouwtje wierp haar eerste jongen op een 
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leeftijd van vijftien maanden.

Ziekten
Gebreksziekten hoeven eigenlijk geen probleem 
meer te zijn. Als men zich enigszins aan de richtlij-
nen betreffende vitaminen, mineralen en voeding 
houdt zullen de dieren vermoedelijk niet gauw aan 
dit soort aandoeningen onderhevig te zijn. 
Een goede huisvesting zorgt ervoor dat de dieren 
minder vatbaar voor allerlei ziekten zijn.
Een groter probleem berust op het feit dat de 
dieren voor het overgrote deel geïmporteerd zullen 
zijn. Hauschild & Gassner (1995) waarschu-
wen voor de matige conditie van de dieren en de 
besmetting met parasieten. Aangeraden wordt de 
dieren gedurende enige tijd apart van elkaar en op 
vochtig substraat te houden. De dieren moeten dan 
zeer afwisselend en vitaminerijk gevoerd worden. 
Ontlastingsonderzoek na een maand moet uitwij-
zen of er sprake is van een parasitaire besmetting, 
welke in dat geval behandeld moet worden. Dit 
dient door een dierenarts te worden gedaan.
Een ander probleem dat nogal eens opduikt is een 
besmetting met mijten. Deze dieren kruipen onder 
de schubben en zuigen daar bloed. In geringe 
hoeveelheden zijn ze lastig voor de dieren, maar 
aan een hevige besmetting kan een dier dood gaan. 
Gelukkig is vrij goed te zien of de dieren besmet 
zijn, het anders zo gladde schubbenkleed gaat er 
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ruwer uitzien, doordat de schubben open gaan 
staan. Ze nestelen zich vaak achter de kop,  vooral 
aan de keelzijde en opzij, aan de staart en aan de 
onderkant van de achterpoten (Razoux Schultz 
& Bolt, 1976). Een snelle behandeling kan plaats-
vinden door de aangedane plekken aan te stippen 
met slaolie, waardoor de parasieten stikken. Maar 
daarmee zijn we er nog niet, want de parasieten zit-
ten nog in het terrarium. Zorgvuldig alles reinigen 
en ontsmetten lijkt de boodschap. Maar wat als er 
een vaste achterwand is? In het verleden zijn deze 
parasieten ook bestreden met een Vapona-casette, 
met goede resultaten, hoewel er ook wel eens voor 
gewaarschuwd is. Per diersoort zal moeten worden 
uitgezocht of de reptielen het middel wel voldoende 
verdragen. Bij mijn weten is dat nog niet gebeurd 
met de Kadal. In den Bosch (1986) heeft positieve 
ervaringen bij Algyroides nigropunctatis en A. more-
oticus en Kivit (1992) met Chondropython viridis.  
Bronsgeest (1995) meldt positieve resultaten met 
een groot aantal slangen, maar nam ook waar dat 

Pituophis sayi zich onder invloed van een Vapona 
cassette spastisch begon te gedragen en uiteindelijk 
verlamd raakte. Pas na reanimatie kwam het dier er 
langzaam weer bovenop en na een dag waren alle 
verschijnselen verdwenen. Enige voorzichtigheid 
lijkt dus geboden. 
Mondrot of Stomatitis ulcerosa wordt ook wel 
eens waargenomen. Dit is een ontsteking van de 
mondslijmvliezen waarbij ook de lipranden ont-
stoken en gezwollen zijn. Dit is goed herkenbaar 
doordat de bek niet meer goed sluit. Ook hierbij 
dient een dierenarts ingeschakeld te worden. 
Ook bij andere afwijkingen en ziekten is de gang 
naar een ter zake deskundige dierenarts een ver-
eiste. Op de website van de vereniging (www.
lacerta.nl) staat een lijst met dierenartsen die zich 
in de behandeling van reptielen hebben verdiept. 
Ondanks dat de dieren niet zo duur zijn mag er 
geen financiële drempel zijn om de dieren adequaat 
te laten behandelen.
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Summary
Mabuya multifasciata, the Common skink or Kadal. A simple manual.
A description is given of the husbandry of the Common skink. This is a very common lizard throu-
ghout Southeast Asia. Length up to 30 cm, brown with more dark sides with black and white spots, 
which older animals, especially males, tend to lose. The sides of the adults are often coloured bright 
red, orange or yellow. Freshly imported animals tend to be in poor condition, they should be kept 
separately until they are accustomed to captivity and are free from parasites.
For a pair of these lizards a terrarium with dimensions 100x40x40 cm (lxwxh) is recommended.
Especially important for their well-being in captivity is a somewhat humid environment, although 
dry places should be available too. Ample light from several fluorescent lamps (one of them can 
be a UV-lamp) and heating from a 60 W spotlight should be provided. Combination of males is 
lethal, several females kept together is sometimes possible, but keeping these animals in pairs is 
recommended.
They can be fed crickets, locusts, mealworms an other insects, baby-mice, sweet fruit like papaya 
or mango and occasionally canned cat-food. The insects should be dusted with vitamin/mineral 
supplement. Water-soluble vitamin D3 can be added to the water-dish and the spraying-water if 
no UV-lamp is fitted. Pieces of egg-shell or cuttle-fish bone can be offered as a source of calcium. 
Part of the terrarium should be sprayed with water twice a day.
The animals are ovoviviparous, after a gestation of some three months five, occasionally up to ten, 
baby-skinks are born. They should be kept away from adults. Rearing the juveniles separately is 
by far the best method. If this is for some reason not possible, the whole group should be housed 
together in a small terrarium. This often suppresses the tendency to form a territory. They should 
be fed daily with small insects dusted with vitamin/mineral supplement, if possible a fluorescent 
UV-lamp can be fitted. The animals are full-grown after one year, it is possible that a female gives 
birth for the first time at fifteen months.
Only when they are captive-bred these animals are suited for beginners.

Conclusie
Zoals voor alle hagedissen geldt zijn voor een goede 
verzorging van dit dier gevarieerd voedsel en vol-
doende vitaminen en mineralen nodig. Daarnaast 
moet dit dier onder iets vochtige omstandigheden 
worden gehouden. Importdieren hebben een grote 
kans besmet te zijn met parasieten, maar als de 
dieren de eerste periode in gevangenschap doorko-
men, lijken er geen onoverkomelijke hindernissen 
meer te zijn bij de verdere verzorging en de kweek. 
Gezien deze wat onzekere start lijkt het niet direct 
een dier voor beginners, maar als gestart kan wor-

den met nakweekdieren kan dat wel eens heel erg 
meevallen.
De Kadal heeft alles in zich om tot een succesvolle 
doorbraak te komen in de terrariumhobby. Er moe-
ten de laatste tijd meerdere dieren bij terrariumhou-
ders in Nederland terecht zijn gekomen. Het is de 
vraag hoe die de eerste periode zijn doorgekomen. 
Ik hoop dat er spoedig inderdaad kweekresultaten 
kunnen worden gemeld, want ik denk dat het hele 
leuke dieren zijn om te verzorgen. Wie weet laat ik 
mij ook nog eens verleiden.
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