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Kameleons (Chamaeleonidae) zijn een familie van 
hagedissen  en  verschillen  van  vrijwel  alle  ande-
re  families  door  het  sterk  zijdelings  afgeplatte, 
bladachtige  lichaam.  De  wetenschappelijke  naam 
Chamaeleon  komt  uit  het  Grieks  en  betekent  let-
terlijk aardleeuw; χαµαι (chamai) betekent op de 
aarde en λεων (leon) betekent  leeuw. Al  sinds de 
oudheid wordt de kameleon beschreven en bestu-
deerd,  echter pas  vanaf halverwege de 20ste  eeuw 
is  er  echt  veel  informatie  beschikbaar  gekomen. 
Hierdoor is het nu mogelijk deze bijzondere dieren 
als huisdier te bezitten en er zelfs succesvol mee te 
kweken. 
Alle  soorten  hebben  onafhankelijk  van  elkaar 
beweegbare  ogen  en  de  eigenschap  om  snel  van 
kleuren  te  wisselen.  Vooral  vanwege  deze  laatste 
eigenschap  is  de  familie  bij  veel  mensen  bekend. 
Er wordt vaak gedacht dat deze eigenschap wordt 
gebruikt om de kleur aan te passen aan de omge-
ving.  Het  kleurenpatroon  geeft  echter  veeleer  de  
gemoedstoestand van de kameleon weer. Dat doet 
het dier door de pigmentcellen in de huid te herver-
delen, tot hij de gewenste kleur bereikt heeft. Ook 
de lichtintensiteit en de omgevingstemperatuur zijn 
van  invloed  op  de  kleur.  Overigens  kunnen  wel 
meer hagedissen van kleur en patroon veranderen, 
zoals  bijvoorbeeld  de  anolissen.  Er  is  recentelijk 
zelfs een slangensoort gevonden die van kleur kan 
veranderen.
Kameleons hebben geen orgaan van Jacobson waar-
mee ze kunnen ruiken en zijn waarschijnlijk doof, 
omdat zowel inwendige als uitwendige gehoororga-

nen ontbreken. Wel kunnen trillingen van bijvoor-
beeld takken gevoeld en geproduceerd worden, dit 
wordt waarschijnlijk gebruikt ter communicatie.
Er  bestaan  verschillende  soorten  kameleons.  De 
kleinste kameleon is volwassen twee centimeter lang, 
de grootste kan wel 80 centimeter worden. Mannetjes 
worden over het algemeen groter dan vrouwtjes, bij 
sommige soorten wel twee keer zo groot.
Alle  kameleons  hebben  een  oprolbare  grijpstaart, 
bij  sommige  soorten  is  deze  echter  sterk  geredu-
ceerd  en  heeft  geen  functie  meer.  De  klauwen 
hebben twee tenen aan de ene kant en drie aan de 
andere kant, met scherpe nagels. Ze staan zijwaarts 
gericht, zodat de hagedis zich beter vast kan hou-
den aan een tak. 
Kameleons staan bekend om hun opvallende  ‘toe-
ters en bellen’ als grote kammen, stekelrijen, keel-
zakken en oorkwabben in allerlei vormen en com-
binaties.  Sommige  soorten,  zoals  de  helmkame-
leon (Chamaeleo hoehnelii), hebben zelfs zeer grote 
kamachtige vergroeiingen van de schedel, of  lange 
hoorns, zoals de Jacksonkameleon (Chamaeleo jack-
sonii).
Met de  lange uitschuifbare  tong met  aan het  uit-
einde een zuignap, vangt een kameleon zijn prooi. 
Voor de tong uit de bek komt, wordt de prooi eerst 
nauwkeurig gelokaliseerd door er beide ogen op te 
richten. Hierdoor kan de kameleon in tegenstelling 
tot alle andere reptielen een driedimensionaal beeld 
vormen van het doel. De tong schiet in nauwelijks 
een halve seconde uit de bek, graait het insect mee, 
en trekt met prooi weer terug.

Inleiding
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De plaats van de kameleons binnen de reptielen

Kameleons  komen  oorspronkelijk  uit  Afrika;  op 
het  eiland  Madagaskar  komen  veel  soorten  voor. 
Ook in zuidwestelijk Azië en Zuid-Europa komen 
enkele  soorten  voor.  Vrijwel  alle  kameleons  leven 
in  beboste  gebieden,  meestal  tropische  regenwou-
den  of  bergbossen.  Sommige  soorten  leven  in 
drogere streken als halfwoestijnen en steppen, een 
voorbeeld is de gewone kameleon (Chamaeleo cha-
maeleon).
Bijna  alle  soorten  leven  in  bomen  of  struiken  op 
enige afstand van de bodem, maar de bladkamele-
ons (geslachten Rhampholeon en Brookesia) zijn vrij 
klein en leven meer op de bosbodem. Veel van deze 
soorten  zijn  perfect  gecamoufleerd  en  lijken  spre-
kend op  een blad,  soms  inclusief  steel,  nerven  en 
inkepingen. Zoals de meeste hagedissen zijn kame-
leons dagactief, maar voornamelijk vlak na zonsop-
gang en in de namiddag voor zonsondergang.
Kameleons  zijn  hoofdzakelijk  insectivoor.  Soms 
worden  ook  planten  en  fruit  gegeten.  De  grotere 
soorten  eten  ook  wel  eens  jonge  dieren  als  jonge 
knaagdieren  en  zelfs  het  eigen  nageslacht.  De 
belangrijkste vijand is de mens, vanwege de wereld-

wijde vernietiging van het natuurlijke habitat. 
Bij verstoring kunnen veel soorten luid gaan sissen 
en sperren ze de bek open, ook wordt de kleur don-
kerder  tot  bijna  zwart.  Grote  exemplaren  kunnen 
stevig bijten als ze worden opgepakt.

Kameleons zijn zeer solitaire dieren die elkaar niet 
kunnen uitstaan en een soortgenoot  sterk bevech-
ten als het territorium wordt betreden. Vooral man-
netjes  in de paartijd vechten net zolang tot er één 
is uitgeput, maar ook vrouwtjes onderling kunnen 
felle gevechten leveren. Zelfs mannetjes en vrouw-
tjes  houden  het  buiten  de  paartijd  vaak  niet  lang 
met elkaar uit. Ook tegen mensen wordt agressief 
gereageerd door opensperren van de bek en sissen, 
waardoor het beslist geen “aaibare” dieren zijn.. 
Als  een  mannetje  een  vrouwtje  gevonden  heeft 
vindt  er  voor  de  paring  een  paringsritueel  plaats. 
Bij  sommige  soorten  vertoont  het  vrouwtje  snel 
wisselende kleurpatronen en vlekken op de flanken 
die geel, paars, rood, blauw of roze kunnen zijn. De 
meeste kameleons zijn eierleggend, maar een aantal 
soorten is eierlevendbarend.

Reptilia

Testudines
Schildpadden

Squamata
Hagedissen, Slangen

Cryptodira

Pleurodira

Sauria
Hagedissen

Ophidia
Slangen

Amphisbaenia
Wormhagedissen

Gekkota
Gekko-achtigen

Klasse Orde Onderorde Infraorde

Rhynchocephalia
Brughagedissen

Crocodylia
Krokodillen

Iguania
Leguaanachtigen

Scincomorpha
Skinkachtigen

Diploglossa

Platynota
Varaanachtigen

Agamidae
Agamen

Chamaeleonidae
Kameleons

Iguanidae
Leguanen

Familie
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Indeling van de kameleons

Chamaeleonidae

Brookesiinae

Chamaeleoninae

Brookesia

Rhampholeon

Chamaeleo

Calumma

Furcifer

Bradypodion

Chamaeleo

Trioceros

Familie Onderfamilie Genus Subgenus

Op dit moment zijn er ongeveer 160 soorten en 190 
ondersoorten kameleons beschreven (Necas, 2004). 
De  familie  der  kameleons  (Chamaeleonidae) 
wordt onderverdeeld in twee subfamilies, te weten 
Brookesiinae en Chamaeleoninae. 

De subfamilie Brookesiinae bevat twee geslachten: 
Brookesia en Rhampholeon (onlangs is overigens het 
laatste geslacht verder onderverdeeld; zie het artikel 
over dwergkameleons elders in deze uitgave).
De  subfamilie Chamaeleoninae wordt onderver-

Kameleons: 
soorten en verspreiding
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Verspreiding van kameleons
De  kaart  hierboven  geeft  in  het  rood  aan  waar 
kameleons voorkomen.
Bijna  alle  kameleonsoorten  komen  voor  op  het 
Afrikaanse continent en het eiland Madagaskar, als-
mede op de eilanden in het gebied van Comoren, 
Mauritius, Reunion en de Seychellen.
De  gewone  of  Europese  kameleon  (Chamaeleo 
(Chamaeleo) chamaeleon) komt  voor  in  Spanje  en 
Zuid-Portugal, Griekenland, Kreta, Cyprus, Malta, 
Sicilië, Turkije, Israel, Jordanië, Libanon en Syrië.
Kameleons komen ook voor op het Zuid-Arabische 
schiereiland  (Chamaeleo (Chamaeleo)  calyptratus 
bijvoorbeeld), de westkusten van Pakistan en India 
en op Sri Lanka.
Bovendien  zijn  er  ver-
wilderde 

populaties  van  oorspronkelijk  in  gevangenschap 
gehouden dieren op ondermeer Hawaii (Chamaeleo 
(Trioceros) jacksonii xantholophus bijvoorbeeld).
De  geslachten  Brookesia,  Calumma en  Furcifer 
komen  uitsluitend  voor  op  Madagaskar  en  nabij-
gelegen eilanden.
Op de volgende bladzijden proberen we u door een 
aantal  foto’s  een  indruk  te  geven  van de  verschei-
denheid aan soorten.

Calumma oshaughnessyi 
ambreensis (Foto Piet van 

Beest)

deeld  in  de  geslachten  Chamaeleo,  Bradypodion, 
Furcifer  en  Calumma.  Het  geslacht  Chamaeleo 

is  vervolgens  nog  weer  opgedeeld  in  de  onder-
geslachten Chamaeleo en Trioceros.
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Chamaeleo dilepis (LEACH,1890)

Herkomst:  Heeft waarschijnlijk het grootste ver-
spreidingsgebied  van  alle  kameleonsoorten,  want 
komt bijna in geheel tropisch en Zuid-Afrika voor.
Biotoop:  Door het grote verspreidingsgebied leeft 
de dilepis in zeer veel verschillende biotopen. Het is 
dan ook niet mogelijk  om  specifieke biotoopken-
merken voor deze soort aan te geven. 
Kenmerken:  Het is veelal (er zijn ook populaties 
bekend waarvan de dieren nauwelijks 20 cm wor-
den)  een middelgrote  kameleon  (mannen worden 
ongeveer  30  cm,  de  vrouwen  zijn  bij  deze  soort 
nog  wat  groter).  Er  zijn  inmiddels  verschillende 
ondersoorten  beschreven,  maar  volledige  duide-
lijkheid hierover  is er nog niet. De dieren worden 
algemeen  aangeduid  als  zijnde  zeer  agressief  en 
onverdraagzaam. Toch  wijzen  niet  alle  ervaringen 
in de hobby daarop.
Verzorging:  Voor  een  goede  verzorging  is  het 
nodig  om  de  exacte  vindplaats  van  de  kameleon 
te kennen. Alleen dan is het mogelijk om de juiste 
condities  in  het  terrarium  te  scheppen.  Helaas 
ontbreken  deze  gegevens  vaak  bij  de  aangeboden 
wildvang  exemplaren  waardoor  veel  dieren  onder 
verkeerde  omstandigheden  worden  gehouden  en 
vroegtijdig  komen  te  overlijden.  Nakweekdieren 
worden weinig aangeboden.
Foto’s:  Chamaeleo dilepis in zijn natuurlijke habi-
tat in Tanzania, Guido van Lier.
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Herkomst:  Bewoont  de  hooggebergten  van  Cen-
traal-Afrika (Burundi, Uganda, Rwanda, Congo).
Biotoop:  Leeft in de bossen van het hooggebergte 
vaak  op  6  tot  10  meter  hoogte  in  de  boomtop-
pen.  Dagtemperatuur  rond  25

º
,  ’s  nachts  rond 

15
º
.  Duidelijke  regentijd  van  oktober  tot  en  met 

april, dan valt ongeveer 100 mm per maand en is 
de  luchtvochtigheid  overdag  60-70%  en  ’s  nachts 
boven de 90%. In de droge periode is de luchtvoch-
tigheid 50% (overdag) en 80% (in de nacht).
Kenmerken:  Middelgrote  kameleon  (mannen 
worden  ca  28  cm,  vrouwen  blijven  wat  kleiner), 
De mannen hebben drie (tot 3 cm groot wordende) 
hoorns op de kop, hetgeen ze een imposant uiter-
lijk geeft. Er zijn  in  ieder geval  twee kleurvormen 
bekend:  ‘Ruwenzori’  (levend  in  het  Ruwenzori 
gebergte in Uganda) en ‘Burundi’. De dieren staan 
bekend om hun agressieve karakter.
Verzorging:  Net als andere bergkameleons geldt 
voor deze soort dat ze specifieke eisen stelt aan ven-
tilatie en nachtelijke afkoeling. Bovendien hebben 
ze naar verhouding grote terraria nodig (minimaal 
60x60x100  voor  een  enkel  exemplaar).  Mannen 
kunnen  zelfs  in  een  zeer  groot  terrarium  of  een 
kamer niet samen worden gehuisvest vanwege hun 
onverdraagzaamheid. Het verdient aanbeveling om 
een  ‘nat’  en  een  ‘droog’  seizoen  na  te  bootsen. 
De  soort  behoort  absoluut  niet  tot  de  makke-
lijker  houdbare  soorten  en  er  wordt  weinig  mee 
gekweekt. Een belangrijke reden hiervoor is dat het 
in  de  praktijk  zeer  moeilijk  blijkt  om  een  koppel 
samen te stellen waarbij het ‘klikt.'

Chamaeleo (Trioceros) johnstoni (BOULENGER, 1901)
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Foto’s: Pagina 10, boven: Chamaeleo	johnstoni	in het wild, foto Piet van Beest; onder: Twee vechtende mannen, 
foto Michel Asselbergs. Pagina 11: boven vrouw, onder man; beide foto’s Michel Assenbergs.
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Chamaeleo (Trioceros) montium (BUCHHOLZ,1874)
Bergkameleon  afkomstig  uit  Kameroen.  Stelt  specifieke  “bergkameleon-eisen”  zoals  de  nachtelijke 
afkoeling en een hoop doorluchting  in het  terrarium. Wordt veelal  in gazen  terraria gehouden. De 
mannen worden maximaal 25 cm en de vrouwen maximaal 20 cm.
Foto boven: man, onder: vrouw. Foto’s Suzanne Boom.
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Chamaeleo (Trioceros) rudis 
(BOULENGER, 1906)
Herkomst:  Oorspronkelijk  alleen  in  de  bergge-
bieden van Uganda, maar inmiddels ook in Burun-
di, Rwanda, Zaïre en Tanzania.
Biotoop:  De  soort  leeft  uitsluitend  in  de  berg-
gebieden, op hoogtes van 1500 tot meer dan 4000 
meter. Overdag is de temperatuur ongeveer 24 gra-
den, met een sterke nachtelijke afkoeling (meer dan 
10 graden en niet zelden ook temperaturen onder het 
vriespunt).  De  luchtvochtigheid  bedraagt  overdag 
60-70% en loop in de nacht op tot boven de 80%.
Kenmerken:  Ch. rudis  is  een  kleine  kameleon 
(maximale  grootte  20  centimeter),  waarvan  diverse 
kleurvormen  bestaan.  De  soort  is  (eier-)levendba-
rend.
Verzorging:  De  soort  kan  in  grote  terraria  in 
groepjes (bijvoorbeeld één man en twee vrouwen) 
worden gehouden, maar stelt hoge eisen: een hoge 
luchtvochtigheid,  een  sterke  nachtelijke  afkoe-
ling  (vooral  in  de  zomermaanden  vaak  moeilijk 

Chamaeleo (Trioceros) ellioti (GUNTHER, 1895)
Een relatief kleine soort (maximale lengte mannen 22 cm en vrouwen 17 cm), waarvan diverse kleur-
vormen bestaan. Heeft een groot verspreidingsgebied: onder meer aangetroffen in Kenia, Ruanda, 
Soedan, Tanzania en Uganda. Foto’s: Blauwe en bruine vorm van Chamaeleo ellioti, Rob D’heu en 
Jouke de Vries.

te  realiseren)  en veel  ‘frisse’  lucht. Huisvesting  in 
(grotendeels) gazen terraria  is noodzakelijk. In de 
praktijk blijkt de soort nogal gevoelig voor allerlei 
ziektes. Het is een soort voor de ‘specialisten’ onder 
de liefhebbers.
Foto´s:  rechts:  schietend  naar  prooi,  drinkend; 
linksboven: een lichte kleurvorm van Ch. rudis.
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Chamaeleo (Trioceros) melleri 
(GRAY,1864)
Behoort met een totaallengte van 60 cm tot 
de grootste kameleons en is afkomstig uit 
Oost-Afrika (Malawi, Noord-Mozambique 
en Tanzania). Regelmatig worden volwassen 
wildvangdieren aangeboden. Ook nakweek is 
af en toe verkrijgbaar. Alleen liefhebbers die 
veel ervaring hebben met deze soort zijn in 
staat om het geslacht vast te stellen.
Foto’s: Boven man, onder vrouw. (Suzanne 
Boom)
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Herkomst:  Leeft op een hoogte vanaf 1200 meter 
in de berggebieden van Uganda en Kenia.
Biotoop:  De  gebieden  waar  hoehnelii  leeft  ken-
merken  zich  door  zeer  grote  dagelijkse  tempera-
tuurschommelingen  (soms  wel  meer  dan  20  gra-
den). De dagtemperatuur komt meestal niet boven 
de 20 graden, de nachttemperatuur kan dalen  tot 
(onder)  het  vriespunt.  Luchtvochtigheid  overdag 
tussen  50  en  80%,  in  de  nacht  tegen  de  100%. 
Deze kameleon komt vooral in struiken voor, op de 
grond is hij zelden te vinden.
Kenmerken:  Ch. hoehnelii is  een  middelgrote 
kameleon (maximale grootte 24 centimeter), waar-
van diverse kleurvormen bestaan. De soort is (eier-) 
levendbarend.  Opvallend  is  de  hoge  ‘helm’  op  de 
kop van de dieren. Daaraan danken zij hun bijnaam 
‘helmkameleon’.
Verzorging:  De  soort  kan  in  grote  terraria  in 
groepjes  (bijvoorbeeld  één man en  twee vrouwen) 
worden  gehouden,  maar  stelt  vrij  hoge  eisen:  een 
hoge luchtvochtigheid, een sterke nachtelijke afkoe-

ling (vooral  in de zomermaanden vaak moeilijk te 
realiseren)  en  veel  ‘frisse’  lucht.  Dagtemperaturen 
langdurig hoger dan 25 graden zijn voor deze soort 
funest. Huisvesting in (grotendeels) gazen terraria is 
noodzakelijk. Hoewel hoehnelli redelijk veel wordt 
gehouden  is  het  naar  onze  mening  beslist  geen 
soort om de kameleonhobby mee te beginnen.
Foto’s:  Lichte  (boven)  en  donkere  vorm  van 
Chamaeleo hoehnelii man (Hans Stolk).

Chamaeleo (Trioceros) hoehnelii (STEINDACHNER,1891)
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Chamaeleo (Trioceros) quadricornis 
(TORNIER, 1899)

Herkomst:  Leeft  in  de  hoger  gelegen  delen 
(tussen  1.000  en  2.200  meter)  van  enkele 
gebergtes  in  Kameroen  en  Nigeria  in  de  zoge-
noemde “nevel-“bossen.
Biotoop:  Kenmerkend  voor  de  leefgebieden 
zijn  de  grote  verschillen  in  dag-  en  nachttem-
peratuur  (overdag  oplopend  tot  boven  de  20 
graden en ’s nachts kunnen de temperaturen tot 
het vriespunt dalen) en een zeer hoge luchtvoch-
tigheid (bijna voortdurend rond de 90%).
Kenmerken:  De  soort  wordt  ook  wel  “vier-
hoorn” kameleon genoemd, vanwege de 4 kleine 
hoorntjes  bij  de  mannen.  Met  een  maximale 
lengte van 38 cm voor de mannen en tegen de 
30 cm voor de vrouwen behoort de quadricornis  
tot  de  middelgrootte  soorten.  Op  dit  moment 
zijn  worden  er  twee  ondersoorten  onderschei-
den:  Chameleo quadricornis quadricornis  en 
Chamaeleo quadricornis gracilior.
Verzorging:  Zoals uit de beschrijving van het 
biotoop  blijkt  stelt  deze  soort  zeer  hoge  eisen 
aan  de  voorwaarden  voor  het  in  gevangen-
schap  succesvol  kunnen  verzorgen.  Hoe  mooi 
ook,  beginnende  kameleonliefhebbers  wordt 
daarom absoluut af te raden om deze soort aan 
te schaffen. Het is een soort voor mensen die al 
jarenlange ervaring hebben met het houden (en 
kweken) van kameleons.

Foto: Mannelijk exemplaar (Maykel Broekman).

Herkomst:  Deze soort is endemisch voor Tanzania 
en komt voor  in het Usambara gebergte. De ‘gro-
tere broer’ Bradypodion fischeri fischeri komt voor in 
Tanzania  en Kenia. Het  onderscheid  tussen beide 
soorten is vaak moeilijk te zien.
Biotoop:  Bewoont de  randen van regenwouden, 
alsook  plantages  en  tuinen  op  een  hoogte  tussen 
800 en 1700 meter. Ze leven meestal  in bosjes en 
kleine  bomen.De  jaarlijkse  hoeveelheid  neerslag 
varieert tussen 800 en 2.000 mm. De maanden met 
de meeste regen zijn december en maart. Er is een 
min of meer droge periode  in de  leefgebieden die 

tussen  twee  en vijf maanden duurt. De maximale 
dagtemperaturen liggen het hele  jaar tussen de 25 
en 28 graden. Nachttemperaturen veelal tussen 16 
en 20 graden.De relatieve luchtvochtigheid is over-
dag 60-70% en in de nacht boven de 80%.
Kenmerken:  Bradypodion fischeri multitubercu-
latum  is  een  middelgrote  soort  (rond  de  25  cm). 
Bradypodion fischeri fischeri  kan  40  cm  worden. 
Kenmerkend  voor  de  soort  is  een  ‘aanhangsel’ 
voorop  de  neus:  bij  mannen  tot  twee  centimeter 
lang, bij vrouwen slechts minimaal aanwezig. 
Verzorging:  Voor deze soort wordt een terrarium 

Bradypodion fischeri multituberculatum (REICHENOW, 1894)
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aangeraden van minimaal 50x50x80 cm voor een 
enkel dier. Het terrarium dient voldoende ventilatie-
stroken te hebben (een standaard glazen terrarium 
is  derhalve  niet  geschikt).  Door  middel  van  spots 
moet  de  dagtemperatuur  boven  in  het  terrarium 
op ongeveer 26 graden worden gebracht. ’s Nachts 
kan de temperatuur dalen naar kamertemperatuur. 
Om een goede luchtvochtigheid te bereiken wordt 
aangeraden twee keer per dag te sproeien: vroeg in 
de morgen en aan het begin van de avond. 
Hoewel  deze  soort  redelijk  veel  wordt  gehouden, 
wordt  er  naar  verhouding  slechts  weinig  mee 
gekweekt.  De  meeste  aangeboden  dieren  zijn  dan 
ook wildvangexemplaren. Daarbij is de ervaring dat 
mannelijke  dieren  zich  snel  aanpassen  aan  gevan-
genschap en in het algemeen goed te houden zijn.
De vrouwen (vaak zwanger) blijken een stuk moei-
lijker te houden, waardoor kweken met deze soort 
lastig is.

Foto’s: rechtsboven vrouw (foto K. Zwartebroek),  
rechts man (foto Egon Weikamp),  
onder man (foto Marc Kinnart).
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Bradypodion tavetanum 
(STEINDACHNER, 1891)
Herkomst:  Komt  voor  aan  de  randen  van  bos-

sen,  struiken en  in  tuinen  in Oost-Afrika. Leeft 
ook op de hellingen van de bergen Mt. Meru 

en  Kilimanjaro  in  Tanzania  en  het  Teita 
gebergte  in  Kenia.  Verschillende  popu-

laties  bewonen  in  deze  gebieden  geïso-
leerde stukjes.
Biotoop:  Door  de  verspreiding  van 
deze soort varieert het biotoop sterk. 
Ze  komen  zowel  voor  in  warmere 
als  koudere  gebieden  en  ook  de 
luchtvochtigheid en de hoeveelheid 
neerslag verschilt per leefgebied.
Kenmerken: Hoewel een maxima-
le grootte  van 20 cm kan worden 
bereikt  blijven  de  dieren  meestal 
kleiner en behoren daarmee tot de 
kleiner blijvende soorten. Mannen 
hebben kleine hoorntjes op de kop, 
vrouwtjes  slechts  een  aanzet  daar-
toe.                                                                             
Verzorging: De dieren staan bekend 

als extreem stressgevoelig. Ook in het 
terrarium  zijn  ze  voortdurend  in  de 

weer. Door hun aard wordt aanbevolen 
om ze  solitair  te houden en  in het  ter-

rarium  door  een  overdadige  beplanting 
voldoende  schuilmogelijkheden  te  bieden. 

In  het  algemeen  bestaat  het  aanbod  uitslui-
tend  uit  wildvang  dieren.  Daarbij  is  het  voor 

een juiste verzorging zeer belangrijk om de exacte 
plaats te weten waar de dieren gevangen zijn, zodat 
daarmee rekening kan worden gehouden.

Foto’s: mannelijk exemplaar in het terrarium 
(Bianca Momberg).
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Calumma globifer (GUNTHER,1879)

Herkomst:  Is  endemisch  in  het  oosten  van 
Madagskar. 
Biotoop:  Bewoont  in  het  oosten  van 
Madagskar  de  tropische  regenwouden  op 
hoogtes  van  700  tot  1300  meter.  De  dag-
temperatuur  komt  meestal  niet  boven  de  24 
graden en zakt in de zomerperiode in de nacht 
slechts enkele graden. In de winterperiode kan 
de nachttemperatuur dalen tot enkele graden 
boven  het  vriespunt.  De  luchtvochtigheid  is 
extreem  hoog:  rond  de  90%.  De  jaarlijkse 
neerslag  bedraagt  meer  dan  3000  mm  dus 
is  sprake  van  een  zeer  vochtig  klimaat.  Er 
zijn  twee  regenperiodes:  een  ‘warme’  van 
november tot april en een ‘koude’ van juni tot 
augustus.
Kenmerken:  Het zijn imposante dieren met 
een maximale grootte van rond de 35 centime-
ter. In hun verschijning lijken ze sterk op een 
kleinere  uitgave  van  Calumma parsonii.  De 
dieren zijn extreem rustig in gedrag.
Verzorging:  Door hun rustige aard kunnen 
deze dieren in voldoende grote terraria (of in 
een kameleonkamer) ook paarsgewijs worden 
gehouden. Een zeer hoge luchtvochtigheid en 
niet  te  hoge  dagtemperaturen  zijn  absoluut 
vereisten. Invoer van wildvangexemplaren van 
deze  soort  is  niet  (meer)  toegestaan  en  de 
kweek blijkt zeer moeilijk. De soort wordt dan 
ook zelden legaal aangeboden.

Foto’s:
Calumma	globifer	in natuurlijke 
habitat in Madagaskar.
Foto Hans Kroeze
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Calumma parsonii (CUVIER,1824)

Herkomst:  Komt  alleen  op  Madagaskar  en  het 
eiland St. Marie voor. 
Biotoop:  Leeft  in  dalen  met  kleine  stroompjes 
in de toppen van de bomen (vaak op vijf meter of 
hoger).  Daar  heerst  een  specifiek  ‘microklimaat:’ 
een  luchtvochtigheid  van  rond  de  90%,  dagtem-
peraturen  van  rond  de  24  graden  en  slechts  een 
beperkte  nachtelijke  afkoeling.  In  het  gebied  valt 
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jaarlijks zo’n 3000 mm neerslag (een warme neer-
slagperiode  van  november  tot  april  en  een  koude 
neerslagperiode  van  juni  tot  augustus),  dus  er  is 
sprake van een vochtig klimaat.
Kenmerken:  Mannen  bereiken  een  lengte  van 
tegen de 70 centimeter en behoren daarmee tot de 
grootste kameleons. De vrouwen blijven duidelijk 
kleiner. De dieren maken een imposante indruk.
Van  de  parsonii  zijn  verschillende  kleurvormen 
bekend,  zoals  ‘orange  eyes,’  ‘yellow  lips’  en  ‘white 

lips.’ 
Verzorging:  De  dieren  vereisen  een  zeer  groot 
terrarium  of  liever  nog  een  speciale  kameleonka-
mer.  Een  hoge  luchtvochtigheid  en  het  vrijwel 
continu aanbieden van drinken door bijvoorbeeld 
een druppelsysteem zijn noodzakelijk. Ze kenmer-
ken  zich  door  een  zeer  rustig  gedrag.  Invoer  van 
wildvangexemplaren  van deze  soort  is  niet  (meer) 
toegestaan  en  de  kweek  blijkt  zeer  moeilijk.  De 
soort wordt dan ook zelden legaal aangeboden.

Foto’s: Linksboven man op farm in Madagaskar, 
foto Henk Kroeze.

Links: Calumma parsonii vrouw. Foto Kurt Bleys.

Boven: Man in de vrije natuur op Madagaskar, foto 
Piet van Beest.

Rechtsonder: Vrouw in Madagskar, foto Henk 
Kroeze
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Calumma brevicornis (GUNTHER,1879)

Herkomst:  Deze  soort  komt  alleen  op  Madagaskar 
en het eiland St. Marie voor.
Biotoop:  Leeft in struiken en bomen aan de rand van 
bossen. Er zijn vrij grote temperatuurverschillen in de 
leefgebieden: de dagtemperaturen liggen tussen 18 en 
26 graden, de nachttemperaturen zijn veelal 10 tot 15 
graden  lager.    De  relatieve  luchtvochtigheid  bedraagt 
overdag 50-60% en ligt  ’s nachts rond 90%. De jaar-
lijkse hoeveelheid neerslag is ongeveer 1000 mm (dus 
vrij gering) en is sterk geconcentreerd in de maanden 
december en januari. 
Kenmerken:  Deze kameleon behoort met een maxi-
male  lengte  van  ongeveer  35  cm  tot  de  middelgrote 
kameleons.  De  soort  is  in  vergelijking  met  andere 
Calumma-soorten  wat  minder  spectaculair  van  kleur 
(veel bruine tinten in niet opgewonden toestand). 
Verzorging:  Over de verzorging in terraria is weinig 
bekend daar de soort niet ingevoerd mag worden.

Foto:  Calumma brevicornis in het wild (Madagaskar), Piet 
van Beest.
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Furcifer lateralis (GRAY, 1831)

Herkomst:  Komt alleen voor op Madagaskar. 
Biotoop:  Door de vernietiging van de oorspron-
kelijke  leefgebieden trekt deze soort  steeds nieuwe 
gebieden  in  (cultuurvolger)  en  is  inmiddels    over 
het  hele  eiland  verspreid,  met  uitzondering  van 
het  noorden  en  noordwesten.  Daardoor  bewoont 
deze  soort  verschillende  biotopen  (zowel  grassa-
vannes  als  tropische  regenwouden). Voor  het  hele 
verspreidingsgebied  geldt  dat  de  dagtemperaturen 
tussen  18  en  25  graden  liggen  (met  uitschieters 
naar  boven),  de  nachttemperaturen  liggen  tussen 
de 10 en 20 graden (met uitschieters naar beneden). 
Het  verschil  in dag-  en nachttemperatuur  varieert 
(afhankelijk van het gebied) tussen 10 graden (laag-
landen aan de kust) tot meer dan 20 graden in het 
binnenland. De luchtvochtigheid is overdag tussen 
60 en 70% en stijgt ’s nachts naar boven de 90%. Er 
is sprake van een regentijd die duurt van ongeveer 
eind oktober tot eind maart. De jaarlijkse hoeveel-
heid neerslag verschilt sterk per gebied: tussen 950 
en 3500 mm.
Kenmerken:  Furcifer lateralis  is  een  zeer 
bontgekleurde  soort  (vandaar  dat  ze  ook  wel 
“Tapijtkameleon”  wordt  genoemd  en  is  middel-
groot (rond de 20 cm). Het zijn onrustige (om niet 
te zeggen  ‘zenuwachtige’) en vrij agressieve dieren. 
De laatste jaren wordt een ondersoort aangeboden 
onder de naam Furcifer lateralis major.
Verzorging:  Door hun aard en gedrag is het sterk 
aan  te  bevelen  deze  soort  niet  samen  te  houden, 
de  kans  op  stress  (met  alle  mogelijke  negatieve 
gevolgen van dien) is dan te groot. Voor een enkel 
dier wordt een terrarium aangeraden van minimaal 
50x50x80 cm. Om de benodigde luchtvochtigheid 
te behalen is het nodig om meerdere keren per dag 
te sproeien en wordt aangeraden om levende plan-
ten te gebruiken. Een dagtemperatuur (bovenin het 
terrarium)  van  26-28  graden  wordt  aangeraden, 
de  nachttemperatuur  mag  dalen  naar  een  graad 
of  16.  Vanwege  het  grote  verspreidingsgebied  en 
de  verschillende  leefomstandigheden  daarin  is  het 
raadzaam om bij wildvang exemplaren te proberen 
de  exacte  vindplaats  te  achterhalen,  Deze  soort  is 
absoluut niet geschikt voor een beginnende kame-
leonhouder.

Foto’s: Man in Madagaskar, Henk Kroeze
F.	lateralis op farm in Madagaskar, Henk Kroeze

Bontgekleurde lateralis, Guido Rulof



Furcifer oustaleti (MOCQUARD, 1894)

Herkomst:  Komt alleen op Madagaskar voor.
Biotoop:  Furcifer oustaleti (ook  wel  ‘reuzenka-
meleon’  genoemd)  bewoont  vooral  de  vochtige 
en  warme  laaglanden  aan  de  kust,  waar  hij  vaak 
bovenin  bomen  vertoeft.  De  dagtemperatuur  ligt 
in deze gebieden tussen de 22 en 28 graden (afhan-
kelijk van het seizoen) en er is slechts een beperkte 
nachtelijke  afkoeling  van  rond  de  6  graden.  De 
luchtvochtigheid ligt tussen de 70 en 100%. In de 
leefgebieden is veelal sprake van een lange regentijd 
(november tot maart), maar ook in de ‘droge’ peri-
ode is het zeer vochtig.
Kenmerken:  Deze  kameleon  wordt  niet  voor 
niets  ook  ‘reuzenkameleon’  genoemd:  een  lengte 
van  meer  dan  70  cm  voor  de  mannen  maakt  de 
soort  tot  de  grootste  kameleon.  Vrouwen  blijven 
aanzienlijk  kleiner  (maximaal  50  cm).  Er  zijn 
diverse  varianten  bekend,  genoemd  naar  de  vind-
plaats. Meestal zijn de dieren niet erg kleurrijk, met 
uitzondering  van  zwangere  vrouwen.  Vooral  hun 
grootte maakt hen imposante dieren.
Verzorging:  De  verzorging  van  oustaleti’s  is  niet 
al  te  moeilijk  (vergelijkbaar  met  Furcifer par-
dalis  en  Furcifer verrucosus).  Het  blijken  dieren 
die  rustig  van  aard  zijn  en  weinig  onderlinge 
agressie  vertonen.  Wel  zijn  ze  (meer  dan  andere 
soorten  nog)  erg  gevoelig  voor  tocht  en  hebben 
ze  met  enige  regelmaat  last  van  luchtweginfec-
ties  als  de  omstandigheden  niet  optimaal  zijn.  
Hoewel  er  met  enige  regelmaat  wildvangexempla-
ren  worden  aangeboden,  wordt  toch  geadviseerd 
om als het kan nakweekdieren aan te schaffen. Deze 
blijken vaak sterker.  Voor deze ‘reuzen’  is vanzelf-
sprekend een zeer groot terrarium nodig. Nog beter 
is het om deze dieren in een aparte kameleonkamer 
los te laten lopen.

Foto’s: Vrouw in het wild (Hans Kroeze)
Man in Madagaskar (Hans Kroeze)
Paring in kameleonkamer
(Jouke de Vries)
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Veel kameleons worden in een opwelling gekocht. 
De dieren  zien  er  fascinerend uit  en hebben vaak 
fraaie  kleuren.  De  wijze  waarop  ze  hun  voedsel 
vangen  en  hun  spreekwoordelijke  mogelijkheden 
om  van  kleur  te  veranderen  maken  kameleons 
– ondanks de vaak hoge aanschafprijs – tot gewilde 
terrariumdieren.

Waarschuwing
Voordat  u  een  kameleon  aanschaft,  moet  u  zich 
realiseren dat kameleons  tot de minder eenvoudig 
te  houden  reptielen  behoren.  Bij  geen  of  weinig 
ervaring met het houden van kameleons is het raad-
zaam  slechts  die  soorten  aan  te  schaffen,  die  met 
inachtneming van een aantal randvoorwaarden als 
goed houdbaar bekend staan en niet in hun voort-
bestaan in de vrije natuur worden bedreigd. Verder 
geldt in het algemeen dat mannetjes makkelijker te 
houden  zijn dan  vrouwtjes. Mannen hebben over 
het  algemeen  ook  een  langere  levensverwachting. 
Een  enkel  vrouwtje  zal  toch  proberen  zonder  een 
man te zien eieren of jonkies aan te maken en vaak 
leidt dit tot de dood van het diertje

Voorbereiding
Aangeraden wordt om ruim voor de aanschaf  van 
de eerste kameleon informatie te verzamelen.
Dit kan bijvoorbeeld door het raadplegen van inter-
net. Er zijn vele interessante websites met informa-
tie, bijvoorbeeld de site van de Kameleonvereniging 
(www.de-kvn.nl) en van de Werkgroep Kameleons 
Vlaanderen  (http://www.chameleons-vl.be).  Beide 

sites hebben een forum waar uiteenlopende vragen 
worden behandeld en waar echte liefhebbers elkaar 
van informatie en advies dienen.
Daarnaast  zijn  er  een  aantal  goede  boeken  over 
kameleons  te  verkrijgen  (helaas  alleen  Engels-  of 
Duitstalig),  zoals  de  boeken  in  het  kader  op  de 
volgende pagina.

Aanschaf van nakweekdieren
Kameleons worden nog relatief weinig nagekweekt. 
De  aanschaf  van  nakweekdieren  heeft  echter  veel 
voordelen. Over het algemeen zijn ze vrij van ziek-
ten  en parasieten. Ook kan de kweker u veel  tips 
geven over de verzorging van de betreffende soort. 
Bovendien wennen jonge dieren gemakkelijker aan 
een  nieuwe  omgeving.  Koop  als  pas  beginnende 
kameleonhouder  alleen  nakweekdiertjes  van  rond 
de  drie  maanden  en  ouder.  Het  in  leven  houden 
van jongere dieren is voor beginners erg moeilijk.
Nakweekdieren zijn vaak niet goedkoper dan wild-
vang dieren. Maar omdat nakweek een stuk sterker 
is blijft het  raadzaam om met een nakweekdier  te 
beginnen. Van deze dieren is de leeftijd ook bekend 
en ze zullen in het algemeen ook langer in gevan-
genschap  leven. De meeste kameleons zijn bij een 
goede verzorging binnen een jaar geslachtsrijp, dus 
eventuele nakweek hoeft niet lang op zich te laten 
wachten.
Bij  nakweekdieren  dient  de  verkoper  u  een  over-
drachtsverklaring  mee  te  geven  (een  verklaring 
waarin  staat  dat  de  verkoper  het  dier  aan  u  over-
gedragen heeft, datum van overdracht, wel of niet 

De aanschaf 
van een kameleon
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eigen nakweek van verkoper  en naam en  adresge-
gevens van zowel verkoper als koper). Vergeet niet 
hiernaar te vragen! U moet namelijk altijd kunnen 
aantonen hoe u in het bezit bent gekomen van uw 
kameleon(s).

Aanschaf van wildvang
Voordat u besluit  om  een kameleon  te  kopen die 
in de vrije natuur is gevangen, zult u zich moeten 
afvragen  of  het  onttrekken  van  de  kameleon  aan 
de  natuur  schadelijk  is  voor  het  voortbestaan  van 
de  soort  of  populaties  hiervan.  Wij  raden  u  ten 
sterkste  af  om  als  eerste  kameleon  een  wildvang-
exemplaar te kopen. 
Met  uitzondering  van  Rhampholeon-soorten  zijn 
alle  in  het  wild  levende  kameleons  beschermd. 

Zij mogen alleen worden gevangen en verhandeld 
indien daar een zogenaamde Cites-verklaring voor 
is afgegeven. Als koper heeft u dan een overdrachts-
verklaring  met  Cites-nummer  (!)  nodig,  dan  wel 
een  overdrachtsverklaring  met  een  kopie  van  de 
Cites-verklaring. Het in huis hebben van een wild-
vangexemplaar  zonder  de  juiste  papieren  wordt 
gezien als een misdrijf!

Soorten voor beginners
Hebt u al ervaring met het houden van andere soor-
ten reptielen, beschouw uzelf dan tòch als beginner 
met kameleons. Het houden van kameleons vraagt 
andere ervaring dan die voor reptielen in het alge-
meen. Er bestaan geen  ‘beginners’-kameleons, wel 
enkele  soorten  die  beter  geschikt  zijn  om  mee  te 

Dost, U., 2001. Chamäleons. Datz Terrarienbücher, Eugen Ulmer GmbH und Co., Stuttgart. (Duits)
Henkel, F. & S. Heinecke, 1996. Chamäleons im Terrarium. Landbuch Verlag, Hannover. (Duits)
Schmidt, W.,  K. Tamm  &  E. Wallikewitz,  2003.  Chamäleons,  Drachen  unserer  Zeit.  Natur  und Tier 

Verlag, Münster. (Duits) 
Schmidt, W., K. Tamm & E. Wallikewitz, 1994. Chameleons (tweedelig). TFH publications, Neptune 

NJ. (Engels)
LeBerre, F., R. D. Bartlett & P. Bartlett, 2000. The chameleon handbook. Barron, Hauppage, New 

York (Engels)
Necas, P. 1999. Chameleons: Nature’s Hidden Jewels. Edition Chimaira, Frankfurt am Main. (Engels)
Necas,  P.  2004.  Chamäleons  bunte  Juwelen  der  Natur.  Handbuch  der  modernen  Chamäleonologie. 

Edition Chimaira, Frankfurt am Main. (Duits)
Vosjoli,  P.  de  &  G.  Ferguson,  1996.  Care  and  breeding  of  Panther,  Jackson’s,  Veiled  and  Parson’s 

Chameleons. Advanced Vivarium Systems, Mission Viejo, California. (Engels)
Barlett  P.  &  R.  D.  Bartlett,  2005.  Chameleons.  Barron’s  Complete  Pet  Owner’s  Manuals.  Barron’s 

Educational Series, Hauppage, New York. (Engels)
Henkel, F.-W. & W. Schmidt, 1995. Amphibien und Reptilien Madagaskars, der Maskarenen, Seychellen 

und Komoren. Eugen Ulmer GmbH und Co., Stuttgart. (Duits)
Gary W. Ferguson, James B. Murphy e.a., 2004. The Panther Chameleon. Krieger Publishing Company 

(Engels)
Műller, R., Lutzmann, N. & Walbről, U. 2004. Furcifer pardalis (Duits)
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beginnen dan andere. Naar onze mening behoren 
hier eigenlijk alleen Chamaeleo calyptratus, Furcifer 
pardalis en Furcifer verrucosus toe (en indien u over 
zeer veel ruimte beschikt ook Furcifer oustaleti). We 
besteden  elders  in  deze  uitgave  aandacht  aan  de 
genoemde soorten.

Soorten voor gevorderden
Als  u  de  nodige  ervaring  hebt  opgedaan  met  het 
houden  en  kweken  van  eerder  genoemde  soorten 
kunt  u  de  stap  zetten  naar  de  overige  soorten.  U 
moet  dan  natuurlijk  wel  over  de  nodige  kennis, 
ervaring  en  accommodatie  beschikken  om  deze 
soorten een goed leven te bieden. Uiteraard dient u 
zich te beperken tot soorten die niet in hun voort-
bestaan worden bedreigd.

Herkennen van gezonde dieren
Bij de volgende fysieke condities raden wij u onder 
alle omstandigheden af om een diertje te kopen:

bij  ingevallen ogen, kop (helm), rug en/of de 
staart
als een dier dikke voeten, poten en en/of kaken 
heeft
als een dier uiterlijke verwondingen vertoont
als het dier overdag zit te slapen

Wees  voorzichtig  met  de  aanschaf  van  zwangere 
vrouwtjes. Deze zijn goed te herkennen aan de voor 
vrouwtjes opvallend fraaie kleuren en de dikke buik 
(soms  zijn  de  eieren  door  de  huid  heen  te  zien). 
Hoogzwangere kameleons vinden vrijwel zeker niet 
de rust en gewenste omstandigheden om hun eie-
ren te leggen. Daardoor sterven kort tevoren aange-
schafte, zwangere vrouwtjes vaak aan legnood.

•

•

•
•

De 10 gouden regels voor de aanschaf van een kameleon

1
Kameleons verzorgen is een intensieve, tijdrovende hobby. Het succesvol houden en 
kweken van andere reptielen betekent beslist niet dat er dan zonder meer ook kame-
leons gehouden kunnen worden.

2
Kan er genoeg tijd aan de dieren worden besteed? Het laten drinken van kameleons 
neemt veel tijd in beslag. Nauwlettend bekijken van gedrag en slaapgewoonten is heel 
belangrijk.

3 Verzamel  voor  de  aanschaf  de  nodige  informatie  (internet,  boeken,  op  bezoek  bij 
ervaren kameleonhouders).

4 Zorg dat u op de hoogte bent van de omstandigheden waaronder de aan te schaffen 
kameleon gehouden moet worden. 

5
Weet hoe een gezond dier eruit ziet en op welke leeftijd een jonge kameleon gekocht 
kan worden (bij voorkeur ouder dan drie maanden), zodat hij een goede overlevings-
kans heeft. 

6 Bedenk dat nakweekdieren de voorkeur verdienen boven importdieren. Nakweekdieren 
hebben minder last van stress en parasieten. 

7 Weet  welke  wettelijke  papieren  nodig  zijn.  Altijd  een  overdrachtsverklaring  en  bij 
import moet een Cites-nummer vermeld staan (geldt niet voor Rhampholeon).  

8 Zorg dat er al een terrarium is ingericht met de juiste temperatuur, vochtigheid, ven-
tilatie, verlichting en schuilplaatsen. 

9 Ken de voedselvoorkeuren van het dier. Zorg ervoor dat op het moment van aanschaf 
geschikt levend voedsel in huis is. 

10
Wees  op  de  hoogte  van  de  meest  voorkomende  ziekteverschijnselen  (stressreacties) 
bij kameleons, om dan snel passende maatregelen te kunnen nemen. Informeer voor 
aanschaf welke dierenarts in de omgeving ervaring met reptielen (kameleons) heeft.

Gaat u (toch) besluiten een kameleon aan te schaffen, dan wensen wij u veel succes met deze 
fascinerende hobby!
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Een terrarium kan zeer geschikt zijn voor de klei-
nere  en  middelgrote  soorten  kameleons  als  het 
aan  een  aantal  eisen  voldoet.  De  echt  groot  wor-
dende  soorten  kameleons,  zoals  Furcifer oustaleti 
en Chamaeleo (Trioceros) melleri, kunnen het beste 
in een apart ingerichte en daartoe gereed gemaakte 
kamer  worden  gehouden.  Deze  kamer  kunt  u 
zoveel mogelijk als een terrarium inrichten, waarbij 
het natuurlijk niet nodig  is om de hele  vloer met 
een dikke laag aarde te bedekken, maar die wel van 
de nodige  takken, beplanting en warmte- en UV-
verlichting wordt voorzien. Grote soorten kunnen 
ook in een terrarium worden gehuisvest,  mits het 
terrarium een behoorlijk formaat heeft.
De  inrichting  is  niet  voor  alle  soorten  gelijk, 
daarom  is  het  aan  te  raden  literatuur  over  kame-
leons te raadplegen of  bij de Kameleonvereniging 
Nederland  te  informeren  naar  de  temperatuur, 

vochtigheidsgraad  en  verdere  leefomstandigheden 
die voor de betreffende soort van belang zijn.
In  deze  uitgave  wordt  elders  dieper  ingegaan  op 
de  eisen  van  enkele  veel  gehouden  soorten.  Het 
is  wel  belangrijk  dat  u  zo  precies  mogelijk  weet 
uit  welk  land  en  welke  streek  het  dier  afkomstig 
is. De  leefomstandigheden kunnen per  vindplaats 
erg  verschillend  zijn,  zelfs  bij  dieren  van  dezelfde 
soort. Vraag dus bij aanschaf naar de exacte plaats 
van herkomst! 

Materiaal
Bij  de  aanschaf  of  de bouw van  terraria  kan men 
voor verschillende soorten materialen kiezen. Voor 
kameleons  kunnen  alle  materialen  gebruikt  wor-
den, als er maar aan de onderstaande en de soort-
specifieke eisen voldaan wordt. 
Glazen terraria hebben als voordeel dat  ze  er  leuk 

Huisvesting

Links: Glazen ter-
rarium (foto Paul 

Zwartepoorte) 
rechts: Houten ter-
rarium (foto Lucas 

van Woerden)
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uitzien en meer inkijk hebben, echter dit kan ook 
weer  verstorend  werken  op  de  kameleon  (denk 
hierbij  aan  weerspiegeling).  Verder  is  glas  vrij 
kwetsbaar en duur, aangezien het vaak relatief grote 
bakken betreft.
Houten terraria hebben als voordeel dat ze steviger 
zijn en vaak een meer warmte-isolerend effect heb-
ben. Nadeel is dat ze logger ogen en minder inkijk 
hebben. Ook moet er gebruik gemaakt worden van 
hout dat voorbewerkt is om waterafstotend te zijn 
of  moet  het  hout  zelf  nog  bewerkt  worden.  Dit 
brengt  ook  de  nodige  kosten  en  moeite  met  zich 
mee.
Gazen terraria worden ook gebruikt  voor kamele-
ons. Deze terraria bieden zeer veel ventilatie en zijn 
ook goed te gebruiken als buitenterrarium. Ze zijn 
vaak wel in ruimte en in stevigheid beperkt, tenzij 
ze zelf gemaakt worden. Daardoor zijn ze ook wat 
lastiger  in te richten, ook met het oog op verlich-
ting. Let  er wel  op dat  het  terrarium niet  op  een 
tochtige plaats  gezet wordt,  omdat  er  in dit  geval 
geen enkele bescherming  is  tegen  tocht. Dit geldt 
overigens  voor  elk  terrarium  voor  kameleons,  een 
tochtvrije plaats is erg belangrijk.
Het  is  dus  maar  net  waar  de  voorkeuren  liggen. 
Maar zolang aan alle punten gedacht wordt, vinden 
kameleons het vaak wel prima.

Grootte
Kameleons zijn er van heel klein (volwassen 3 cm) 
tot heel groot (volwassen 60-80 cm). De maat van 
het terrarium is natuurlijk afhankelijk van het soort 
kameleon dat u gaat houden. Ondanks het rustige 
karakter van kameleons zijn het zeer actieve dieren. 
Ze houden ervan om de  ruimte, hun  territorium, 
te inspecteren en te verkennen. Daarom is het zeer 

belangrijk de grootte van de bak niet te onderschat-
ten!  Het  is  raadzaam  om  eerst  te  kijken  hoeveel 
ruimte er ter beschikking is en dan daarop de keuze 
van de kameleon aan te passen. 

Ventilatie
Er moet voldoende ventilatie aanwezig zijn. Bij een 
terrarium  moeten  minimaal  twee  zijden  voorzien 
zijn van vertilatie. U kunt (een deel van) de voor- 
en  bovenzijde  van  gaas  voorzien,  maar  ook  de 
zijkanten en de achterzijde zijn plaatsten die voor 
ventilatie gebruikt kunnen worden. Er moet zowel 
onderin als bovenin een ventilatie-opening aange-
bracht  zijn,  zodat  er  door  de  verwarming  van  de 
lampen een goede luchtstroom door het terrarium 
kan  plaatsvinden.  Niet  alle  standaard-terraria  in 
winkels zijn dus geschikt voor kameleons. 
Er  kan  gebruik  gemaakt  worden  van  geperfo-
reerd aluminium, verkrijgbaar bij reptielenzaken en 
bouwmarkten, maar ook van (horre)gaas. Denk er 
aan  dat  kunststof  gaas  door  voederkrekels  aange-
vreten wordt en er dan gaten ontstaan waardoor de 
voedseldieren zullen ontsnappen. Aluminium gaas 
heeft dit probleem niet. Bij de maaswijdte van uw 
gaas dient u rekening te houden met de grootte van 
de voedseldieren die u wilt voeren, zodat deze niet 
uit uw terrarium kunnen ontsnappen.

Inrichting
Zorg  voor  voldoende  takken  en  beplanting  in 
het  terrarium. Dit  vergroot  in  feite uw  terrarium. 
De  dieren  hebben  meer  beschutting  waardoor  ze 
zich  eerder  op  hun  gemak  zullen  voelen  en  er  is 
meer gelegenheid tot het drinken van water na het 
sproeien. 
Er kan gebruik worden gemaakt van zowel levende 
planten als van kuststof planten. Het kan voorko-
men dat het dier graag planten lust, in dat geval is 
het gebruik van levende planten noodzaak! Laat bij 
gebruik van levende planten deze gewoon in de pot 
zitten,  als  u  verder  geen  of  een  dunne  laag  aarde 
op  de  bodem  hebt  liggen.  Na  het  uitbreken  van 
een ziekte kunt u ze dan eenvoudig verwijderen en 
reinigen of weggooien. Kunststof  planten kunnen 
in dat geval in kokend heet water geweekt en met 
heet water afgespoeld worden. 
Ficus-soorten  zijn  zeer geschikte  en veel  gebruikte 
terrariumplanten,  en  ze  zijn  niet  duur.  Zeer  veel 
soorten planten kunnen in het terrarium geplaatst 
worden, zolang ze maar niet giftig zijn.
Zorg  dat  takken  zowel  horizontaal  als  verticaal 

Gazen terrarium (foto KVN-forum)
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geplaatst zijn in het terrarium en dat ze verschillen 
in dikte.
Voor  de  bedekking  van  de  bodem  kan  het  best 
onbemeste  aarde  of  (speel)zand,  of  bij  voorkeur 
een mix van beide (1:1 volumedeel) gebruikt wor-
den. Dit geeft een natuurlijk beeld van de bodem 
voor het dier en de baas en verzacht bovendien een 
eventuele val. 
Houd het substraat zo schoon mogelijk. Zeker bij 
puur  aarde  is  er  al  snel  sprake  van  schimmelvor-
ming  wanneer  er  ontlasting  in  ligt.  Ook  worden 
vieze geuren zo vermeden.
Gebruik in geen geval houtsnippers, zoals vaak bij 
andere  reptielen  gebruikt  worden.  Deze  kunnen 
per  ongeluk  meegeschoten  worden  als  het  dier 
een prooi schiet. De kans dat het dier hiervan last 
krijgt  in  de  luchtwegen  of  het  darmkanaal  is  vrij 
groot,  aangezien  het  vaak  grote  snippers  zijn  die 
gemakkelijk een verstopping kunnen veroorzaken, 
omdat het verteringskanaal ze vaak niet voldoende 
kan verwerken.
De  bodem  kunt  u  onbedekt  laten  als  het  om 
levendbarende  soorten  gaat  (makkelijk  schoon  te 
houden).  Wanneer  de  bodem  gebruikt  wordt  als 
legbak  moet  de  laag  grondmengsel  vrij  dik  zijn 
en  enigzins  vochtig  gehouden  worden,  omdat  de 
vrouwtjes  een  diepe  tunnel  graven  bij  het  leggen 
van de eieren. Een dikte van 20-30 cm is voldoende 
voor de meeste soorten. 
Brookesia-soorten  kunnen  met  een  veel  minder 
dikke  laag  toe.  Ook  kan  er  een  bak  (ter  grootte 
van  een  emmer  of  een  vierkante  open  kunsstof 
of houten bak)  in het  terrarium worden geplaatst 
met  bovengenoemd  mengsel,  tegen  de  tijd  dat  er 
vrouwtjes  eieren  moeten  gaan  leggen.  De  grond 
moet wat aangedrukt worden. Het oppervlak niet 
met bladeren bedekken. Er kunnen wel wat planten 
of  stokken overheen gehangen worden, welke wat 
camouflage bieden, waardoor het dier zich veiliger 

zal voelen tijdens het graven. De vochtigheid moet 
zo  zijn  dat  het  bodemmateriaal  niet  instort  als  er 
een gang/tunnel in gegraven wordt. Te nat is beslist 
niet goed.

Verlichting
De verlichting  in het  terrarium, kamer of buiten-
verblijf heeft drie belangrijke functies:
1. Licht  Een goede verlichting zorgt ervoor dat de 
planten goed groeien en dat er verschil  bestaat tus-
sen dag en nacht. Hiervoor zijn zonlicht TL (UV-
B) lampen, maar ook andere lampen geschikt.
2. Warmtebron  Verlichting  is  een  belangrijke 
warmtebron. Voor de meeste kameleons is een aan-
gename  luchttemperatuur niet  voldoende. Omdat 
het  koudbloedige  dieren  zijn,  moeten  ze  hun 
lichaam naar  eigen wens  extra kunnen opwarmen 
onder warmtespotjes. Ook wanneer uw kameleons 
gebruik  kunnen  maken  van  veel TL-licht  of  bui-
tenlicht moet u spotjes aanbrengen. De kameleons 
moeten zich ook op minder zonnige dagen kunnen 
opwarmen.  Hiervoor  zijn  warmtespotlampen  te 
koop bij de betere dierenzaken, maar ook de spot-
lampen van de bouwmarkt werken goed.
Een of  enkele  spotjes met gloeilampen van 25-60 
Watt  zijn  meestal  voldoende.  In  grote  ruimten 
zal soms een hoger wattage nodig zijn. Het  is dus 
noodzakelijk goed de temperaturen onder de lamp 
en  in de omgeving  te meten,  zodat de  juiste wat-
tages kunnen worden toegepast. Door gebruik van 
meerdere  spots  in  verschillende  wattages  kan  een 
temperatuurgradient  gecreëerd  worden,  waardoor 
het voor het dier makkelijker is een gewenste tem-
peratuur  aan  te  nemen.  Als  u  gebruik  maakt  van 
halogeenlampen i.p.v. gloeilampen is een iets lager 
wattage voldoende.
De  spotjes  moeten  zo  geplaatst  worden  dat  een 
kameleon  zich  er  makkelijk  onder  kan  warmen 
zonder de lamp aan te raken en zich te verbranden. 
Dit  komt  vaker  voor  dan  u  denkt!  Als  de  dieren 
zich helemaal uitstrekken kunnen ze vaak al de vol-
ledige lichaam-staart lengte behalen. Zorg dus voor 
voldoende  afstand  tussen de dieren  en de  spotjes. 
Let er ook op dat de dieren niet op de lamp kunnen 
gaan zitten door dit van bijvoorbeeld een afscherm-
kapje of een lampenkap te voorzien. 
Spotjes  geven  veel  warmte  af.  Plaats  daarom  niet 
teveel spotjes en zorg altijd voor voldoende ventila-
tie, maar vermijd tocht. De temperatuur in het ver-
blijf mag niet te hoog oplopen. Slechts enkele soor-
ten  verdragen  dagelijks  luchttemperaturen  boven 

Een rijkelijk ingericht terrarium (foto Henk Blommert)
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de  30
o
C.  Iedere  soort  heeft  haar  eigen  eisen  qua 

temperatuur  en  luchtvochtigheid,  hier  dient  per 
soort dan ook rekening mee te worden gehouden. 
Zet kameleons nooit in een afgesloten terrarium op 
de  vensterbank  in  het  zonnetje.  De  temperaturen 
lopen al bij een beetje zon extreem hoog op met de 
dood  tot  gevolg. Gebruik hiervoor dan ook  altijd 
terrariums  die  goed  doorlucht  kunnen  worden 
en  dus  voornamelijk  uit  gaas  bestaan.  De  meeste 
kameleons kunnen beter  iets  te koel dan  te warm 
gehouden worden, zolang het dier maar de moge-
lijkheid heeft zich naar wens op te warmen. Om de 
luchttemperatuur te controleren mag een thermo-
meter daarom in geen enkel verblijf ontbreken.
3. UV-straling  UV-straling  is  belangrijk  voor  de 
aanmaak van vitamine D3 in het lichaam. D3 is op 
zijn beurt onmisbaar  voor  een goede kalkopbouw 
in het skelet. Kalkgebrek door een verstoorde vita-
mine-huishouding  komt  zeer  regelmatig  voor  en 
dan vaak bij zowel vrouwtjes als jonge, opgroeiende 
dieren.  Jonge  kameleons  die  geen  of  weinig  UV-
licht  hebben ontvangen,  gaan  afhankelijk  van het 
soort vroeger of later verschijnselen van kalkgebrek 
vertonen,  dit  ondanks  het  toedienen  van  kalk  en 
vitamines.  Dit  tekort  uit  zich  in  de  vorming  van 
kraakbeen  in  en  rondom  de  gewrichten  (het  ont-
staan van bobbels) en kromme beenderen. 
Ook heeft UV-licht invloed op de groei en de huid. 
Bij dieren die zonder UV-licht opgroeien, maar bij-
voorbeeld wel vitamine D

 

3 in poedervorm verstrekt 
krijgen, is de groei vaak minder en is de huid vaak 
minder soepel en ook gladder. 
UV-straling  kunt  u  op  twee  manieren  aan  uw 
kameleons  verstrekken,  namelijk  in  de  vorm  van 
zonlicht of met behulp van lampen die UV-straling 
uitzenden.
Direct  zonlicht  is  voor  alle  kameleons  sterk  aan 

te bevelen. De kameleons moeten dan niet achter 
glas zitten. Glas, ook vensterglas, laat immers geen 
UV-straling  door.  Het  is  verbazingwekkend  hoe 
sommige dieren opknappen als ze een tijdje buiten 
zitten,  waarbij  ze  de  mogelijkheid  hebben  om  te 
zonnen in natuurlijk zonlicht. Helaas is dit in ons 
klimaat vaak maar weinig toe te passen, met de lage 
temperaturen en de weinige zon in deze streek.
Kameleons, die binnen gehouden worden, kunt u 
UV geven door gebruik te maken van UV-lampen. 
Dat geldt dus ook in de winter voor de dieren die 
zomers buiten hebben gezeten.
Binnen de Kameleon Vereniging Nederland is met 
diverse  UV-lampen  geëxperimenteerd.  En  hoewel 
de  resultaten  niet  overal  hetzelfde  zijn,  is  vrijwel 
iedereen het erover eens dat een of ander vorm van 
UV-bestraling de groei en gezondheid van kamele-
ons bevordert.

Soorten UV-verlichting
Op dit moment wordt vooral gebruik gemaakt van 
onderstaande soorten UV-verlichting:

UV  TL-lampen,  zoals  ZooMed  Reptisun  of 
Iguanalight 5.0 of 10.0 en Arcadia D3 reptile 
lamp.
Gecombineerde  lampen  voor  zowel  UV-  als 
wamteafgifte,  zoals  Powersun  of  T-Rex  UV-
Heat.
UV spaarlampen, zoals Zoo Med ReptiSun 5.0 
of 10.0 Compact Fluorescent en Arcadia D3. 
Compact-lampen.

Alle lampen hebben voor- en nadelen. 
De  UV  TL-lampen  hebben  als  voordelen  dat  de 
afgifte  van  UV-straling  voldoende  is  en  de  dieren 
zich  niet  kunnen  verbranden  bij  korte  afstand 
tot  de  lamp,  zodat  ze  makkelijk  in  het  terrarium 
gebruikt kunnen worden. Ook het energieverbruik 
is bij deze lampen relatief laag. Nadeel is weer dat 
de  straling  vaak  niet  ver  komt,  waardoor  er  de 
mogelijkheid gecreëerd moet worden voor het dier 
om redelijk dicht bij de lamp te gaan zitten. Let op 
dat de UV TL-lampen niet verward worden met de 
‘daglicht’  TL-lampen.  Deze  geven  namelijk  geen 
UV-straling af, maar zorgen alleen voor natuurlijk 
licht. De ZooMed Reptisun 2.0 is bijvoorbeeld zo 
een lamp.
De  gecombineerde  UV-Heat  lampen  hebben  als 
voordeel  dat  ze  veel  UV-straling  en  veel  warmte 
afgeven.  Daarom  zijn  ze  uitermate  geschikt  in  de 
grotere  terraria  of  als  de  dieren  los  in  een  kamer 

•

•

•

•

Kameleonkamer (foto Egon Weikamp)
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gehouden worden. Nadeel is dat de afstand tussen 
het hoogste klimpunt en de lamp vrij groot gehou-
den moet worden om verbranding  te voorkomen. 
Vaak  worden  deze  lampen  boven  het  terrarium 
gemonteerd in plaats van er in, om zo verbranding 
te  voorkomen  en  ruimte  te  besparen,  aangezien 
deze lampen erg groot zijn. Ook is het energiever-
bruik van deze lampen erg hoog (vanaf 100 Watt).
De UV-spaarlampen hebben net als de TL-lampen 
als voordeel dat ze voldoende UV-straling afgeven, 
niet  erg  warm  worden  en  zeer  voordelig  zijn  in 
stroomverbruik. Nadelen van deze lampen zijn dat 
de  hoeveelheid  straling  kan  verschillen  per  lamp 
en dat de lampen licht uitstralen naar alle kanten, 
waardoor ze mede door de omvang wat lastiger weg 
te werken zijn in het terrarium.

Eerder was men van mening dat kameleons  lang-
zaam  moesten  wennen  aan  bestraling  door  UV-
lampen en dat deze bestraling tot een bepaalde tijd 
per  dag  beperkt  moest  worden.  De  praktijk  heeft 
echter  geleerd  dat  er  zich  bij  de  huidige  lampen 
ook  bij  langdurige  bestraling  geen  schadelijke 
effecten voordoen. Alle lampen kunnen net zo lang 
als  de  warmtespots  blijven  branden,  dus  de  hele 
daglengte. Bij de spaarlampen moet dit echter per 

geval bekeken worden, omdat de hoeveelheid stra-
ling tussen merken en types en zelfs de lampen zelf 
onderling kunnen verschillen.

De  zonaanbiddende  kameleonsoorten,  zoals 
Furcifer pardalis  en  Chamaeleo calyptratus  kunnen 
goed  voorzien  worden  door  alle  drie  de  soorten 
lampen.  Bij  soorten  die  van  nature  bosbewoners 
zijn, zoals de Rhampholeon- en Brookesia-soorten, is 
het mogelijk beter die lampen slechts een gedeelte 
van de dag aan te doen of alleen TL-verlichting toe 
te passen. Vaak proberen de bosbewoners het licht 
zelf al te ontlopen, bijvoorbeeld door op de bodem 
onder planten te gaan zitten. 
Bij  jonge dieren  is het beter TL-lampen of  spaar-
lampen  te  gebruiken  in  plaats  van  de  gecombi-
neerde  lampen,  aangezien  deze  een  stuk  minder 
warm  worden  en  de  straling  minder  intens  is, 
waardoor er ook een minder risico is op oogirritatie 
of beschadiging.
Halogeenlampen  geven  soms  ook  enige  UV-stra-
ling  af,  echter  deze  hoeveelheid  is  zwaar  onvol-
doende om de dieren in hun behoefte te voorzien. 
Daarom dienen deze bij gebruik altijd vergezeld te 
gaan van een UV-lamp.

Kleine terrariums voor kleinere soorten (foto Maurice van der Touw)
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Vochtigheid
De  optimale  (relatieve)  luchtvochtigheid  is  voor 
elke kameleonsoort anders. Voor de meeste kame-
leons  is  een  luchtvochtigheid  van  65-70%  vol-
doende. Om de  luchtvochtigheid voldoende hoog 
te  houden,  kan  er  gebruik  gemaakt  worden  van 
sproeien met een plantenspuit of een sproei-instal-
latie (let er op wel fijne afstellingen te gebruiken), 
of met een luchtbevochtiger. Deze zijn bij de vak-
handel te koop. 
Met  sproeien  wordt  gelijk  ook  voldaan  aan  de 
drinkbehoefte  van  het  dier.  Voor  dit  laatste  kan 
hiervoor ook een druppelsysteem aangebracht wor-
den.  Raadpleeg  voor  meer  informatie  over  de 
vochtigheidsbehoeften van de verschillende soorten 
kameleons de voorhanden zijnde literatuur.

Buitenterrarium
De meeste kameleons kunnen in de zomer buiten 
gehouden  worden  op  een  zonnige  plek,  die  uit 
de  wind  ligt.  Chamaeleo (Trioceros) hoehnelii  en 
Chamaeleo (Trioceros) jacksonii  kunnen  probleem-
loos  naar  buiten  van  eind  april  tot  en  met  begin 
oktober. De meeste andere soorten van half mei tot 
en met half september.
Hoewel sommige soorten meer kunnen verdragen, 
dient de nachttemperatuur bij voorkeur niet bene-
den 12

º
C te dalen. Indien de nachtelijke tempera-

tuur meerdere dagen achtereen rond 10
º
C schom-

melt en niet meer boven de 12
º
C komt, moet over-

wogen worden echte zonaanbidders tijdelijk binnen 
te stallen. Dit geldt ook als er langere tijd geen of 
weinig  zon  is.  Sommige  soorten,  zoals  Calumma 
parsonii,  zijn  absoluut  geen  zonaanbidders,  maar 

Eenvoudig te maken mooi buitenterrarium 
(foto Maurice van der Touw)

hebben  wel  een  redelijke  luchttemperatuur  nodig 
om hun stofwisseling op peil te houden.
Een  buitenterrarium  dient  ook  voldoende  scha-
duwmogelijkheden te bieden, zodat dieren zich op 
koelere  plekjes  kunnen  terugtrekken.  Bovendien 
moet het dicht beplant zijn met struiken en bomen. 
Dubbelgaas  is aan te raden als er veel katten door 
uw tuin sluipen.

De beste huisvesting biedt toch altijd moeder natuur. Furcifer pardalis-vrouw (Diego Suarez). Foto Piet van Beest.
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Schoonmaak
Houd  de  bodem  en  planten  zoveel  mogelijk  vrij 
van ontlasting.  Ontlasting is een bron van besmet-
tingen  met  schimmels,  bacteriën  en  parasieten. 
Loslopende  voederdieren,  die  hiervan  eten  of  er 
overheen lopen, kunnen deze verspreiden en over-
brengen op uw kameleons.
Een  luchtreiniger  kan  de  kans  op  besmettingen 
verminderen, doordat deze stof en bacteriën uit de 
lucht haalt.  Maar ook bij gebruik van zo’n lucht-
reiniger  moet  u  de  bodem  goed  schoonhouden. 
Het schoonhouden van de reiniger zelf is ook heel 
belangrijk, anders wordt het doel niet bereikt.

Stress
Kameleons  zijn  over  het  algemeen  geen  sociale 
dieren. Als dieren van dezelfde soort en soms ook 
andere  soorten bij  elkaar worden gezet kunnen ze 
gaan lijden aan stress. De dieren letten soms zoveel 
op elkaar dat ze amper aan eten toekomen. Zowel 
stress als voedseltekort verzwakt het afweermecha-
nisme.  Parasitaire  aandoeningen  en  bacteriologi-
sche infecties krijgen daardoor gemakkelijk de over-
hand. Sommige soorten zijn zo stressgevoelig dat zij 
bij het langdurig zien van soortgenoten sterven.
Men dient dus zo min mogelijk kameleons in één 
terrarium  te  houden  en  zeker  niet  van  dezelfde 
soort. Tevens  wordt  het  afgeraden  om  kameleons 
te  combineren  met  andere  dieren  (reptielen)  in 
dezelfde ruimte, t enzij duidelijk is dat dit niet tot 
problemen leidt.
Een  groot  aantal  kameleonhouders  pleit  daarom 

voor  het  solitair  houden  van  kameleons.    Zeker 
wanneer  de  ruimte  niet  zo  groot  is  of  wanneer  u 
onvoldoende  tijd  heeft  om  de  kameleons  langere 
tijd  te  observeren.  Door  de  dieren  te  observeren, 
kunt u immers zelf in de gaten houden of bepaalde 
dieren  zich minder prettig  voelen,  te weinig  eten, 
minder vitaal zijn, etcetera. Zo kunt u tevens voor-
komen dat een ziek dier de andere dieren (indirect) 
besmet.  Want  een  besmetting  kan  zeer  snel  om 
zich  heen  grijpen  als  kameleons  in  één  ruimte 
verblijven.

Vitamines en mineralen
Kameleons  hebben  behoefte  aan  vitaminen  en 
mineralen.  Zij  kunnen  niet  zonder  deze  stoffen, 
die nodig zijn om de vele processen die zich in hun 
lichaam afspelen goed te laten verlopen. Vitaminen 
en mineralen moeten dan ook extra worden toege-
diend.  Bij gebrek aan vitaminen en mineralen kun-
nen er allerlei vervelende dingen gebeuren. Het kan 
zijn dat dieren slecht groeien of snel ontstekingen 
krijgen. Eén van de bekendste problemen is rachi-
tis of  ‘Engelse  ziekte’, door onvoldoende afzetting 
van kalk in de botten. Het is niet gemakkelijk om 
een goede dosering van vitaminen en mineralen te 
vinden.
Veel  gebruikte  vitamine-  en  mineralenpreparaten 
zijn:

Korvimin ZVT
VitaTotaal
MinerAll

De  voedseldieren  worden  hier  enkele  malen  per 

•
•
•

Verzorging, 
gezondheid en opfok
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week  mee  bepoederd  vaak  in  combinatie  met 
calciumcarbonaat  (kalk).  Een  mespuntje  over  de 
voedseldieren is ruim voldoende. Een te hoge dose-
ring  vitaminen kan namelijk ook ernstige gevolgen 
hebben voor uw kameleon.

Drinken
De  meeste  kameleons  zullen  vrijwel  nooit  uit 
een  bakje  drinken,  daarom  zijn  andere  manieren 
van  vochttoediening  noodzakelijk.  Gehanteerde 
methodes zijn ondermeer:

Eén-  tot  tweemaal  per  dag  sproeien  van  het 
terrarium,  zodat  de  kameleons  het  vocht  van 
de bladeren kunnen drinken;
drinken geven uit een pipet (indien de dieren 
hieraan gewend zijn, is dit ook handig voor het 
toedienen van medicijnen, indien nodig);
een  druppelmethode  waarbij  uit  een  voor-
raadvat (hetgeen ook een plastic bekertje met 
een gaatje onderin kan zijn) gedurende langere 
tijd  (15-20  minuten)  langzaam  water  drup-
pelt, waar de kameleon onder kan gaan zitten 
(inmiddels  is ook een hi-tech druppelsysteem 
beschikbaar van de firma Jewelspray).

•

•

•

In de praktijk blijkt vaak dat het eenmaal per dag 
sproeien van het terrarium voor veel kameleons niet 
genoeg  mogelijkheden  biedt  om  voldoende  vocht 
op te nemen. Aanbevolen wordt dan ook om deze 
methode  te  combineren met het  enkele keren per 
week drinken geven uit een pipet, dan wel uit een 
druppelaar.

Voeding
Het basisvoedsel van kameleons bestaak vaak voorna-
melijk uit huis- of veldkrekels en (trek)sprinkhanen.  
Verschillende  dieren  hebben  vaak  verschillende 
behoeften en het voedselaanbod dient dan ook zo 
divers mogelijk te zijn. Het aanbod kan aangevuld 
worden met: vlinders, volwassen wasmotten, meel-
wormen,  moriowormen  (‘reuzenmeelwormen’), 
rozenkeverlarven,  huisvliegen,  fruitvliegen,  jonge 
muizen  en  jonge  ratjes,  zijderupsen,  hornrupsen, 
‘tebo’s’ en diverse soorten kakkerlakken.

Voedingswaarde
U  kunt  de  voedingswaarde  van  gekochte  voeder-
dieren  verhogen  door  ze  vitaminen  en  mineralen 
toe te dienen (en door bijvoorbeeld het voeren met 

Chamaeleo calyptratus-man oog in oog met Furcifer pardalis-man in ander terrarium vertoont dreiggedrag en 
stresskleuren (foto Lucas van Woerden).
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groente  en  fruit)  door  ze  vlak  voor  het  voeren  te 
bepoederen  met  een  vitaminen/mineralenprepa-
raat.

Maat bij maat
Zorg  altijd  voor  de  juiste  maat  voederdieren.  Bij 
pasgeboren  kameleons  zal  het  hoofdvoedsel  dus 
bestaan uit de kleinste maat huiskrekels. Een goede 
maatstaaf is een grootte van één tot anderhalf maal 
de grootte van de zijkant van de bek van de kamele-
on als formaat van de aan te bieden voedseldieren.

Houdbaarheid
Als  u  voederdieren  langere  tijd  bewaart  loopt  de 
voedingswaarde  snel  terug.  Geef  de  voederdieren 
daarom  voedsel  en  drinken.  Dit  laatste  kan  door 
een schijfje winterwortel of een vochtig watje in een 
flessendop in het verpakkingsdoosje  te leggen. Pas 
wel op dat de boel niet beschimmelt! Sprinkhanen 
moet u altijd warm en ruim bewaren, bijvoorbeeld 
in een klein aquariumpje. Dit voorkomt tevens dat 
ze elkaar opeten. Geef ze dagelijks vers gras, liesgras 
of  riet  van  een  onbespoten  terrein.  Dit  houdt  de 
sprinkhanen in goede conditie.

Hoeveelheid
Het is moeilijk om aan te geven hoeveel voederdie-
ren een kameleon per dag eet, zelfs als we het pro-
beren uit te drukken in krekels of sprinkhanen. Dit 
verschilt sterk per soort kameleon (een opgroeiende 
Chamaeleo calyptratus  eet  bijvoorbeeld  ontzettend 
veel)  en vaak ook per  individu en de  tijd van het 
jaar.. De rekening aan voederdieren kan flink oplo-
pen  als  u  grotere  kameleons  houdt.  Als  oplossing 
kunt u  bijvoorbeeld zelf uw voederdieren kweken. 
U bespaart dan op de kosten, maar het kweken van 
voederdieren is een tijdrovend en precies karwei.
In  principe  eten  alle  kameleons  elke  dag.  Baby-
kameleons  moeten  zelfs  omgeven  zijn  door  zeer 
veel voederdieren. Eet uw kameleon een paar dagen 
niet,  dan  is  hij  ziek,  hoogzwanger,  gestresst  of  in 
“winterrust”.  In  het  volgende  hoofdstuk  wordt 
nader ingegaan op het kweken van voedseldieren

Gezondheid
Kameleons  staan  bekend  als  moeilijk  houdbare 
dieren. In zijn algemeenheid is dat zeker waar. Een 
kameleon wordt bij  een  verkeerde  verzorging  snel 
ziek.  Maar  zelfs  bij  een  goede  verzorging  kan  dat 
gebeuren.  Anders  dan  de  meeste  andere  reptielen 
sterft  een  kameleon  vaak  al  binnen  enkele  dagen 

aan  een  ziekte.  De  ervaren  kameleonhouder  (die 
zijn  dieren  dagelijks goed  observeert)  zal  bij  de 
minste  of  geringste  afwijking  in  gedrag,  uiterlijk, 
kleur,  etcetera,  direct  tot  actie  overgaan.  Om  te 
weten wat de oorzaak is van deze afwijking moet zo 
snel mogelijk een diagnose gesteld worden. Alleen 
als  u  kameleons  op  deze  wijze  behandelt,  zult  u 
merken  dat  bepaalde  soorten  kameleons  goed  te 
houden zijn.
Als  er  gezondheidsproblemen  zijn  wordt  aange-
raden  contact  op  te  nemen  met  een  dierenarts 
die  bekend  is  met  de  behandeling  van  reptielen 
(of  beter  nog  specifiek  kameleons).  Ook  kan  er 
in  dat  geval  contact  worden  opgenomen  met  de 
Kameleonvereniging Nederland. 

Diagnose  Voor alle parasitaire infecties geldt dat 
aan de hand van de ontlasting van de kameleon een 
diagnose gesteld kan worden.. Een gespecialiseerde 
dierenarts  kan  voor  u  de  ontlasting  onderzoeken. 
Wat  u  voor  dit  onderoek  nodig  heeft,  is  zo  vers 
mogelijke ontlasting van de kameleon (liefst maar 
enkele  uren  oud).  Deze  bestaat  normaal  uit  twee 
delen:  een witachtig deel  (‘urinekristallen’)  en  een 
groot bruin deel (de echte poep). Bij een gezonde 
kameleon  blijft  de  drol  heel  als  hij  op  de  bodem 
valt.    Is dat niet het geval, dan duidt dit op diar-
ree  en  dus  op  problemen.  In  het  bruine  gedeelte 
kunnen  de  parasieten  aangetroffen  worden.  Als 
geen  parasieten  worden  aangetroffen  wil  dit  nog 
met  zeggen  dat  er  geen  infectie  is.  Het  verdient 
aanbeveling  om  de  ontlasting  regelmatig  te  laten 
controleren  (menig  kameleonhouder  laat  de  ont-
lasting van zijn dieren standaard twee keer per jaar 
controleren).
Niet-parasitaire ziekteverwekkers (bacteriën, schim-
mels, virussen) zijn slechts bij een uitgebreid onder-
zoek  van  de  ontlasting  en/of  de  kameleon  zelf  te 
ontdekken. 

Geneesmiddelen zijn gifstoffen  Tenzij  u  kiest 
voor  een  preventieve  behandeling,  dat  wil  zeggen 
een  behandeling  van  de  kameleon  voordat  hij 
geïnfecteerd  is  of  voordat  u  daar  zeker  van  bent 
(over  preventief  behandelen  wordt  overigens  zeer 
verschillend  gedacht),  moet  u  altijd  eerst  weten 
met welke ziekte u te maken hebt. De geneesmid-
delen  die  gebruikt  worden,  zijn  namelijk  gericht 
op het doden van parasieten en zijn, hoewel in de 
juiste dosering vrij ongevaarlijk voor de kameleon, 
in  principe  giftig.    Indien  u  ‘in  den  blinde’  gaat 
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behandelen zou het gekozen medicijn niet de juiste 
kunnen zijn, waardoor dan zowel de echte parasiet 
niet  wordt  bestreden  als  het  dier  onnodig  met 
potentieel giftige stoffen wordt belast.

Preventief behandelen  Een  preventieve  behan-
deling kan toegepast worden bij net geïmporteerde 
kameleons.  Uitsluitend  als  de  dieren  bij  aanschaf 
al ziekteverschijnselen vertonen (en u ze dus beter 
niet  had  kunnen  kopen),  kan  het  stellen  van  een 
diagnose te lang duren. Dit moeten echter uitzon-
deringen zijn, maar in zo’n geval zou het leven van 
uw kameleon er van af kunnen hangen!
Op  basis  van  ontlasting-onderzoek  of  bij  een 
preventieve  behandeling  wordt  over  het  algemeen 
behandeld tegen flagellaten, coccidiën en wormen.  
Kameleons hebben als regel  in de natuur verschil-
lende  parasieten  en  ziekteverwekkers  bij  zich.  Bij 
een snelle toename ervan, bijvoorbeeld ten gevolge 
van  stress  door  transport,  heeft  een  kameleon  er 
echt last van. Preventief behandelen kan deze snelle 
toename  onderdrukken  en  zo  ontstekingen  en 
perforaties van de darmen  tegengaan. Zo blijft de 
kameleon in evenwicht met de potentiële belagers 
in zijn darmen.

Flagellaten  De  infectie  geschiedt  meestal  door 
Monocercomonas-soorten, hoewel  met  name  bij 
kameleons  ook  Trichomonas-soorten een  rol  kun-
nen spelen. Bij stressvolle omstandigheden kan het 
tot een uitbraak van ziekte leiden, waarbij braken, 
niet eten en een vieze stinkende ontlasting voorop 
staan.  De  dieren  worden  sloom  en  slapen  veel. 
Om flagellaten te bestrijden wordt meestal Flagyl® 
(vloeibaar) of Spartrix® (tabletten) gebruikt.

Coccidiën  Infecties  met  coccidiën  komen  bij 
kameleons  veel  voor.  De  dieren  eten  niet  meer, 
worden mager, slapen veel, hebben slijmerige ont-
lasting, een darmontsteking en sterven uiteindelijk. 
Ook  deze  infectie  is  goed  te  diagnostiseren  en  te 
behandelen.  Behandeling  kan  plaatsvinden  met 
ESB3®. 

Wormen  Een  verscheidenheid  aan  wormen  kan 
bij kameleons voorkomen.   Spoelwormen kunnen 
in de darm, maar ook  in  andere organen voorko-
men.  Veel  net  geïmporteerde  dieren  zijn  ermee 
besmet.  Sommige  van  deze  wormen  hebben  een 
directe  cyclus,  dat  wil  zeggen  dat  de  wormen  via 
infectieuze  wormeieren  direct  van  de  ene  op  de 

andere  kameleon  kunnen  worden  overgebracht. 
Daardoor  is  verspreiding  van  de  infectie  binnen 
een groep kameleons mogelijk. Pas bij een ernstige 
besmetting krijgen de dieren  ziekteverschijnselen. 
Deze  kunnen  vrij  aspecifiek  zijn,  bijvoorbeeld 
voedselweigering en vermagering.
Spoelwormen  zijn  te  behandelen  met  Panacur®, 
tegen longwormen wordt vaak Levacol® toegepast.
Besmettingen met  platwormen,  lintwormen  en/of 
zuigwormen komen ook veelvuldig  voor. Na  aan-
toning van deze parasieten in de ontlasting kunnen 
de kameleons behandeld worden met Droncit®.
Tijdens  een  wormenkuur  wordt  geadviseerd  om 
de dieren een Kamilosan-oplossing of verse kamil-
lethee  te  laten  drinken.  Dit  maakt  de  darmen 
schoon  en  vergemakkelijkt  de  afvoer  van  dode 
wormen.  Hiermee  kan  darmverstopping  worden 
voorkomen.

Legnood  Legnood  is  het  onvermogen  van  een 
vrouwtje om haar eieren zelfstandig te leggen. Soms 
worden niet alle eieren gelegd en blijven er een aan-
tal achter in de eileider. 
Bij  legnood  wordt  het  vrouwtje  loom  en  reageert 
bijna niet. De ogen vallen in en het dier voelt zich 
duidelijk ziek. Meestal wordt  legnood veroorzaakt 
door een  storing  in de  stofwisseling  (foutieve ver-
houding van of onvoldoende vitaminen en minera-
len, te weinig energierijk voedsel), stress (verstoring, 
teveel dieren bij elkaar) of een verkeerde inrichting 
van  het  verblijf  (geen  of  verkeerde  bodembedek-
king,  foutieve  temperatuur of  vochtigheid,  onvol-
doende schuilplaatsen).
Als legnood eenmaal optreedt, is het te laat om nog 
iets te doen aan de voeding. Stressfactoren dient u 
weg te nemen, maar het is wel aan te raden om het 
vrouwtje  in  haar  eigen  omgeving  te  laten  zitten. 
Anders levert dit weer stress op.  Zorg er voor dat 
er beschutte, rustige plekjes zijn in het verblijf. Leg 
een dikke, (voor middelgrote kameleon ) minstens 
30 cm wat vochtige laag ‘grond’ op de bodem. Deze 
aarde  moet  zo  stevig  zijn  dat  het  vrouwtje  er  een 
gang in kan graven. Zet eventueel het vrouwtje in 
een door u gegraven kuil en dek deze deels af met 
een  vochtige  theedoek  of  een  stuk  boomschors.  
Deze  ‘grond’ kan bestaan uit 1/3 metselzand, 1/3 
turfmolm en  1/3 potgrond. Zorg voor een bij de 
soort passende temperatuur.
Helpt  dit  alles  niet  binnen  korte  tijd  of  is  het 
vrouwtje al  te veel verzwakt, dan moet u een die-
renarts raadplegen. Een injectie met kalk (bijvoor-
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beeld  Calcium Sandoz®) kan binnen twee uur het 
leggen van de eieren op gang brengen. Als dit nog 
niet helpt, moet een  injectie gegeven worden met 
het  hormoon  oxytocine.  Dit  hormoon  stimuleert 
onder  andere  de  eileg.  Zet  het  vrouwtje  na  een 
injectie  weer  terug  in  haar  eigen  omgeving.  Het 
stresshormoon  adrenaline  beïnvloedt  namelijk  de 
werking van oxytocine. Leidt ook deze injectie niet 
binnen enkele uren tot eileg, dan is een keizersnede 
geïndiceerd.  Uw  dierenarts  zal  het  er  druk  mee 
hebben.

Hangende tong  Het  komt  voor  dat  kameleons 
hun  tong  een stukje  uit  de  bek  laten  hangen. 
Meestal  zit  er  dan  ook  stevig  slijm  in  hun  bek. 
De ervaringen tot nu toe wijzen erop dat het hier 
gaat  om  een schimmelinfectie.  Behandeling  met 
Daktarin®  orale  gel  kan  helpen.  U  moet  dan  wel 
dagelijks  een kleine druppel Daktarin op de  tong 
en  omgeving  smeren  gedurende  twee  tot  drie 
weken. Vaak ziet u al snel resutaat van de behande-
ling. Stop echter niet binnen twee weken, ook niet 
als u denkt dat het probleem over  is. De praktijk 
leert dat de problemen dan vaak terugkomen.

Darmprolaps  Bij  een   kameleon met een darm-
prolaps komt er een uitstulping van de endeldarm 
uit de cloaca. Hoewel dit er vaak vies en zeer ernstig 
uitziet,  hoeft  het  voor  de  kameleon  niet  fataal  te 
zijn. Wel dient u een aantal maatregelen te nemen. 
De  darm  mag  beslist  niet  verdrogen  en  zo  min 
mogelijk beschadigen. Een kameleon die met  een 
uitgestulpte darm achter een takje blijft haken, kan 
daarmee het darmweefsel ernstig beschadigen. Het 
is  dus  belangrijk  dat  de darm  goed  vochtig  blijft. 
De  eenvoudigste  oplossing  is  om  de  darm  in  een 
nat verband of gaasje te wikkelen tegen het lichaam 
aan.  Het  beste  is  om  vervolgens  naar  een  dieren-
arts  te gaan  (wel een met voldoende ervaring met 
reptielen) of om contact op te nemen met iemand 
die  dit  al  vaker  heeft  meegemaakt.  Een  prolaps 
ontstaat niet zomaar. Soms is het het gevolg van een 
bevalling. Maar de kans  is ook groot dat de darm 
is  geblokkeerd.  Onderzoek  door  middel  van  een 
röntgenfoto kan hier uitsluitsel over geven.

Ontstoken ogen  Licht  ontstoken  ogen  kunt  u 
behandelen met Terramycin®.

Luchtweginfecties (bronchitis/longontsteking) 
Kenmerken zijn ondermeer zwaar ademen, met de 

kop  omhoog  zitten  met  de  bek  licht  open.  Deze 
infecties  zijn  te behandelen met  een  antibioticum 
(bijvoorbeeld Baytril®).

Mondrot  Mondrot  is  een  infectie  van  de  weke 
delen  (gehemelte,  tong,  tandvlees)  van  de  mond. 
Wanneer  monrot  niet  wordt  behandeld  kan  ook 
het  kaakbot  bij  de  infectie  betrokken  raken.  De 
behandeling  van  mondrot  bestaat  uit  een  breed-
spectrum antibioticum.

Uitdroging  Kameleons  die  langdurig  te  weinig 
vocht  krijgen  zullen  sterven  als  gevolg  van  nier-
falen.  Een  eerste  teken  van  vochtgebrek  is  vaak 
een  ingevallen  ‘helm’  (deze  dient  bol  te  staan). 
Langdurig  vochtgebrek  leidt  tot  een  gerimpelde 
huid  en  ingevallen  ogen.  Verder  is  de  kameleon 
sloom en wil niet eten. De dierenarts zal dergelijke 
dieren een speciaal (herstellend) infuus geven.

Overige ziekten  Allerlei  andere  ziekten  kunnen 
natuurlijk ook bij kameleons voorkomen. Per dier 
zal moeten worden uitgemaakt welke ziekteverwek-
ker er in het spel is en wat de benodigde behande-
ling zou dienen te zijn. Dit kan alleen door onder-
zoek door een op dit gebied deskundig dierenarts.

Nakweek
Levendbarende soorten
De levendbarende soorten lijken de minste proble-
men  te geven bij de nakweek, omdat we ons niet 
hoeven af te vragen onder welke condities de eieren 
uitgebroed  moeten  worden.  Deze  dieren  werpen 
vooral  in  de  eindfase  van  hun  zwangerschap  snel 
hun  jongen  te  vroeg  door  enige  vorm  van  stress. 
Vergis u hier niet in door hoogzwangere diertjes te 
kopen,  omdat  u  dan  makkelijk  jonkies  kunt  krij-
gen. Het voordeel is echter dat er geen problemen 
zijn met het uitbroeden van eieren.

Eierleggende soorten
Per soort verschilt de broedduur, broedtemperatuur 
en benodigde vochtigheid van de eieren. Bovendien 
moet de broedtemperatuur soms een aantal maan-
den lager of hoger zijn dan gedurende de rest van 
de  broedperiode.  In  het  algemeen  geldt  dat  de 
broedtemperatuur  beter  iets te  laag  dan  te  hoog 
kan zijn. Veel onderzoek is nog nodig naar de juiste 
condities  waaronder  eieren  van  de  verschillende 
soorten uitkomen en de jongen levensvatbaar zijn.
De broedduur van een en dezelfde soort kan enorm 
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verschillen  afhankelijk  van  de  omstandigheden 
waaronder  het  uitbroeden  plaatsvindt.  Neem  in 
ieder geval contact op met de Kameleonvereniging 
Nederland  als  een van uw kameleons  eieren heeft 
gelegd  en u niet  zeker bent  van de wijze  van uit-
broeden.
Zodra een ei van een kameleon gaat uitkomen, zakt 
het  wat    in.  Meestal  gaat  dan  alles  vanzelf  goed. 
Het ei scheurt in en het jong kruipt er binnen een 
dag uit. Als het ei inzakt zonder dat er een scheur 
ontstaat, moet u na 12-24 uur  ingrijpen. Doe dit 
niet te snel en controleer eerst goed of er misschien 
niet toch een scheurtje  in het ei zit. Als u de jon-
gen moet helpen bij het uitkomen, moet u alleen 
een klein scheurtje of gaatje maken, zodat de kop 
van de jonge kameleon naar buiten ligt. De jonge 
kameleon  doet  de  rest  dan  meestal  zelf.  Doet  u 
dit – zeer riskante – werkje voor het eerst, bel dan 
eerst met een kameleonhouder die dit vaker heeft 
gedaan. De kans dat u het  jong beschadigt of  (in 
uw enthousiasme/bezorgdheid)  te  vroeg uit het  ei 
haalt, is levensgroot.
Heb geduld bij het uitkomen van een legsel eieren. 
Het is niet ongewoon dat er tot een maand verschil 
zit  in  de  datum  van  uitkomst  van  het  eerste  en 
het  laatste  ei!  In  het  algemeen  geldt  dat  u  zeker 
geen  eieren  moet  openmaken  zolang  ze  niet  zijn 
ingezakt.

Opfok
Voeding   De ervaring heeft geleerd dat een groot 
voedselaanbod essentieel is bij de opfok van baby-
kameleons.  Anderzijds  dient  u  dieren  die  te  snel 
groeien soms af te remmen. De gevolgen zijn anders 
catastrofaal.  Ten  gevolge  van  kalkgebrek,  althans 
het niet of onvoldoende  in staat geweest zijn kalk 
op te nemen in de botten, is het dier soms zelfs niet 
meer in staat zich voort te bewegen. Het beender-
gestel heeft de groei in feite niet kunnen bijhouden. 
Onder  meer  Chamaeleo calyptratus, Chamaeleo 
quadricornis, Chamaeleo hoehnelii  en    Chamaeleo 
jacksonii zijn  hier  erg  gevoelig  voor. Vermoedelijk 
houdt dit verband met de plaats van herkomst. Al  
deze soorten leven dicht bij de evenaar op grotere 
hoogten. Hierdoor staan zij in de natuur bloot aan 
zeer hoge doses UV-straling. Waarschijnlijk hebben 
zij daarom meer UV-Iicht nodig dan andere soor-
ten om hun kalkopbouw te regelen.
Opgroeiende  dieren  zijn  dol  op  fruitvliegjes.  De 
voedingswaarde  ervan  is  echter  gering.  Meer  dan 
eens bleek dat een kweek op uitsluitend fruitvlieg-
jes  binnen  korte  tijd  volledig  was  uitgestorven. 
De  beste  ervaringen  zijn  opgedaan  met  voedsel 
in  de  vorm  van  overwegend  huiskrekels,  die  met 
een vitaminen/mineralenpreparaat zijn bepoederd. 
Daarnaast krijgen de dieren dan eenmaal per week 
vliegjes  en  larfjes  van  wasmotten.  Deze  laatste 
groep voedseldieren moet u als  ‘snoepjes’ voor uw 
kameleons beschouwen.

Eieren van Chamaeleo calyptratus, linkerbak onbevrucht, rechterbak bevrucht (foto Lucas van Woerden)
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Drinken  Eén-  tot  tweemaal  daags  moet  de  bak 
besproeid  worden  met  water.  Op  een  leeftijd  van 
vier tot vijf maanden kan het drinken via een pipet 
plaatsvinden.
Temperatuur  Bij  jonge  kameleons  moet  extra 
opgepast  worden  voor  oververhitting.  De  meeste 

soorten baby-kameleons zijn niet bestand tegen een 
luchttemperatuur  boven  25

o
C.  Probeer  de  lucht-

temperatuur  overdag  rond  de  23ºC  te  houden  (’s 
nachts koeler, afhankelijk van de soort) en beperk 
de verlichting tot ongeveer tien uur per dag in ver-
band met de rust. Dit beperkt tevens de stress.

Jong van Calumma parsonii. Foto Piet van Beest.
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Het aanbieden van een afwisselend voedselaanbod 
is  van  groot  belang  voor  het  gezond  houden  van 
kameleons.  Vaak  is  het  aanbod  in  de  lokale  rep-
tielenzaak  beperkt  en  bovendien  kan  het  kopen 
van  voedseldieren  bij  het  hebben  van  meerdere 
kameleons aardig in de papieren lopen. Een aantal 
voedseldieren is echter ook eenvoudig zelf te kwe-
ken. Voordeel daarbij is dat ook de voedingswaarde 
dan grotendeels zelf kan worden bepaald.
In  dit  deel  tips  voor  het  kweken  van  een  aantal 
voedseldieren  geschreven  door  meerdere  auteurs. 
Andere  kweekmethodes  zijn  vanzelfsprekend  ook 
mogelijk,  maar  deze  ‘recepten’  hebben  zich  in  de 
praktijk bewezen.

Fruitvliegen
Fruitvliegen  vormen  een  belangrijk  voedsel  voor 
met  name  dwergkameleons  en  pasgeboren  kame-
leons. 
Benodigd voor fruitvliegenkweek: 1 liter witte wijn 
(goedkope soort), 1 kg havermout en 1 liter water.
Dit alles gaat  in een bak en wordt met een mixer 
goed  gepureerd.  Daarna  wordt  het  mengsel  (in 
verband met het gisten) een uur weggezet. Daarna 
wordt alles in porties verpakt en ingevroren.
In de potjes voor de fruitvliegenkweek wordt onge-
veer 2-3 cm van het mengsel (de voedingsbodem) 
gedaan en een  stukje  als  een harmonica opgevou-
wen karton.
Dit  wordt  ongeveer  drie  uur  weggezet,  zodat  het 
overtollige  vocht  in  het  karton  kan  trekken.  Er 
worden voldoende fruitvliegen in de pot gedaan (te 

weinig kan leiden tot schimmelvorming) en vervol-
gens worden de potten weggezet bij  een  tempera-
tuur van ongeveer 24 graden in een bak met water 
en wat afwasmiddel, dit om overlopen van mijten 
tegen te gaan. 

Springstaartjes en 
tropische pissebedden

Springstaartjes (Collembola)
Tropische pissebedden (Trichorhina tomentosa)

Gebruik plastic bakjes met afgesloten deksel (zon-
der gaatjes) met een inhoud van ongeveer 2,5 liter.
Als bodem een laagje van ca 4-5 cm dikke cocopeat. 
Voor  de  springstaarten  erin  gaan,  zet  je  het  bakje 
met  de  cocopeat  erin  eerst  even  twee  minuten 
in  de  magnetron;  alle  ongemak  dat  eventueel  in 
de grond  zit,  is dan wel dood. Als  alles  afgekoeld 
is,  bevochtig  je  de  grond  licht  met  een  bloemen-
spuit met water,  en doe  je  de  springstaarten  erin.  

•
•

Kweken van voedseldieren

Springstaartjes
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Leg ook een stukje van een turfplaatje, of een stukje 
boomschors in het bakje. De springstaartjes gaan hier-
op zitten, wat het voeren gemakkelijk maakt (turfplaat-
je eruit halen, en de springstaartjes eraf schudden).  
Maak  iedere  dag  de  bakjes  open,  om  iets  Brinta 
te voeren, ook komt er dan nieuwe zuurstof in de 
bakjes (er zitten immers geen gaatjes in het deksel).  
Brinta is een voerplekje ter grootte van een munt-
stuk van twee euro. Voer niet te veel, want dan gaat 
het schimmelen, wat zuurstof uit het bakje onttrekt. 
Voeren kan eventueel om de twee dagen, niet langer 

wachten in verband met zuurstofschaarste. Plaats de 
kweekbakjes  in een grotere bak, gevuld met water 
en iets afwasmiddel. Dit om mijten tegen te gaan.  
Tropische pissebedden worden op dezelfde manier 
gekweekt – alleen hier zitten wel gaatjes in het dek-
sel! Ook geef je ze af een toe een plakje komkom-
mer. Doe dit niet te vaak, anders wordt de bodem 
te  nat.  Houd  de  temperatuur  van  de  bakjes  rond 
de 25 graden. 

Gewone pissebedden
Neem een niet te groot bakje, lengte is belangrijker 
dan de hoogte. Knip uit het deksel een stuk en lijm 
hier horrengaas in voor de zuurstoftoevoer.
Neem bosgrond of gewoon tuinaarde (niet bemest 
met kunstmest) en doe er wat takjes of iets derge-
lijks  in  waar  ze  in  de  aarde  kunnen  kruipen.  Als  
bosgrond wordt gebruikt zit er vaak meteen al een 
portie springstaarten gratis bij!
Als voer gebruik je de korrels die door de commer-
ciële aardwormen-vermeerderingsbedrijven worden 
gebruikt of vlokkenvoer voor (vijver-)vissen. Strooi 
een kleine hoeveelheid op de aarde. 
Zoek pissebedden: keer wat stronken en stenen om 

Tropische pissebedden

Furcifer pardalis eet sprinkhaan.
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en je vindt ze ongetwijfeld. Dat is dan de opstart-
groep. Neem wat schors en maak het vochtig, dan 
zullen  ze  zich  bij  voldoende  warmte  (kamertem-
peratuur  is  voldoende)  snel  vermeerderen.  Het 
duurt bij kamertemperatuur ongeveer twee tot drie 
weken totdat er een complete cyclus van eieren tot 
volwassen pissebedden  is. Zorg dat het bakje niet 
te vochtig wordt (controleer dit regelmatig) in ver-
band met schimmelvorming. 

Krekels
Om  een  krekelkweek  te  starten  is  het  volgende 
nodig:  één  of  meer  bakken  van bijvoorbeeld  glas, 
plastic  of  geplastificeerd  spaanplaat.  Glazen  of 
plastic  aquariums  zijn  prima.  Het  aantal  bakken 
is  afhankelijk  van  het  aantal  krekels  dat  men  wil 
kweken.
Verwarming:  Met behulp van  een  lamp  (25–40 
Watt)  of  een  warmtemat/kabel  onder  de  bak. 
Belangrijk  is  dat  de  temperatuur  in  de  kweekbak 
rond de 30°C ligt. Pas daar je verwarming op aan. 
De temperatuur regelen door middel van een ther-
mostaat of tijdklok.
Lampjes zijn te bevestigen door aan bovenkant van 
de  plastic  bak  met  een  hete  schroevendraaier  een 
gaatje te smelten dat precies groot genoeg is om een 
elektriciteitsdraad  door  te  doen,  waar  een  fitting 
met lamp aan bevestigd kan worden. 
Bij  glazen  bakken  kun  je  aan  de  bovenkant  een 
stukje glas  vervangen door  een aluminium plaatje 
met piepkleine gaatjes.
Bodembedekking:  Kan  bestaan  uit  een  dun 
laagje metsel- of schelpenzand, zemelen. Sommige 
van  onze  leden  gebruiken  helemaal  geen  bodem-
bedekking meer. Dit kan alleen als je de kweekbak 

Furcifer pardalis (Nosy Be) eet een rozenkever. Foto Kevin van Doesburg.

Pissebed. Foto KVN.
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van onderen verwarmt en juist zo warm hebt, dat er 
geen condensvorming kan plaats vinden.  
Een dun  laagje  (droog gehouden) van enkele mil-
limeters  dik  volstaat  en  is,  buiten  dat  het  voor 
de  krekels  comfortabeler  is  om  op  te  lopen,  ook 
gemakkelijk  om  eventueel  overtollig  vocht  op  te 
nemen dat in de container is gekomen.
Doosje om eitjes af te zetten:  een  krekel-  of 
bamidoosjes, gevuld met vochtige cocopeat.
Starten van een krekelkweek:  Afhankelijk  van 
het aantal  te kweken krekels wordt het benodigde 
aantal  volwassen  krekels  in  de  kweekbak(ken) 
gedaan (minimaal de inhoud van drie goed gevulde 
krekeldoosjes) Ideaal is de verhouding van ongeveer 
één mannetje op vier vrouwtjes. Voor alle duidelijk-
heid:  mannetjes  hebben  vleugels  die  tot  ongeveer 
halverwege het  lichaam komen  en  vrouwtjes heb-
ben helemaal geen vleugels;  vrouwtjes  zijn  te her-
kennen aan hun  legboor. Vanaf  ‘maatje zes’ groeit 
de legboor van een klein zwart streepje uit tot een 
legboor van een kleine twee centimeter.
Voer de krekels o.a. visvoer  (vlokken), kuikenkor-
rels, havermout, zevengranenmeel en geef ze daarbij 
een stukje sinaasappel, mandarijn of appel als ‘drin-
ken.’ Dit werkt beter dan een bakje water, omdat 
krekels daar een rommeltje van maken. Bovendien 
zitten er in vruchten nog vitamines ook.
Vervang  na  twee,  hooguit  drie,  dagen  het  krekel- 
bamidoosje  door  een nieuw doosje met  cocopeat. 
Door het om de paar dagen vervangen van de doos-
jes voorkom je dat  je  straks allemaal verschillende 
maten jongen door elkaar krijgt. 
Doe een deksel op de bakjes met  eieren en zet  ze 
in  een  lege  verwarmde  bak.  Controleer  de  bakjes 
dagelijks. Worden  ze  te  droog,  sproei  ze  dan  heel 
licht.
Afhankelijk  van  de  temperatuur  komen  de  jonge 
krekels  na  7-10  dagen  uit.  Het  uitkomen  neemt 
ongeveer een week in beslag. Maak dan de doosjes 
met cocopeat leeg in een grote emmer. Na verloop 
van  tijd  is de cocopeat opnieuw te gebruiken. Na 
ongeveer  zes  tot  acht weken  zijn de  jonge krekels 
uitgegroeid tot volwassen dieren.
Met een kweekgroep kun je blijven kweken tot ze 
dood gaan, maar het  is beter om van  tijd  tot  tijd 
je kweekgroep op te voeren en met een ander stel 
krekels verder te gaan.

Blaptica dubia (Argentijnse kakkerlak)
De  Blaptica dubia  is  afkomstig  uit  het  tropisch 
regenwoud  van Argentinië. Beide  geslachten wor-
den  tussen  de  40  en  45  mm  groot.  Het  verschil 
tussen man en vrouw is duidelijk zichtbaar doordat 
volwassen mannen lange vleugels hebben welke bij 
de  vrouwen  ontbreken.  Beide  geslachten  kunnen 
echter niet vliegen. De dubia’s zijn tot ze volwassen 
zijn voornamelijk grijs/bruin gekleurd. De volwas-
sen exemplaren zijn zwart/bruin/oker. 
De  vrouwtjes  leggen om de  zes weken  een  eipak-
ket  met  15  tot  30  eieren.  Dit  eipakket  dragen 
ze  (inwendig)  met  zich  mee  tot  het  uitkomt.  De 
jonkies  hebben  (afhankelijk  van  de  temperatuur) 
tussen de 3 en 6 maanden nodig om geslachtsrijp 
te worden. 
Het  kweken  van  deze  kakkerlak  brengt  weinig 
problemen  met  zich  mee.  Het  belangrijkste  is  de 
temperatuur, deze mag namelijk niet onder de 25 
graden  komen  en  niet  boven  de  35  graden.  Een 
koelere  temperatuur  is  voor  korte  termijn  geen 
probleem maar op lange termijn sterven de kakker-
lakken  door  de  lage  temperaturen.  Kweekbakken 
kunnen  worden  verwarmd  met  bijvoorbeeld  een 
warmtekabel die onder de bakken ligt. 
Als kweekbakken maak ik gebruik van glazen bak-
ken  met  een  formaat  van:  40x20x30  (lxbxh).  Op 
deze  bakken  hebben  wij  een  deksel  gemaakt  van 
MDF  hout  waarin  een  groot  gat  is  gezaagd  en 
RVS gaas  in is gespannen. Dit zorgt ervoor dat er 
altijd voldoende frisse lucht in de bakken komt, en 
mocht het te warm worden kan de warmte altijd uit 
de bak, waardoor er geen vocht in de kweek komt. 
De enige ‘inrichting’ waar ik gebruik van maak zijn 
3 grote stukken van eiertray. 
Een groot voordeel is dat deze kakkerlakken totaal 
geen behoefte hebben aan luchtvochtigheid. Het is 

Argentijnse kakkerlak (Blaptica dubia). Foto KVN.
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dus goed te doen om ze in geheel droge bakken te 
houden  waardoor  er  geen  gevaar  is  op  schimmels 
en  gevaarlijke  mijten.  De  vochtbehoefte  is  ook 
helemaal niet hoog, ze kunnen 6 weken overleven 
zonder vocht. Dit is natuurlijk niet aan te raden.
Als  voedsel  kan  je  deze  kakkerlakken  zo  goed  als 
alle natuurlijk voedsel geven. Zelf geef ik voorkeur 
aan voornamelijk ‘droog’ voedsel zoals: havermout, 
zemelen, visvoer, meel enz. 
Daarnaast  geef  ik  twee maal  in de week ook  ‘nat’ 
voedsel. Dit kunnen zo goed als alle soorten groen-
ten en fruit zijn. Ik maak voornamelijk gebruik van 
wortels omdat deze niet gaan schimmelen door de 
warmte  maar  indrogen  mochten  ze  niet  worden 
opgegeten. Echter ieder ander soort groente of fruit 
is ook welkom. Andere soorten ‘nat’ voedsel die ik 
gebruikt  heb  zijn:  sinaasappel,  appel,  peer,  sla  en 
bamboe. 
Bij  het  opzetten  van  een  kleine  kweek  volstaat 
het  om  1  enkele  bak  te  hebben  waar  alle  dieren 
in  gehouden  worden.  Zelf  vind  ik  het  echter  fijn 
om  mijn  dieren  gesplitst  te  hebben  op  formaat. 
Dit maakt het eenvoudig om een bepaald formaat 
voedseldier  te  kiezen  maar  zorgt  er  ook  voor  dat 
ingeschat  kan  worden  wanneer  volwassen  dieren 
aan het einde van hun leven komen en deze gevoerd 
kunnen  worden.  Het  splitsen  van  de  dieren  op 
formaat deed ik in het begin heel enthousiast met 
de hand door  alle  volwassen dieren bij de  jonkies 

weg te vangen. Dit werd echter naar mate de kweek 
groter werd een vervelende en tijdrovende taak. 
Hiervoor  heb  ik  zelf  roosters  gemaakt  waar  de 
jonkies doorheen gaan en de volwassen dieren niet. 
Door  1  maal  in  de  4  weken  al  mijn  dieren  zo  te 
splitsen  is het eenvoudig om al dieren op formaat 
te selecteren. 
De  dubia’s  hebben  vele  voordelen  als  voedseldier. 
Het formaat van een pasgeboren dubia is gelijk aan 
een  volwassen  pissebed  en  een  volwassen  exem-
plaar  is  om  en  nabij  de  4,5  cm.  Alle  stadia  van 
deze kakkerlak voldoen dus prima als voedsel voor 
onze  kameleons.  Een  ander  voordeel  is  dat  deze 
kakkerlakkensoort  niet  tegen  glas  op  kan  lopen 
of vliegen. Dit zorgt ervoor dat ze niet snel zullen 
ontsnappen. Mochten  ze  alsnog ontsnappen  is  de 
kans klein dat ze een plaag gaan vormen. Het zijn 
namelijk tropische dieren die langzaam sterven bij 
een  te  lage  temperatuur  (onder  de  25°C)  en  zich 
dan niet meer voortplanten. Door ze zelf te kweken 
is het ook goed in de hand te houden wat de voe-
dingswaarde is van deze dieren. Hoe meer divers de 
kakkerlakken worden gevoerd hoe beter het is voor 
de  kameleons.  Ik  voer  mijn  kameleons  evenveel 
kakkerlakken als krekels.

Het kweken van treksprinkhanen
Nodig:  Een  glazen  terrarium  van  45x30x50  cm 
(lxbxd). De wanden met dunne kurkplaat beplak-

Furcifer pardalis-vrouw schiet op prooi. Foto Rob D’heu.
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ken.  Enkele  dunne  takjes  erin.  Lampje  van  25 
watt. Dit geeft een temperatuur van rond de 30°C.
Bamibakje  bijna  helemaal  gevuld  met  natte  turf-
molm.                                                                                  
Zet  in  het  terrarium  zes  volwassen  sprinkhaan-
vrouwtjes  (bruinige  kop)  en  drie  mannetjes  (gele 
kop).  Voer  ze  vers  gras.  Vooral  het  bredere,  lint-
vormige gras heeft hun voorkeur. In de winter kan 
ook  gesneden  boerenkool  (goed  laten  drogen  is 
noodzakelijk) gevoerd worden.
Zorg  dagelijks  dat  het  bakje  met  turfmolm  goed 
vochtig blijft. De vrouwtjes zetten daar hun eieren 
in  af. Na drie weken worden de volwassen dieren 
uit het terrarium gehaald. De sprinkhanen die eie-
ren gelegd hebben gaan terug in het terrarium met 
volwassen sprinkhanen.
Eén à twee weken later, afhankelijk van de tempe-
ratuur, komen de eerste jonge sprinkhanen uit. In  
totaal duurt het uitkomen een week of drie. Ook 
tijdens het uitkomen moet het bakje met turfmolm 
iedere  dag  vochtig  gehouden  worden.  Na  drie  à 
vier  weken  kan  het  bakje  met  turfmolm  uit  het 
terrarium  gehaald  worden.  De  jonge  sprinkhanen 
eten direct gras. Ze vervellen regelmatig en groeien 
behoorlijk hard.
Een maand nadat de eersten uitgekomen zijn, zijn 
de zo groot, dat ze vrij gemakkelijk gevangen kun-
nen  worden,  zonder  bang  te  moeten  zijn  dat  ze 
doodgeknepen worden..

Ze komen dan  in een  terrarium van 45x60x50cm 
(lxbxd). Op dezelfde manier ingericht als het hier-
voor  besproken  terrarium.  Daar  blijven  ze  tot  de 
laatste vervelling naar volwassen sprinkhaan.
Met  een  beetje  ervaring  is  aan  de  bouw  vrij  snel 
zien  wat  mannetjes  en  vrouwtjes  zijn.  Mannetjes 
zijn iets kleiner van bouw en hebben het achterlijf 
niet helemaal tot aan het eind van de vleugels. Bij 
de meeste vrouwtjes loopt het achterlijf tot aan het 
einde van de vleugels. Het achterlijf is ook wat dik-
ker dan bij de mannetjes.
Na enkele weken worden de koppen van de man-
netjes wat gelig en die van de vrouwtjes zijn bruinig 
van  kleur.  Afhankelijk  van  de  grootte  van  de  ter-
rariumdieren kunnen sprinkhanen in alle maten als 
voedseldier gevoerd worden.

Chamaeleo melleri eet een sprinkhaan. Foto Suzanne Boom.

Sprinkhaan Lovusta migratoria. Foto KVN.
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Chamaeleo calyptratus
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Chamaeleo calyptratus  (de Jemen kameleon) wordt 
vaak  omschreven  als  de  beste  soort  om  mee  te 
beginnen  als  men  met  kameleons  wil  gaan  hou-
den. Het is een tamelijk robuuste soort die relatief 
weinig  eisen  stelt.  Hierdoor  is  deze  soort  goed  te 
houden  en  is  er  vrij  gemakkelijk  mee  te  kweken. 
Waar  men  wel  rekening  mee  moet  houden  is  dat 
ze  in  gedrag  vaak  vrij  schuw  kunnen  zijn.  Dit  is 
vaak wel wat bij te trekken en sommige exemplaren 
vinden alles prima.
De calyptratus wordt  in het wild het meest aange-
troffen in een hooggelegen dal in het gebied Taizz/
Ibb  in  Jemen,  maar  ook  in  de  rest  van  het  berg-
gebied  van  Jemen  en  Saudi  Arabie.  In  dit  gebied 
heerst  een  subtropisch  tot  tropisch  klimaat  met 
een korte  regentijd  in het voorjaar  en een  langere 
regentijd in de zomer. De dieren worden zowel in 
struiken als op de bodem aangetroffen.
De soort kenmerkt zich door de aparte kleuring en 
de bij mannen hoge hoofdkam. Volwassen mannen 
kunnen een helm van wel 8 cm hebben en tot wel 
50  cm  lang  worden;  de  vrouwen  tot  40  cm.  De 
overheersende kleur bij zowel mannen als vrouwen 
is groen, vaak met bruinoranje en/of gele strepen en 
vlakken. Zwangere of niet paringsbereide vrouwen 
hebben een zeer bont kleurpatroon.
De mannen kunnen afhankelijk van de verzorging 
gemiddeld zes jaar oud worden. Bij de vrouwen ligt 
de  leeftijd  vaak  rond  de  vier  jaar.  Het  geslacht  is 
bij deze soort gemakkelijk te bepalen, zelfs op zeer 
jonge leeftijd. De mannen hebben op de achterkant 
van de hiel van de achterpoten een bobbeltje zitten, 
een zogenaamde rudimentaire teen. Bij vrouwtjes is 
deze bobbel geheel afwezig.

Aanschaf
Wanneer  men  over  gaat  tot  de  aanschaf  van  een 
C. calyptratus  is het belangrijk om met  een aantal 
punten rekening te houden.
Het is aan te raden om het diertje niet kleiner aan 
te schaffen dan 10,  liefst 15 cm kop-staart  lengte. 
Kleinere dieren zijn vaak nog te jong om de stress 
van een verhuizing en de aanpassing aan een nieuw 
onderkomen te overleven. Zeker bij startende hob-
byisten gaat het dan vaak snel fout.
C. calyptratus  is  niet  samen  met  soortgenoten  te 
houden.  Zowel  mannen  als  vrouwen  kunnen  de 
aanwezigheid  van  een  soortgenoot  meestal  niet 
verdragen. Alleen voor een paring zijn ze, indien ze 
beiden paringsbereid zijn, tijdelijk wel bereid elkaar 
te  verwelkomen.  Ze  dienen  daarom  ook  apart 

gehuisvest  te worden. Er zijn natuurlijk uitzonde-
ringen  op  de  regel.  Vrouwen  tolereren  in  enkele 
gevallen elkaar en soms doen zelfs koppels dat. In 
deze situaties is er meestal voldoende ruimte en is er 
veel klimgelegenheid en beschutting aanwezig.
Bij  de  aanschaf  van  een  koppel,  of  de  vorming 
ervan met de intentie ermee te kweken, is het sterk 
aan te bevelen dieren van verschillende bloedlijnen 
aan  te  schaffen.  C. calyptratus  is  een  soort  die  al 
vele  jaren  niet  meer  geïmporteerd  mag  worden. 
Aangezien deze soort gemakkelijk te kweken is en 

Rudimentaire teen achter op de hiel.
 Chamaeleo calyptratus man. Foto’s Lucas van 

Woerden

Calyptratus-vrouw, niet paringsbereid. 
Foto Lucas van Woerden
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 Chamaeleo calyptratus vrouw,  idem, in stress. Foto’s Lucas van Woerden
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dit  ook  veel  gedaan wordt,  is  het  vaak  lastig deze 
lijnen uit elkaar te houden. Dit resulteert geleidelijk 
in een vorm van inteelt, hetgeen voorlopig voorna-
melijk te zien is aan de vermindering van de lengte. 
Bij verdere navraag bij de verkoper is meestal wel te 
achterhalen met welke  bloedlijnen men  te maken 
heeft.

Huisvesting
Chamaeleo calyptratus komt van nature voor  in de 
oases  en  bossen  in  woestijngebieden.  De  huisves-
ting dient hier dus ook aan aangepast te worden. 
Door hun grootte en het feit dat het actieve dieren 
zijn moeten de afmetingen van het terrarium rela-
tief groot zijn. Een algemene minimale maat voor 
een volwassen dier is 80 cm breed, 60 cm diep en 
100 cm hoog. Groter is uiteraard beter. De grootte 
van  de  bak  wordt  (te)  vaak  onderschat,  maar  die 
is zeer belangrijk door de grootte en activiteit van 
deze soort.
Voor jongere dieren kan tijdelijk een kleiner terra-
rium gebruikt worden. Voordelen hiervan zijn dat 
er meer zicht op het dier is, het eet- en drinkgedrag 
in de gaten gehouden kan worden en het eten goed 

te vinden is voor het kleine dier. Houd er wel reke-
ning mee dat deze soort een enorm snelle groeier is 
en met de eerste zes maanden al bijna volgroeid is. 
Dit  is ook een  reden voor veel mensen om het  te 
kleine terrarium maar aan te houden, omdat er dan 
simpelweg geen geld is voor een groter terrarium.
Het  terrarium  moet  ook  van  voldoende  ventilatie 
voorzien worden. Er dienen minimaal  twee venti-
latiestroken  aangebracht  te  worden,  zodat  er  vol-
doende luchtstroom plaats kan vinden. Denk hier-
bij  aan  een  strook  boven  en  een  strook  beneden. 
Vaak worden zijwanden en/of bovenwand voorzien 
van of vervangen door ventilatieopeningen.
Er  van  uitgaande  dat  de  afmetingen  van  de  bak 
groot genoeg zijn, is het is aan te raden twee warm-
tespots te installeren met verschillend wattage. Op 
deze  manier  wordt  er  een  temperatuurgradiënt 
gecreëerd, waardoor het dier zelf zijn temperatuur 
kan kiezen. Ook mag een UV-lamp uiteraard niet 
ontbreken.
De  temperaturen  die  gehaald  mogen  worden  lig-
gen van 25ºC onderin de bak tot 30ºC bovenin de 
bak. Onder de warmtespot mag het  tot wel 40ºC 
worden.  Over  de  nachttemperatuur  wordt  vaak 

Chamaeleo calyptratus man, 10 weken oud. Foto Lucas van Woerden
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gezegd dat deze minimaal 20ºC  moet zijn. Dit is 
echter niet correct. Deze soort kan zelfs met 12ºC 
‘s nachts prima overweg.
Uiteraard dient er ook voldoende klimgelegenheid 
en  beschutting  te  worden  aangebracht.  Hierdoor 
kan  de  schuwheid  ook  afnemen,  omdat  ze  dan 
meer zelfverzekerd zijn in de bak. In het hoofdstuk 
‘Huisvesting’ wordt hier nog verder op in gegaan.

Voeding en vochtvoorziening
Chamaeleo calyptratus is  een  echte  lekkerbek.  Ze 
eten bijna alles wat beweegt, en in grote aantallen. 
Alle  voedseldieren  kunnen  gegeven  worden.  Voor 
de  grootte  van  het  te  geven  voedsel  kan  men  de 
afstand van mondhoek tot de tip van de neus aan-
houden, maar zelfs prooien van anderhalf keer deze 
lengte zullen vaak met gemak gepakt worden. 
Tot  het  dier  uitgegroeid  is,  met  ongeveer  negen 
maanden,  mag  men  ze  geven  wat  ze  willen.  Let 
hierbij wel  op dat  de  vette  voedseldieren  als wor-
men  en  rupsen  niet  te  vaak  en  te  veel  gegeven 
worden. Na deze leeftijd kan er afgebouwd worden 
in  hoeveelheid  en  in  voederfrequentie.  Volwassen 
dieren worden meestal maar enkele dagen per week 
gevoerd.  Zo  wordt  voorkomen  dat  er  vervetting 
optreedt. 

Het  is  dus  een  kwestie  van  kijken  hoe  het  dier 
erbij  staat.  Uiteraard  dient  het  voedsel  voldoende 
afwisselend te zijn en met de nodige supplementen 
bepoederd  te  worden.  Totdat  ze  uitgegroeid  zijn 
moeten  alle  voedseldieren  voorzien  worden  van 
vitaminen en mineralenpoeder. Na de groei kan dit 
ook afgebouwd worden tot enkele van de maaltij-
den per week.
Voor de vochtopname dient men een- tot tweemaal 
per dag voldoende te sproeien, zodat er voldoende 
water op de bladeren achterblijft om op te likken. 
Ook kan  er  een druppel-  of  sproeisysteem aange-
bracht worden om zo nog beter in de waterbehoefte 
te voorzien. Met een pipet kan er af  en  toe water 
aangeboden  worden.  Zo  is  er  meer  zicht  op  het 
drinkgedrag. 
Bij  deze  soort  is  het  goed  te  zien  of  het  dier  vol-
doende  drinkt.  De  hoofdkam  (helm)  dient  goed 
bol  te  staan.  De  kam  wordt  mede  gebruikt  als 
wateropslag. Dit is echter geen duidelijke indicatie 
bij jonge of onvolwassen dieren, waardoor het soms 
lijkt alsof het dier niet genoeg drinkt ook al ‘drin-
ken  ze de kraan  leeg.’ Ook moeten de ogen goed 
bol  en  uit  de  oogkas  staan.  Ingevallen  ogen  zijn 
vaak ook een teken van vochttekort.

Chamaeleo calyptratus vrouw, eieren zichtbaar in achterlijf. Foto Lucas van Woerden
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Voortplanting
C. calyptratus is een soort die al vrij jong geslachts-
rijp  is,  al  met  vijf  maanden  oud.  Vaak  beginnen 
zich rond die tijd ook de verschillende tekeningen 
en kleuringen, de ‘volwassen’ kleuren, te ontwikke-
len. Het is echter zeer af te raden ze op deze leeftijd 
te  laten paren, aangezien ze dan nog niet volledig 
zijn  uitgegroeid  en  nog  niet  voldoende  reserves 
hebben aangelegd om de dracht en de eileg aan te 
kunnen.  Dit  resulteert  soms  in  legnood  en  soms 
ook  in  de  dood.  Beter  is  het  om  te  wachten  tot 
de dieren minimaal  een  jaar  oud  zijn. Vanaf deze 
leeftijd zijn ze er echt klaar voor. 
Door het tonen van de man aan de vrouw kan men 
erachter komen of de vrouw wel wil paren (de man-
nen willen bijna altijd wel). Verkleurt ze zwart met 
gekleurde  lijnen  en  stippen  dan  is  ze  er  nog  niet 
klaar voor. Verkleurt ze niet en blijft ze groen met 
soms  zelfs  groenblauwe  vlekken,  dan  is  ze  bereid 
te paren.
Vier tot zes weken na de paring zal de vrouw haar 
eieren willen leggen. Dit geven ze vaak aan door te 
stoppen met eten, over de bodem van het terrarium 
te gaan lopen en te graven. 
Plaats een legbak die voldoende groot is, zodat ze er 
helemaal  in kan en er zelfs tunnels  in kan graven. 
Zorg  voor  een  laag  van  minimaal  30  cm  meng-
sel  van  potgrond  met  speelzand  (gelijke  delen  in 

volume) en licht bevochtigd. Als met de hand een 
tunnel gegraven kan worden zonder dat die instort 
is het goed. Plaats eventueel wat planten en takken, 
graag graven de vrouwtjes net naast een plant of in 
een hoekje.  Sommige  vrouwtjes  graven direct  een 
tunnel  en  leggen  de  eieren,  de  meeste  vrouwtjes 
kunnen er dagen mee bezig zijn. Laat haar op het 
gemak het nest dicht maken, stoor ze in geen geval. 
Pas als ze weer netjes op de tak zit kun je beginnen 
met het uitgraven van de eieren.
Plaats  de  eieren  voor  tweederde  ingegraven  in 
vermiculiet  vermengd  met  water  (gelijke  delen  in 
gewicht)  bij  een  temperatuur  van  26-27ºC.  Hoe 
hoger de temperatuur, hoe eerder de eieren zullen 
uitkomen, maar de jongen zullen ook minder sterk 
zijn.  Bij  27ºC  zullen  de  eieren  na  zes  maanden 
uitkomen,  bij  25ºC  komen  de  eieren  na  zeven 
maanden uit..
De  jonge  dieren  eten  ontzettend  veel  (de  krekels 
voor  een  nest  opgroeiende  Jemenkameleons  zijn 
werkelijk niet  aan  te  slepen)  en  groeien  zeer  snel. 
Zij hebben een grote behoefte aan kalk in de groei-
fase. Te vaak wordt deze kalkbehoefte onderschat, 
hetgeen leidt tot misvormde kameleons, met door 
kalkgebrek kromgegroeide poten waarop ze op een 
gegeven moment niet meer kunnen staan.
Naast het gebruik van een goed vitamine- minera-
lenpreparaat kan ook calciumcarbonaat (kalk) over 
de voedseldieren worden gestrooid.

Onder: Het uitkomen van de eieren van calyptratus.
Foto Lucas van Woerden 

Links: Jonge calyptratus in opfokterrarium.
Foto Henk Blommert
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Bergkameleons
(montane soorten)

In  de  liefhebberij  worden  ook  “bergkameleons” 
(kameleonsoorten die in de bergen leven) gehouden 
en nagekweekt. Deze kameleons stellen hoge eisen 
aan de verzorging. Een gewoon  terrarium voldoet 
niet voor het huisvesten van deze dieren, vanwege 
de  grote  behoefte  aan  luchtcirculatie.  Bovendien 
is  een  (al  dan  niet  sterke)  nachtelijke  afkoeling 
een  vereiste,  hetgeen  vooral  in  de  zomermaanden 

zonder  technische  hulpmiddelen  (zoals  een  airco)  
vaak nauwelijks te realiseren is. Kortom: hoe mooi 
ook, het zijn geen soorten voor beginnende kame-
leonhouders!  De  meest  gehouden  bergkameleons 
zijn  Chamaeleo (Trioceros) montium,  Chamaeleo 
(Trioceros) hoehnelli, Chamaeleo (Trioceros) jacksonii 
en Chamaeleo (Trioceros) fuelleborni. Aan beide laat-
ste soorten besteden we in deze uitgave aandacht. 

Chamaeleo fuelleborni man, foto Annet en Hans Kuyper
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Chamaeleo (Trioceros) jacksonii
De  jacksonii  is  een  middelgrote  kameleon. 
Mannetjes  kunnen  een  totale  lengte  bereiken  van 
35 cm, de vrouwtjes blijven iets kleiner. De grootste 
mannetjes behoren tot de ondersoort Ch. jacksonii 
xantholophus,  de Ch. jacksonii jacksonii  zelf  wordt 
ongeveer 25 cm, en de kleinste ondersoort de Ch. 
jacksonii merumontanus haalt amper de 20 cm. Er 
zijn  officieel  slechts  drie  geïdentificeerde  onder-
soorten van jacksonii. Daarom zal ik de ondersoort 
“willengensis” bij jacksonii jacksonii plaatsen, hoewel 
ik daar mijn twijfels bij heb vanwege de kleuren van 
de mannetjes en de bouw van de vrouwtjes.
Chamaeleo jacksonii  werd  voor  het  eerst  een  110-
tal  jaren  geleden  beschreven  in  de  buurt  van 
Kikuyu. Deze kameleon van Nairobi kreeg de naam 
Chamaeleo jacksonii  Boulenger,1896.  In  1958 
werd naast de nominaatvorm een kleinere jacksonii-
vorm  gevonden  bij  de  Mount  Meru  in Tanzania, 
deze ondersoort kreeg de naam Ch. jacksonii meru-
montanus Rand, 1958. In 1988 werd nog een derde 
grotere ondersoort beschreven aan de Mount Kenia 
in Oost–Afrika; het gaat hier om de ondersoort Ch. 
xantholophus Eason, Ferguson & Hebrard,1988. 
De Chamaeleo jacksonii is in tegenstelling tot enkele 
andere soorten een vrij kalme kameleon. De man-
netjes  zijn  echter  zeer  territoriaal  en  zullen  hun 
rivalen verdrijven om hun toppositie te behouden. 
Tijdens  deze  duels  zal  hij  stotend  met  zijn  lange 
hoorns  de  belager  verdrijven.  Deze  duels  resulte-
ren echter zelden of nooit in verwondingen bij de 
verliezer.
Kameleons zijn gekend als meesters in camouflage, 
zij  beschikken  over  een  hoogst  verfijnde  en  com-
plexe capaciteit om hun huidpigment  te wijzigen. 
Aldus  kunnen  zij  hun  kleuren  en  patroon  veran-
deren.  Ook  platten  ze  in  bepaalde  gevallen  hun 
lichaam af om zich zo minder opvallend te maken 
achter  bijvoorbeeld  een  tak. Deze  kameleon heeft 
zoals  alle  “old  world”  kameleons  een  binoculair 
zichtsvermogen,  zijn  ogen  bewegen  onafhankelijk 
360°  van  elkaar.  Hun  unieke  bewegende  ogen 
bezitten  ook  een  soort  van  telelens  die  men  kan 
vergelijken met een 100-150 mm telelens van een 
fototoestel.  De  meeste  kameleons  zijn  asociaal  en 
verkiezen alleen te leven. In de natuur zijn de die-
ren goed verspreid en zal men ze zelden in paren of 
groepen  zien,  in  gevangenschap  lukt het wel  eens 
om ze als koppeltje te houden. Echter is het volgens 
mij  toch  beter  om  ze  gescheiden  te  houden.  In 
geen geval kan men twee mannetjes samen in één 

terrarium houden. Wanneer men toch wenst ze als 
koppel te huisvesten moet men er op toezien dat er 
geen  stress  of  spanning  ontstaat  tussen  beiden.  Is 
dit het geval dan moet men ze direct scheiden.

Chamaeleo jacksonii in gevangenschap
Ch. jacksonii  is  met  succes  in  gevangenschap  te 
houden  en  te  kweken,  maar  men  moet  terdege 
rekening houden met de temperaturen, omdat het 

Chamaeleo jacksonii baby. Foto’s Kurt Bleys
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hier  om  een  bergsoort  (montane  soort)  gaat.  Dit 
betekent dat na de dagtemperatuur (23°C-28°C) er 
een sterke afkoeling moet zijn naar de nachttempe-
ratuur  (14°C-18°C).  Een  afkoeling  van  10°-15°C 
wordt  geadviseerd  om  de  eetlust  te  bevorderen. 
De dieren moeten kunnen zonnen onder een spot 
waar het plaatselijk ongeveer 28°C wordt. De tem-
peratuur in de rest van het terrarium mag ongeveer 
23°C zijn. Een gebrek aan variatie in temperatuur 
zal  leiden tot een achteruitgaande gezondheid van 
de  kameleon.  Bij  te  hoge  temperaturen  zullen 
deze dieren met hun mond open  (gapend)  zitten. 
Temperaturen boven de 32°C kunnen fatale gevol-
gen hebben. Even belangrijk als de temperatuur is 
een goede luchtcirculatie en beweging. 
Het  ideale  terrarium  voor  deze  hooglandsoorten 
bestaat  hoofdzakelijk  uit  gaas..  Glazen  terrariums 
zijn  niet  geschikt  voor  jacksonii’s.  Het  gaas  moet 
bestaan uit geanodiseerd aluminium of een geplas-
tificeerde draad. De maasgrootte van het gaas moet 
klein genoeg zijn om de voedselinsecten binnen te 
houden, maar groot genoeg om de kameleons  toe 
te  laten  hierop  te  klimmen  zonder  hun  poten  te 
beschadigen.  De  kooien  voor  deze  dieren  moeten 
groot  genoeg  zijn,  de  grootte  voor  één  tot  twee 
jacksonii’s  moet  minimaal  60x60x50cm  (hoogte 
x  breedte  x  diepte)  bedragen.  Het  interieur  van 
het terrarium moet bestaan uit niet toxische echte 
en/of plastic planten. Als  levende planten kunnen 
we de Ficus benjamina, Gardenia, Jade, Pothos en de 
Schefflera gebruiken. Ook nodig voor de inrichting 
van het terrarium zijn de klimtakken, die mag men 
absoluut niet vergeten. Deze takken moeten zowel 
verticaal  als  horizontaal  geplaatst  worden.  Zorg 
ervoor dat de takken die van bomen uit de natuur 
komen niet bespoten zijn met pesticiden.
Ook moet  er  een  spot  aanwezig  zijn  in het  terra-

rium waar de dieren zich ’s morgens kunnen gaan 
opwarmen.  Daarbij  mag  de  aangegeven  tempera-
tuur niet overschreden worden. De spot moet niet 
centraal in het terrarium hangen, de dieren moeten 
namelijk  ook  overdag  kunnen  afkoelen.  Water  is 
voor  de  meeste  kameleons  dus  ook  voor  de  jack-
sonii’s van groot belang. Water kan men tweemaal 
per dag toedienen met een vernevelaar, druppelaar, 
sproei-installatie en/of plantensproeier.

Voeding & vitaminepreparaten
Zorg  voor  een  voldoende  verscheidenheid  aan 
insecten  als  voedseldier,  ideaal  zou  zijn  dat  uw 
dieren  dagelijks  verschillende  voedseldieren  aan-
geboden krijgen. Het aanbieden van verschillende 
insecten zal uw kameleon fysisch en psychologisch 
ten  goede  komen.  Fysisch  wegens  de  verschil-
lende voedingstoffen die in diverse insecten worden 
gevonden.  Psychologisch,  omdat  het  vangen  van 
verschillende  soorten  insecten  verveling  zal  tegen-
gaan. Het ruime aanbod aan insecten kan bestaan 
uit:  pissebedden,  krekels,  wasmotlarven,  zijderup-
sen, huisjesslakken, huisvliegen, vlinders,  spinnen, 
meel-, morio-,en bananenwormen, enz. Het is van 
groot belang dat deze  voedseldieren,  voor men  ze 
aanbiedt  extra  bepoederd  worden  met  vitamine- 
en  mineralenpreparaten.  Alle  jonge  dieren  tot  zes 
maanden en drachtige vrouwtjes moeten een extra 
calciumsupplement  krijgen.  Als  multi-mineraal 
product  gebruik  ik  Miner-All  van  Sticky  Tongue 
Farms verrijkt met extra calcium.
Alle  jacksonii’s  eisen  in  het  bijzonder  ongefilterde 
zonnestralen  vanwege  de  UV  die  noodzakelijk  is 
voor de synthese van vitamine D3 en de absorptie 
van calcium en andere mineralen. De ultraviolette 
straling moet ongefilterd op het dier terechtkomen, 
bij dieren die achter glas zitten zullen deze stralen 

Chamaeleo jacksonii jacksonii man (links) en vrouw. Foto Kurt Bleys
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gefilterd  worden  en  geen  nut  hebben.  Kameleons 
die geen natuurlijk zonlicht hebben zal men 10 tot 
12 uur per  dag moeten  voorzien  van  een  fluores-
cente verlichting met zowel UV-A- als UV-B-stra-
len. Houdt er rekening mee dat deze lampen maar 
een  korte  levensduur  van  zes  maanden  hebben, 
daarna  zullen  zij  uw  dieren  geen  UV-A  en  UV-B 
meer geven.

Voortplanting
Ch. jacksonii  is  levendbarend  (ovovivipaar)  en  de 
vrouwtjes  kunnen  afhankelijk  van  de  ondersoort, 
voeding  en  gezondheid  tussen de 6  en 50  jongen 

werpen. De jacksonii’s bereiken seksuele rijpheid na 
zo’n 6-10 maanden. Om tot een succesrijke paring 
te  komen  wordt  het  vrouwtje  bij  het  mannetje 
geplaatst. Wanneer het vrouwtje gewillig  is, zal zij 
het mannetje  toestaan om haar te benaderen. Het 
mannetje  zal  dan  in  zijn  meest  briljante  kleuren 
en met het hoofd ‘knikkend’ zich in haar richting 
begeven, waarna de paring volgt. Een paring duurt 
meestal tussen de 5 en 20 minuten. Meestal moe-
ten meerdere paringen plaatsvinden om tot succes 
te komen. Je kunt het koppel gewoon samen laten 
zitten zolang het vrouwelijke dier de ontvankelijke 
kleuren heeft en er geen stress ontstaat. De draag-

Chamaeleo jacksonii meru-
montanum vrouw.  

Foto Manfred Au

Chamaeleo jacksonii xantho-
lophus man.  
Foto Jouke de Vries
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tijd  ligt ergens tussen de vijf en de tien maanden, 
afhankelijk van verschillende factoren zoals tempe-
ratuur,  seizoen,  en  gezondheid  van  het  vrouwtje. 
Het vrouwtje zal tijdens deze periode een geweldige 
eetlust ontwikkelen tot op een paar weken voor de 
geboorte  van  de  jongen.  Enkele  dagen  voor  het 
afwerpen  van  de  jongen  zal  ze  stoppen  met  eten 
en  zenuwachtig  door  het  terrarium  rondlopen. 
Wanneer het moment dan is aangebroken (meestal 
’s  morgens)  zal  zij  haar  jongen  werpen.  Het  is 
geweldig om dan voor het terrarium te staan en al 
die mini-jacksonii’s te zien rondkruipen. Ch. jackso-
nii in gevangenschap kan een leeftijd van acht jaar 
bereiken,  hoewel  sommige  publicaties  tot  twaalf 
jaar aangeven. 

Chamaeleo (Trioceros) fuelleborni
Veel  voorkomende  benamingen  voor  Chamaeleo 
(Trioceros) fuelleborni  (Tornier  1900)  zijn 
Fuelleborn’s kameleon,  Flapjack kameleon en Poro-
to driehoorn kameleon. 
Ondanks dat ze al meer dan honderd jaar bekend 
zijn, wordt er pas de laatste  jaren op kleine schaal 
met deze dieren gekweekt. Met de identificatie van 
deze dieren gaat het vaak mis, ze worden veel ver-
ward met Chamaeleo werneri of Chamaeleo jacksonii 

merumontanus. De ondersoort merumontanus heeft 
geen flappen in zijn nek, wat het verschil makkelijk 
zichtbaar maakt, maar het verschil met Chamaeleo 
werneri is moeilijker te zien. De grootte van het dier 
kan al veel vertellen, Chamaeleo werneri  is de gro-
tere  van de  twee  soorten, met  een gemeten  totale 
lengte  van  229  mm  (Tornier  1899),  maar  dit  is 
waarschijnlijk  niet  het  grootste  dier  van  de  soort, 
daar  er  gegevens bekend  zijn  van dieren  van deze 
soort die 275 mm waren. Een gemeten lengte van 
210 mm voor een mannelijke Chamaeleo fuelleborni 
lijkt wel een maximale lengte te zijn. De vrouwen 
van  beide  soorten  zijn  ietsje  kleiner  dan  de  man-
nen.  Ook  de  kleur  verschilt  in  de  soorten,  zowel 
de mannen als de vrouwen van Chamaeleo werneri 
zijn bruinachtig met witte en gebroken witte vlek-
ken. De tussenliggende huid op het lichaam is rood 
rozeachtig. 
Chamaeleo fuelleborni heeft als basiskleur groen tot 
mintgroen met tekeningen in het donkerbruin. De 
platte ronde schubben op de flappen in de nek en 
op de oogkegels zijn vaak baksteen-rood of kastan-
jebruin.  Beide  soorten  hebben  een  onderbroken 
brede streep die loopt vanaf het oog, over de flank 
van het dier tot aan de staartbasis, deze lijn is wit of 
gebroken wit gekleurd.

Chamaeleo	fuelleborni vrouw. Foto Annet en Hans Kuyper
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Natuurlijke omgeving
Het  leefgebied  van  Chamaeleo fuelleborni  staat 
bekend als de Poroto bergen, Kivira (ten Zuidoosten 
van  Mbeya)  en  de  Ngosi  vulcaan  in  Tanzania. 
Hoewel er weinig bekend is over het exacte leefge-
bied, wordt er van uitgegaan dat ze voorkomen op 
halfhoge  tot  hoge  bosgebieden.  In  deze  zuidelijke 
hooglandgebieden  van Tanzania  komt  vorst  voor, 
één enkele piek van regenval, veroorzaakt door de 
moessonwinden, maakt hier een einde aan, terwijl 
de zon van noord naar zuid overtrekt. Totale regen-
val-waarden kunnen in het hoogland boven de 127 
cm  uitkomen  en  aan  de  windzijde  van  de  bergen 
komt het zelfs af en toe voor dat de waarden zelfs 
boven de 250 cm komen. Met uitzondering van de 
natuurreservaten, zijn de hooglanden erg veranderd 
door het verbouwen en oogsten van hoofdzakelijk 
koffie-, thee- en tarweplanten, het verzamelen van 
brandhout en het  laten grazen van allerlei soorten 
vee op de hellingen van de bergen.

Gedrag
Zoals bij de meeste kameleonsoorten die in de kou-
dere gebieden gevonden worden is ook de Chamaeleo 
fuelleborni een rustige soort. Aanvankelijk kunnen 
ze  vrij  schuw  en  enigszins  voorzichtig  zijn,  als  ze 
eenmaal  gewend  zijn  aan  het  leven  in  gevangen-
schap zijn ze vrij rustig en vinden ze de aanwezig-
heid van mensen over het algemeen geen enkel pro-
bleem en zelfs prettig. Zodra ze kans zien, als het 
terrarium opengaat voor het sproeien of eten geven, 
willen ze graag bij je komen zitten en wandelen een 
blokje  rond  via de handen,  arm  en  rug  en  via de 
andere  kant  weer  terug.  Gezellige  sociale  diertjes 
dus,  wat  het  houden  voor  ons  extra  leuk  maakt. 
Het grootste deel van de dag bestaat voor deze soort 
uit zonnen en de zoektocht naar voedsel. Ondanks 
dat Chamaeleo fuelleborni een niet al te grote soort 
is,  hebben  wij  de  ervaring  dat  het  houden  van 
volwassen  dieren  in  groepen  meestal  niet  goed 
gaat. Het  is  absoluut  aan  te  bevelen dat  ze  elkaar 
niet kunnen zien. Zeker moet worden voorkomen 
dat de vrouwtjes de mannen kunnen zien, om een 
zekere stress te voorkomen. Dit zal zeker te maken 
hebben met de opmerkelijke paringsgewoonte van 
deze soort, zoals verder in dit artikel beschreven.

Omgeving
Chamaeleo fuelleborni is een montane soort, dit wil 
zeggen dat hij uit de bergen komt. Dit is een aspect 
waar  rekening mee  gehouden dient  te worden bij 

het opzetten van een huisvesting in gevangenschap. 
De  minimum-  en  maximum-temperatuur  voor 
Chamaeleo fuelleborni  varieert  in hun oorspronke-
lijke habitat tussen 4°C en 29°C. Heel belangrijk is 
een afkoelingsperiode ’s nachts, dit geldt zowel voor 
jonge als voor de volwassen dieren. Wij houden een 
verschil in dag en nachttemperatuur aan van rond 
de 10°C. De  ideale  temperatuur  voor deze dieren 
ligt  tussen  de  16°C  (nachttemperatuur)  en  27°C 
(overdag). Zonder de nachtelijke afkoeling ontstaan 
onherroepelijk  problemen  met  hun  gezondheid. 
Hoewel Chamaeleo fuelleborni dus goed tegen lage 
nachttemperaturen kan, moet er wel rekening mee 
gehouden  worden  dat  de  temperatuur  dan  over-
dag  niet  meer  dan  10°C  hoger  mag  zijn  dan  die 
nachttemperatuur. Erg koele nachten  (10°C  in de 
terrariumruimte c.q. het terrarium zelf ) zullen dus 
moeten worden gevolgd door dagtemperaturen van 
rond de 20°C. Te lange koele periodes (nachttem-
peratuur lager dan 16°C en dagtemperatuur duide-
lijk beneden 25°C) kunnen uiteindelijk  leiden  tot 
ademhalingsproblemen.
De ideale temperatuur ligt dus rond de 25°C in het 
terrarium. Een  spot  in het  terrarium waar  ze  zich 
in de ochtenduren kunnen opwarmen wordt altijd 
dankbaar  gebruikt.  Mocht  de  temperatuur  boven 
de maximale temperatuur uitstijgen, dan zullen er 
voorzorgsmaatregelen  getroffen  moeten  worden. 
Indicaties  van  een  langdurig  te  hoge  temperatuur 
zijn onder meer dat de dieren lichter van kleur zijn 
en/of  met  een  “gapende”  bek  zitten.  Is  dit  gedu-
rende een langere tijd het geval, dan zal de tempe-
ratuur naar beneden moeten. Temperaturen boven 
de 33°C zullen resulteren in de dood van de dieren. 
Gedurende warmere perioden in de zomertijd is het 
gebruik van een airco dan ook noodzakelijk om de 
temperatuur goed te kunnen regelen.

Behuizing
De  minimale  afmetingen  van  een  terrarium  voor 
een Chamaeleo fuelleborni moet zijn 45x45x75 cm 
(lxbxh). Zonder goede beluchtingmogelijkheden in 
het  terrarium  kan  deze  soort  niet  worden  gehou-
den.  Onze  terraria  hebben  wij  laten  voorzien  van 
een beluchtingstrook aan de voorzijde, gaas aan de 
bovenkant  (zodat  ze  ook  niet  in  contact  kunnen 
komen  met  de  lampen)  en  via  de  bovenzijde  een 
extra beluchting aan de achterzijde en boven aan de 
voorkant.  Het  terrarium  moet  voldoende  beplant 
zijn  met  bijvoorbeeld  Ficus benjamina  of  Cissus 
rhombifolia of andere niet giftige planten. Diverse 
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takken van verschillende diktes geplaatst tussen de 
planten zijn ook nodig om voor plekken te zorgen 
waar de dieren kunnen zonnen of juist lekker in de 
schaduw kunnen zitten.

Belichting
De lichtbehoefte van Chamaeleo fuelleborni is gelijk 
aan  die  van  andere  montane  soorten.  De  ideale 
situatie is die waarin de dieren worden voorzien van 
natuurlijk  zonlicht.  In  gebieden  waar  ze  redelijk 
warme winters hebben kunnen deze dieren het hele 
jaar rond buiten gehouden worden. Als de tempe-
ratuur  onder  de  6°C  zakt  moeten  de  dieren  naar 
binnen gehaald worden. Binnen gehuisvest moeten 
de dieren belicht worden door  een  fluorescerende 
lamp met een compleet  spectrum, die UV-B stra-
ling uitzendt, maar een warmtelamp is ook onont-
beerlijk. Onze terraria zijn voorzien van een Triton 
Reptile UV lamp, een halogeenspot, een spaarlamp 
en een TL daglicht.

Vochtigheid en water
Het  voorzien  van  voldoende  luchtvochtigheid  en 
water is van cruciaal belang, daar Chamaeleo fuelle-
borni uit een gebied komt waar de luchtvochtigheid 
erg hoog is en er erg veel regen valt. Zelf sproeien 
wij tweemal per dag, in de ochtend en in de avond 
voordat het donker wordt.
Alle dieren laten wij in de ochtend en avond drin-
ken uit  een pipet. Wel veel  (maar  erg  leuk) werk, 
zo  zijn  wij  er  zeker  van  dat  ze  inderdaad  hebben 
gedronken  of  misschien  niet  willen  drinken,  wat 
een  aanduiding  kan  zijn  voor  gezondheidsproble-
men. Niet  in de  laatste plaats  zijn wij  er  zo  zeker 
van  dat  ze  de  nodige  supplementen,  in  het  water 
opgelost, ook binnen krijgen en indien van toepas-
sing de medicijnen ook binnen krijgen. 

Voedsel
Een zo groot mogelijke verscheidenheid aan voed-
seldieren  aanbieden  is  het  beste  wat  er  is  voor  de 
dieren.  De  lijst  van  geschikte  voedseldieren  voor 
Chamaeleo fuelleborni kan bestaan uit krekels, zijde-
rupsen,  wasmotlarven,  wasmotten  zelf,  meelwor-
men, kleine kakkerlakken en vliegen. Ideaal zou het 
zijn als de dieren iedere dag een ander soort voedsel 
tot  hun  beschikking  zouden  hebben,  om  zo  een 
zeer  gevarieerd  dieet  te  creëren. Wij  volstaan  met 
het voeren van krekels, vliegen, wasmotlarven, was-
motten, kleine sprinkhanen en pissebedden – als ze 
er zijn natuurlijk.
Aangeraden  wordt  de  voedseldieren  tweemaal  per 
week  te  bepoederen  met  een  calciumpreparaat  of 
op  andere  wijze  calcium  toe  te  dienen  van  (wij 
doen dat zoals hierboven gemeld via het water). Wij 
gebruiken tweemaal per week Calcitad en vitamine 
D  (Davitamon),  beide  oplosbaar  in  water.  Het  is 
noodzakelijk  om  deze  middelen  samen  te  gebrui-
ken om de opname van de calcium te bevorderen. 
Over het eten krijgen ze Vitatotaal.

Voortplanting
Chamaeleo fuelleborni  is  een  soort  die  ovovivipaar 
is, dit wil  zeggen dat het een  levendbarende  soort 
is. De dieren worden geslachtsrijp rond een leeftijd 
van  6  à  10  maanden,  waarbij  de  mannetjes  als 
eerste geslachtsrijp worden.   Heel bijzonder  is dat 
de Chamaeleo fuelleborni niet  regelmatig paart, de 
vrouwtjes  zijn  als  geen  andere  kameleonsoort  in 
staat om na een succesvolle eerste paring het sper-
ma heel lang op te slaan. Het blijkt zelfs mogelijk 
te zijn dat de spermaopslag en het gebruik daarvan 
na de eerste paring het gehele leven van de vrouw 
bewaard  blijft,  maar  minimaal  voor  vijf  worpen. 
Onze ervaring lijkt het bovenstaande te bevestigen, 
zonder  een  dekking  zijn  een  aantal  vrouwen  nu 
weer duidelijk  zwanger  en  van  een man willen  ze 
niets meer weten. Slechts éénmaal per jaar werpen 
de vrouwtjes tussen de vier en vijftien jonge dieren. 
Geslachtsverkeer wordt bereikt door man en vrouw 
aan elkaar te introduceren. Als een vrouw gewillig is 
zal zij in de non-stress kleuren blijven en gewoon de 
dingen blijven doen in het terrarium die ze normaal 
ook zou doen. Mocht het vrouwtje niet gewillig zijn 
voor een paring, dan zal zij veel donkerder kleuren 
vertonen, haar nekflappen opzetten, met haar bek 
open gaan zitten, haar lichaam opblazen en heen en 
weer schudden met haar lichaam. Mocht de vrouw 
op deze manier  reageren, haal man en vrouw dan 

Gazen buitenkooien voor jacksonii. Foto Kurt Bleys
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onmiddellijk uit elkaar en probeer het na een week 
nog een keer. De welwillende vrouw zal het man-
netje  toestaan  haar  te  naderen,  het  mannetje  zal 
met  zijn  hoofd  heen  en  weer  schuddend  richting 
het  vrouwtje  lopen  en  zijn  kleur  zal  intensiveren, 
dan  zal  hij  haar  van  achteren  beklimmen. Terwijl 
de  man  rustig  zijn  positie  bovenop  het  vrouwtje 
inneemt  zal  zij  haar  staart  omhoog  doen  om  zo 
het geslachtverkeer mogelijk te maken. Een paring 
duurt 10 tot 20 minuten. Als de paring voltooid is 
zullen de dieren  van  elkaar  afgaan,  ze  kunnen bij 
elkaar blijven zitten voor eventueel meerdere parin-
gen, totdat het vrouwtje niet meer gewillig is en de 
bovengenoemde  stress-houding  aan  gaat  nemen.  
Het drachtige vrouwtje  zal  altijd alleen gehuisvest 
moeten worden.
De luchtstroken in het terrarium waar het drachti-
ge vrouwtje in zit moeten bedekt zijn met fijn gaas, 
zodat de jonge dieren na de geboorte niet kunnen 
ontsnappen. Dit terrarium (mits groot genoeg) kan 
worden gebruikt om de jonge dieren in op te laten 
groeien. De normale draagtijd van het vrouwtje zal 
ligt tussen de zeven en de tien maanden, afhanke-
lijk van de temperatuur.
In de periode dat het vrouwtje drachtig is, kan zij 
ander gedrag gaan vertonen dan normaal. De voed-
selinname zal toenemen tot de latere stadia van haar 
drachtigheid. Tegen die  tijd  zal  de  voedselinname 
weer afnemen, doordat de organen in de buikholte 
van het vrouwtje aan de kant gedrukt worden door 
de  zich ontwikkelende  embryo’s. Een dag of  twee 
voordat het vrouwtje zal gaan werpen, wordt ze erg 
onrustig  en  zal  door  het  terrarium  gaan  dwalen. 
Nog een indicatie dat het vrouwtje gaat werpen is 
dat  ze 24 uur  voor die  tijd  zal  stoppen met  eten. 
De geboorte van de jonge dieren zal meestal plaats-
vinden  in  de  morgen,  het  vrouwtje  zal  door  het 
terrarium dwalen en de jongen in de planten of op 
de ondergrond laten vallen. Het vallen van de jonge 
dieren stimuleert deze om door het membraan, dat 
nog om hen heen zit, te breken en zichzelf zodoen-
de  te bevrijden. Er  is waargenomen dat vrouwtjes 
het membraam opeten nadat de  jonkies eruit  zijn 
gekropen.  Het  komt  voor  dat  vrouwen  verschil-
lende  lege,  onbevruchte  membramen  werpen,  dit 
is een normaal verschijnsel. Het  aantal jongen per 
worp  varieert  bij  Chamaeleo fuelleborni  tussen  de 
vier en de vijftien.

Het  aantal  jongen  is  afhankelijk  van  de  omstan-
digheden waarin de dieren leven, de grootte en de 
leeftijd van de dieren. Het hele werpproces zal tus-
sen de twee en de acht uur duren. Als het vrouwtje 
klaar is met werpen, scheid haar dan van de jonge 
dieren en voorzie haar van voedsel en water, om van 
het werpen te kunnen herstellen. De jonge dieren 
hebben  een  lengte  hebben  van  tussen  de  3  en  de 
3,5 cm en wegen ongeveer een halve tot driekwart 
gram.  De  kleur  is  lichtgroen  tot  geelbruin  met 
vale witte vlekken aan de zijkant. Ze kunnen hard 
groeien, mits goed gevoerd, en zullen na een week 
of acht al in lengte verdubbeld zijn.
Tussen de vijfde en achtste week zullen bij de man-
netjes de eerste tekenen van hoorntjes op hun snuit 
te zien zijn. De  jonge dieren kunnen bij elkaar  in 
het  terrarium  (mits  voldoende  ruimte)  opgroeien, 
de agressieve dieren en de verzwakte dieren zullen 
wel apart grootgebracht moeten worden.
De  jonge  dieren  kunnen  gelijk  na  de  geboorte 
al  voedsel  schieten,  stofkrekels  en  fruitvliegen  en 
andere  insecten van dat  formaat. Belangrijk  is het 
bepoederen van de   voedseldieren met calcium en 
vitamine. De benodigdheden voor in het terrarium 
zijn hetzelfde als voor de ouders, hier moet alleen 
gelet worden op het gaas dat gebruikt wordt voor 
de beluchting, omdat de kleine dieren door te grote 
mazen kunnen ontsnappen (om het nog maar niet 
over de kleine voedseldieren te hebben).
Wij hebben bemerkt dat de groei van jong tot jong 
onderling sterk verschilt, zelfs als ze onder dezelfde 
omstandigheden  worden  grootgebracht.  Sommige 
groeien  heel  snel,  sommigen  blijven  achter  maar 
gaan  snel groeien na ongeveer drie maanden. Een 
verklaring  hiervoor  kunnen  wij  nog  niet  goed 
geven. 
Een plant als Ficus benjamina met zijn vele kleine 
blaadjes  is  zeer  geschikt  voor  de  jonge  dieren  om 
water vanaf te likken, maar ook de baby’s geven wij 
water met een pipet. Verder wordt een heel netwerk 
van  kleine  twijgjes  en  andere  takjes  aangeraden, 
zodat de kleintjes overal naartoe kunnen lopen om 
te  jagen,  maar  ook  om  te  zonnen.  Zoals  met  alle 
Chamaeleo-jongen  is  de  hygiëne  in  het  terrarium 
van  cruciaal  belang  voor  het  succesvol  opkweken 
van  de  jonge  dieren.  Het  terrarium,  de  planten 
en de stokken zullen  iedere week schoon gemaakt 
moeten worden.
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Furcifer pardalis  is een populaire kameleon, die  in 
Nederland veel  gehouden  en gekweekt wordt. De 
panterkameleon  komt  hoofdzakelijk  voor  in  het 
warme,  tropische  noorden  van  Madagaskar,  waar 
hij  in bomen en grote  struiken  leeft.  In  tegenstel-
ling  tot  vrijwel  alle  andere  Madagaskische  kame-
leons  bevolkt  F. pardalis  ook  in  cultuur  gebracht 
land.  In  de  steden  vind  je  ze  in  de  heggen  van 
tuinen, in parken en in de begroeing rond begraaf-
plaatsen. Alleen Furcifer lateralis en Furcifer oestaleti 
zijn  op  Madagaskar  zogenaamde  “cultuurvolgers,” 
alle  andere  kameleonsoorten  van  de  drie  op  het 
eiland voorkomende genera Furcifer, Calumma  en 
Brookesia  verdwijnen  als  de  mens  op  het  toneel 
verschijnt.
De mannen van F. pardalis kunnen een totale lengte 
van 50 cm bereiken. De vrouwen blijven kleiner, de 
grootte  varieert  per  kleurvorm  en  is maximaal  35 
cm (TL=totale lengte). De mannen hebben meestal 
een groene basiskleur met rode banden, maar ook 
blauw  en  geel  komt  voor.  In  opgewonden  staat 
veranderen  ze  hun  uiterlijk  en  vertonen  een  heel 
scala aan kleuren. Deze zogenaamde “stresskleuren” 
laten ze zien bij gevaar en in de paartijd om indruk 
te maken op de vrouwen. Er bestaan verschillende 
geografische  kleurvormen,  die  de  naam  hebben 
gekregen  van  het  gebied  waar  ze  voorkomen.  De 
in  Europa  meest  verhandelde  kleurvormen  zijn: 
‘Rode  Ambanja,’  ‘Blauwe  Ambanja,’  ‘Ambilobe,’ 
‘Diego Suarez,’ ‘Sambava,’ ‘Tamatave’ en ‘Nosy Be.’ 
De  laatste  jaren zijn daar nieuwe kleurvormen bij 

gekomen zoals  ‘Nosy Mitsio,’  ‘Ankaramy pink’  en 
‘Ambanja  blue  diamond.’  Deze  kleurvormen  zijn 
het  duidelijkst  te  herkennen  in  de  stresssituatie. 
In  hun  normale  kleurpatroon  zijn  de  verschillen 
niet  zo  groot  en  vaak  moeilijk  te  onderkennen. 
Het landkaartje geeft aan in welk gebieden diverse 
kleurvormen gevonden worden. Bij de vrouwen is 
heel moeilijk te zien uit welk gebied ze komen, ze 
zijn meestal bruin tot roze gekleurd.

Het terrarium
De panterkameleon is een grote actieve kameleon, 
daarom is een groot terrarium een vereiste. De hier-
na vermelde maten van de terraria zijn minimum-
afmetingen, een groter leefgebied is natuurlijk altijd 
beter! De mannen hebben een terrarium nodig van 
minimaal  80x60x100  cm  (lxbxh).  De  vrouwen 
kunnen  in  minimaal  60x60x80  cm.  Deze  maten 
gelden  voor  volwassen  dieren.  Voor  jonge  dieren 
geldt  dat  het  formaat  van  het  terrarium  aan  de 
grootte van het exemplaar moet worden aangepast. 
Net  na  de  geboorte  is  heeft  een  jong  een  totale 
lengte van ongeveer vier à vijf cm, een opkweekter-
rarium voor dit formaat is ongeveer 30x30x40 cm. 
Een dier van ongeveer drie maanden oud heeft  al 
een totale lengte van ongeveer 15 cm, dit heeft een 
terrarium  van  minimaal  40x40x80  cm  nodig.  De 
reden om de jongen in niet al te grote terraria op te 
voeden is om meer zicht te krijgen op het dier. In 
een kleine bak is er meer controle over het eet- en 
drinkgedrag. In een groot terrarium moet de jonge 
kameleon teveel naar zijn eten zoeken. 
Furcifer pardalis  heeft  behoefte  aan  een  continue 
aanvoer  van  frisse  lucht.  Men  kan  dus  het  beste 
een  terrarium  met  minimaal  twee  ventilatiestro-
ken, één aan de voorkant en één aan de bovenkant 
gebruiken. 

Detailopname huid Furcifer pardalis. Foto Rob D’heu

	‘Ambilobe,’  foto Maykel Broekman 
	Voorkomen kleurvormen van Furcifer pardalis
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Verlichting
Houd er bij de  inrichting van het  terrarium reke-
ning mee dat kameleons nooit in aanraking mogen 
komen met brandende verlichting. Voor alle soor-
ten  kameleons  geldt  dat  ze  geen  waarschuwings-
systeem kennen voor plaatselijke oververhitting. In 
het verleden hebben veel dieren fikse brandwonden 
opgelopen,  met  vaak  de  dood  als  gevolg,  door 
aanraking met lampen. Montage van verlichting in 
het terrarium gaat dus ten koste van de leefruimte 
van de kameleon. Elk  levend organisme heeft  een 
dag-  en  nachtritme.  Zonder  dit  ritme  raken  de 
dieren gestresst. Aangezien de dag op Madagaskar, 
afhankelijk  van het  seizoen,  12  tot  13 uur duurt, 
moet Furcifer pardalis ook zolang verlichting heb-
ben,  dit  kan  met  een  tijdschakelklok  gemakkelijk 
ingesteld  worden.  De  panterkameleon  heeft  twee 
typen verlichting nodig, namelijk een  spot om de 
temperatuur in het terrarium op peil te houden en 
om  zich  onder  op  te  warmen  en  UV-(ultraviolet) 
verlichting. UV-B wordt gebruikt om vitamine D3 
aan  te maken. Vitamine D3  is  belangrijk  voor  de 
kalkopname van het lichaam. Kalk is vooral nodig 
voor  aanmaak  en  behoud  van  de  botten.  Vooral 
opgroeiende  dieren  hebben  grote  hoeveelheden 
nodig. Er zijn verschillende manieren om deze UV-
B  straling aan  te bieden,  er  zijn meerdere  soorten 
lampen  in  de  handel  te  verkrijgen:  UV  TL-bal-
ken, UV-spaarlampen en de zogenaamde Powersun 
lampen. De TL-balken en  spaarlampen geven wel 
UV-B af maar amper warmte, dus het gebruik van 
deze  lampen moet worden gecombineerd met een 
aparte  gloeilamp  of  spot.  De  Powersun-lampen 
zijn een warmtespot en UV-straler in één. De hoe-

veelheid UV-B  straling die  een  lamp afgeeft word 
aangeduid in percentages 2.0, 5.0 of 10.0. De 5.0 
lampen  worden  het  meest  gebruikt,  omdat  deze 
de optimale hoeveelheid UV-B afgeven en de hele 
dag kunnen blijven branden. Hou er rekening mee 
dat teveel UV-straling erg schadelijk is, niet alleen 
voor  uw  dieren  maar  ook  voor  uzelf.  Het  is  het-
zelfde effect als verbranding door de zon, dat wordt 
ook  door  UV-B-  en  UV-C-straling  veroorzaakt. 
De temperatuur overdag moet ongeveer 30 graden 
zijn en ’s nachts mag deze afkoelen naar 15-20 gra-
den. Onder de spot mag het 40-45 graden worden, 
zolang de kameleon maar de kans heeft om ook een 
koeler gedeelte op te zoeken. Ga niet experimente-
ren met de leefomstandigheden in het terrarium als 
de dieren er al inzitten, maar zorg voor een uitgeba-
lanceerd terarrium voordat er een dier in geplaatst 
word.  De  verwarming  kan  men  regelen  door  te 
variëren met het wattage van de spot.

Links: Kop van Furcifer pardalis 
Foto Rob D’heu

Boven en rechts:  
Furcifer pardalis ‘Tamatave.’ 

Foto’s Jouke de Vries
Foto’s pagina 66 en 67: 

Luc Somers.
Pagina 68 en 69: Kurt Bleys
Pagina 70 boven: Mark ten 

Heggeler, onder: Jouke de Vries
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“Blauwe Ambanja”
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“Ambilobe”
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“Nosy Mitsio”

“Sambava”
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Inrichting
In de vrije natuur leven panterkameleons in strui-
ken  en  bomen.  Zorg  daarom  voor  voldoende 
klim- en schuilgelegenheden in de vorm van grote 
planten in het terrarium. De meest gebruikte plant 
daarvoor  is  de  Ficus benjamini,  ondersteund  met 
losse  takken  ter  versteviging. Andere  stevige plan-
ten kunnen natuurlijk ook gebruikt worden. Hou 
er rekening mee dat de takken het gewicht van de 
kameleon  kunnen  dragen.  Gebruik  planten  die 
niet  giftig  zijn  en bij  voorkeur  veel bladeren heb-
ben. F. pardalis zal zich hierin met zijn schutkleur 
veilig voelen. Nogmaals, zorg er te allen tijde voor 
dat het dier  via de  takken de verlichting niet kan 
aanraken,  maar  dat  hij  zich  wel  kan  opwarmen 
onder de spot. 

Voeding
De meest gebruikte voedseldieren bij reptielen zijn 
krekels en sprinkhanen, maar probeer zo gevarieerd 
mogelijk  te  voeren.  Varieer  met:  wasmotlarven, 

dola’s,  moriowormen,  pissebedden,  kakkerlakken, 
babymuisjes,  zijderupsen,  bidsprinkhanen,  wan-
delende  takken en  -bladeren enz. Er kan elke dag 
voedsel worden aangeboden of om de dag. Hoeveel 
een dier eet verschilt per individu, maar gemiddeld 
genomen zijn vijf voedseldieren per dag voldoende. 
Probeer  te  voorkomen  dat  er  voedseldieren  in  de 
bak ontsnappen, de toegevoegde vitamines en kalk 
gaat  dan  verloren  en  de  loslopende  voedseldieren 
kunnen de kameleon veel stress geven. Een metho-
de om dit te voorkomen is om voedseldieren in een 
plastic bakje met een wasknijper aan een tak te han-
gen. Maak de situatie wel zo dat als de kameleon in 
het bakje valt, deze er wel weer uit kan klimmen. 
Let  er  ook  op  dat  het  met  het  sproeien  niet  vol 
water komt te staan, dit is een bron van bacteriën 
en de kameleon kan er zelfs in verdrinken. De voe-
dingswaarde van gekweekte insecten is niet hoog en 
onvoldoende om een kameleon gezond te houden. 
Om  de  voedingswaarde  te  verhogen  dienen  de 
voedseldieren eerst “gutload” te worden, dit  is het 

Furcifer pardalis ‘Ambanja.’ Foto Maykel Broekman
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vooraf  voeden  van  de  voedseldieren  met  speciaal 
hiervoor  in de handel zijnde producten. Hierdoor 
krijgt het voedseldier een hoger calciumgehalte en 
bevat ook meer vitamines en mineralen. Ook moe-
ten  de  voedseldieren  worden  bepoederd  met  vita-
mine-  en  mineralenpreparaten.  Een  veel  gebruikt 
merk is Korvimin ZVT. Het wordt aanbevolen dit 
middel  te  verrijken  met  calciumcarbonaat  in  de 
verhouding 1 op 1. Korvimin word reeds jaren lang 
door  ervaren  kameleonhouders  gebruikt  met  veel 
succes. Er zijn natuurlijk nog veel meer producten 
te verkrijgen zoals Miner-All, Vita-Totaal,  Reptivit, 
Herpcare enz. Welk van deze producten ‘het beste’ 
is  is  een  kwestie  van  smaak  en  ervaring  en  geeft 
stof aan een discussie die door hobbyisten nog lang 
gevoerd zal worden. 

Watervoorziening
Het  terrarium  dient  één  of  twee  maal  per  dag 
besproeid te worden met een plantenspuit of door 
midddel  van  een  sproeisysteem.  Furcifer pardalis 
drinkt de druppels  van de bladeren  van de plant. 
Ook  wordt  door  het  sproeien  de  relatieve  lucht-
vochtigheid  in het  terrarium verhoogd. Daarnaast 
kan  ook  een  druppelaar  worden  gebruikt.  Om  te 
voorkomen dat de bodem van het terrarium te nat 
word, is het handig om de druppelaar boven de pot 

van  een  plant  te  hangen.  Als  de  panterkameleon 
de  druppelaar  heeft  geaccepteerd,  zal  hij  er  zeker 
onder  gaan  zitten  om  de  druppels  op  te  vangen 
en zo  te drinken. Een andere methode  is om met 
een druppelpipet handmatig de kameleon te  laten 
drinken. Hiermee ontstaat  er  een beter  inzicht  in 
de drinkgewoonten van  ieder  individueel dier. En 
het heeft als voordeel dat, indien nodig, ook medi-
cijnen opgelost  in het drinkwater kunnen worden 
toegediend. Vaak word  in de handel  een waterval 
of fonteintje geadviseerd voor de watervoorziening. 

Een jonge ‘Ambanja blauw.’ Foto Kurt Bleys

Paring ‘Nosy mitsio’. Foto Mark ten Heggeler
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Dit werkt    inderdaad prima, maar dit water moet 
echt  dagelijks  verschoond  worden!  Krekels,  of 
andere voedseldieren kunnen in het waterreservoir 
kruipen en verdrinken hierin. Dit wordt daardoor 
een  grote  bron  voor  bacteriën.  Het  is  beter  om 
gewoon dagelijks te sproeien en/of te druppelen.

Kweek
Panterkameleons  kunnen  op  een  leeftijd  van  zes 
maanden al vruchtbaar zijn. De dieren zijn dan ech-
ter nog niet uitgegroeid. Tussen de negen en twaalf 
maanden gaat het lichaam meer massa krijgen, dit 
is  het  moment  dat  ze  lichamelijk  het  sterkst  zijn 
en de draagtijd goed aankunnen. Na een geslaagde 
dekking zal de vrouw de eieren na vier tot zes weken 
tijd  gaan  leggen.  Het  legsel  bevat  meestal  tussen 
de 10  en 30  eieren  (45  is ook  al  eens geteld). De 
eieren worden in het terrarium in een licht vochtig 
mengsel van potgrond en metselzand gelegd. Na het 
leggen moeten de eieren binnen 48 uur opgegraven 
worden,  zodat  deze  kunstmatig  uitgebroed  kun-
nen worden. Een hoge bamibak of een krekelbakje 
wordt gevuld met vochtig vermiculiet in de verhou-
ding  van  60%  vermiculiet  en  40%  water.  Er  zijn 
verschillende methoden bekend van uitbroeden. Bij 
een  constante  temperatuur  van  24  graden  zal  het 
legsel na 6 tot 10 maanden uitkomen. 

Tot slot
Furcifer pardalis  is  één  van  de  mooist  gekleurde 
kameleons.  Hou  er  bij  de  aanschaf  van  een  jong 
dier  rekening  mee  dat  ze  groot  worden  en  dat  ze 
een grote ruimte nodig hebben om in te leven. Ook 
vragen ze dagelijkse verzorging en aandacht. Bij de 
aanschaf  van  een  eerste  kameleon  kan  het  beste 
een halfwas dier van ongeveer vier tot zes maanden 
oud aangeschaft worden. De kameleons vanaf vier 
maanden zijn namelijk lichamelijk veel sterker dan 
pasgeboren diertjes. De prijs is iets hoger, maar de 
kans op overleven is stukken groter. Een nuttige tip 
is om de kameleon bij de kweker thuis op te halen, 
hier zie je hoe de situatie daar is en de kweker zal 
meestal proberen zoveel mogelijk informatie mee te 
geven. Geef je ze alle verzorging die ze nodig heb-
ben, dan heb je een mooi reptiel dat over het alge-
meen gemakkelijk te hanteren is. Het karakter van 
een panterkameleon is zachtaardig en ze zijn niet zo 
stressgevoelig. Hanteer een kameleon zo min moge-
lijk, maar  indien nodig  altijd  van onderaf,  omdat 
in  de  natuur  alle  gevaren  van  boven  komen.  Een 
pardalis is een dier dat erg ‘mak’ kan worden, maar 
het  is natuurlijk geen knuffeldier. Furcifer pardalis 
is een goede kameleon om als kameleonhouder mee 
te beginnen, maar ervaring met andere (gemakkelij-
kere) reptielen is wel aan te raden.

Jongen van ‘Ambanja blauw’. Foto Kurt Bleys
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Naar onze mening behoort Furcifer verrucosus tot 
de ‘minder moeilijke’ kameleons. Geen enkele 
kameleonsoort is een ‘beginnerssoort,’ maar som-
mige kameleons zijn beter geschikt om de hobby 
mee te beginnen dan andere. Furcifer verrucosus is, 
als er nakweekdieren kunnen worden aangeschaft 
en voldoende ruimte beschikbaar is, een niet al te 
moeilijke soort. 

Algemeen
Furcifer verrucosus  werd al in 1829 beschreven door 
Cuvier. Hoewel sommigen er aan twijfelen of  F. 
verrucosus  een aparte soort is en niet een ondersoort 
van Furcifer oustaleti, wordt er toch algemeen van uit 
gegaan dat F. verrucosus wel degelijk een aparte soort 
is. Voor zover nu bekend bestaan er twee onder-
soorten van Furcifer verrucosus: F. verrucosus verrucosus 
en F. verrucosus semicristatus (bron: www.adcham.
com). De beide varianten zijn makkelijk aan de 
kleuren te onderscheiden: De v. verrucosus-mannen 
hebben een duidelijk donkerder groene kleur op 
de onderzijde van het lichaam dan de v. semicristatus 
mannen, vaak ook blauwe tinten op bovenlichaam 

en kop en meestal een grijzige kop. De vrouwen 
zijn over het algemeen grijsbruin. De v. semicrista-
tus-mannen hebben een lichtgroene kleur op het 
onderlichaam, veel roestbruin op het bovenlichaam 
en een roestbruine kop. De vrouwen zijn roest-
bruin tot rood met, afhankelijk van de stemming, 
witte, beige of  lila/paarse stippen op de flanken en 
zijn veel kleurrijker dan de  v. verrucosus-vrouwen.

Verspreiding
F. verrucosus  verrucosus leeft in het  westen en zuiden 
van Madagaskar en komt voornamelijk voor in de 
kurkdroge stekelwouden. De jaarlijkse regenval 
bedraagt hier minder dan 350 mm en vindt voor-
namelijk plaats in de zomermaanden december, 
januari en februari. Het verspreidingsgebied van 
F. verrucosus semicristatus beperkt zich tot de kust  
in de omgeving van Fort Dauphin in het uiterste 
zuidwesten van Madagaskar. Ze worden dan ook 
regelmatig aangeboden als Furcifer verrucosus ‘Fort 
Dauphin’. Dit gebied behoort tot de warmste stre-
ken van Madagaskar en kent veel neerslag. Zoals uit 
de tabel is af  te lezen heeft de streek 7-9 zonne-uren 

Furcifer verrucosus

Temperatuur- en 
neerslagdiagram 

(www.wetteronline.
de)
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per dag, ligt de maximumtemperatuur het grootste 
deel van het jaar tussen 24 en 28 graden en komt 
de nachttemperatuur ook in de ‘koude periode’ niet 
beneden de 15 graden. Daarnaast valt er bijna 1700 
mm neerslag per jaar. Dit is ruim tweemaal zoveel 
als in ons landje! In de droogste maand valt toch 
nog altijd bijna 80 mm neerslag.

Aanschaf
Hoewel de soort niet al te moeilijk te houden is, 
wordt zelden nakweek aangeboden. De meeste 
aangeboden dieren zijn wildvang-exemplaren. Deze 
dieren blijken helaas vaak vol te zitten met wormen 
en parasieten en als dat niet tijdig wordt opgemerkt 
en behandeld, blijven ze niet lang in leven. De laatste 
tijd wordt er gelukkig in Nederland regelmatig met 
de verrucosus-ondersoorten gekweekt en het aanbod 
van nakweekdieren neemt dan ook toe. Wilt u met 
deze soort beginnen, schaf  dan nakweekdieren aan 
van tenminste drie maanden oud, daarmee beperkt 
u de risico’s. Mijn exemplaren waren echter wild-
vang en bleken tot de ondersoort Furcifer verrucosus 
semicristatus te behoren.

Verzorging
Omdat F. verrucosus semicristatus tot de grotere 
soorten behoort (maximale lengte mannen 50 cm, 
vrouwen rond de 30 cm) en naar mijn ervaring  wat 
beweeglijker is dan bijvoorbeeld Furcifer pardalis, 
hebben ze een groot terrarium nodig, minimaal 
1.00x0.80x1.50 meter (lxbxh) of  moeten ze los in 
een kameleonkamer worden gehouden. Zolang 
er geen paringen hebben plaatsgevonden en het 
vrouwtje niet gedekt is zijn de dieren, mits er 
voldoende ruimte aanwezig is, ook paarsgewijs te 
houden. In verschillende boeken wordt aangegeven 
dat mannen onderling agressief  zijn – ik heb daar 
tot nu toe niets van gemerkt. Zelf  houd ik twee 
mannen los in de kameleonkamer. Maar ik heb 
geen ervaring hoe dat in de beperkte ruimte van 
een terrarium zal uitpakken. De temperatuur moet 
door middel van spots rond de 25-28 graden wor-
den gebracht (met natuurlijk de mogelijkheid om 
onder de spots verder op te warmen) en tweemaal 
per dag sproeien in verband met de luchtvochtig-
heid is noodzakelijk. ’s Nachts kan het terrarium of  
de kamer zonder problemen afkoelen tot kamer-
temperatuur, 19-20 graden Celcius. Het terrarium 

Furcifer verrucosus semicristatus vrouw. Foto Maykel Broekman
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dient ruim van planten te zijn voorzien en ook 
moet voldoende klimgelegenheid aanwezig zijn in 
de vorm van horizontale en verticale takken van 
verschillende diktes. Naast de spots wordt ook een 
UVB-TL lamp in het terrarium geplaatst, zodat de 
dieren voldoende UV kunnen opnemen. Hiervoor 
gebruik ik ExoTerra ReptiGlo 5.0. en deze TL-
lamp brandt de hele dag. De dieren drinken bedui-
dend meer dan bijvoorbeeld Chamaeleo calyptratus 
of  Furcifer pardalis, dus een goed werkend druppel-
systeem is de meest efficiente oplossing. Eventueel 
kan men de dieren laten drinken met een pipet of  
met een sproeier een straal voor hun bek te spuiten. 
Ze hebben snel last van vochtgebrek, wat leidt tot 
een ingevallen helm. Belangrijk is in dit verband 
om in het terrarium planten, waar na het sproeien 
of  druppelen de druppels lang op blijven liggen, te 
gebruiken. Geschikte soorten zijn ondermeer Ficus 
benjamini en Asparagus-soorten.
Vanzelfsprekend moeten de dieren zo gevarieerd 
mogelijk worden gevoerd. Ikzelf  voer sprinkhanen, 
diverse soorten kakkerlakken, en krekels. Af  en 
toe, voor de afwisseling, geef  ik een dood muisje,  
moriowormen, zijderupsen, hornwurms of  was-

motlarven.  Ik voer  drie- tot viermaal per week  
en het blijken goede eters. Ze zijn bepaald niet 
kieskeurig. De voederdieren worden bestrooid met 
een mengsel van VitaTotaal en calciumcarbonaat in 
de verhouding van 1:1. Als F. verrucosus wormvrij is 
blijken het sterke dieren, vergelijkbaar met F. parda-
lis. Ze zijn niet gevoelig voor allerlei ziektes.

Kweek
Hoewel je zelden nakweek F. verrucosus aangebo-
den ziet worden, levert de kweek geen al te grote 
problemen op. Als het vrouwtje paringsbereid lijkt 
(hetgeen je kunt zien aan haar kleuren: ze heeft dan 
niet zo duidelijk stippen op de zijlijn, maar grotere 
vlekken) haal ik een man uit de kameleonkamer en 
zet die in een groot terrarium van 1.00x0.60x1.70 
meter (lxbxh). Nadat de man na een paar dagen 
gewend is aan zijn nieuwe onderkomen, plaats ik 
het vrouwtje erbij. De man zal vrijwel ogenblik-
kelijk beginnen met kopknikken en dan is het 
afwachten hoe het vrouwtje reageert. Gaat ze met 
opengesperde bek dreigen dan haal ik het vrouwtje 
weg en probeer het een paar dagen later.opnieuw. 
Reageert ze niet of  nauwelijks op de man dan is ze 

Close up semicristatus-vrouw met vervellingsresten. Foto Maykel Broekman
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meestal paringsbereid en zullen er paringen volgen. 
Ik heb nog niet meegemaakt dat een vrouw na één 
paring al gedekt was. Meestal bleek het nodig om 
het vrouwtje drie tot vijf  dagen bij het mannetje te 
laten en de dieren meerdere keren te laten paren 
voordat het vrouwtje aangaf  gedekt te zijn. Ze laat 
dat blijken door dreiggedrag met de opengesperde 
bek en vertoont een rodere kleur. Als het vrouwtje 
gedekt is breng ik haar over naar een apart terrari-
um met een laag potgrond, dat in de hoek oploopt 
tot zo’n 20-25 cm. Dit mengsel houd ik vochtig 
en dus stevig, zodat er gegraven kan worden. Na 
ongeveer vier weken zal het vrouwtje de eieren 
gaan leggen.
Tot nu toe is dit bij meerdere vrouwen probleem-

loos verlopen. Er wordt niet eindeloos proefge-
graven, waar calyptratus- en pardalis-vrouwen nog 
wel eens een handje van hebben, maar na een 
paar dagen wat onrustig te zijn geweest besluit ze 
gewoon dat het gaat gebeuren. Het hele proces is 
binnen enkele uren afgerond. In het algemeen wor-
den tussen de 15 en 30 eieren gelegd. Dit is natuur-
lijk sterk afhankelijk van leeftijd en conditie van 
het vrouwtje. De eieren worden uitgegraven en in 
een bamibakje gevuld met ongeveer vier centimeter 
licht vochtig vermaculiet gelegd. Het bamibakje 
houd ik met een deksel afgesloten. Ongeveer één 
keer per week doe ik het deksel even open om de 
vochtigheid te controleren en om zuurstof  bij de 
eieren te laten komen. De eerste maand tot ander-

Furcifer verrucosos 
 semicristatus man

Furcifer verrucosos 
 semicristatus man
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halve maand houd ik deze eieren op kamertempe-
ratuur (19-20 °C), 

daarna gaan 
ze in 

de broedstoof  op 25 graden.  Bij deze temperatuur 
kwamen de eieren van het eerste legsel na ongeveer 
zeven maanden uit. Van een ander legsel onder 
dezelfde omstandigheden liggen de eieren, die er 

nog goed uitzien, nu al bijna een jaar.  Een ken-
nis heeft dertien maanden moeten wachten 

op het uitkomen van de eieren bij een 
broedtemperatuur van 26 graden. 

Hier lijkt dus op zijn minst de 
nodige variatie in broedduur 

te zijn en wat daarvan de 
oorzaak is blijft vooralsnog 
onduidelijk. De grootte van 

de volwassen dieren in aan-
merking genomen, zijn 

de jonkies erg 
klein, veel klei-

ner dan bij-
v o o r -

Furcifer verrucosus semicristatus 
vrouw dreigend naar man.

Onder:  Furcifer verrucosus in het 
wild, foto Piet van Beest.
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beeld een jonge F. pardalis. Ze moeten de eerste 
weken dan ook met klein voer zoals fruitvliegjes, 
stofkrekeltjes, ovenvisjes en dergelijke  worden 
gevoerd. Het beste is om de jonge verrucosus in 
kleine opfokterraria op te kweken. Zelf  gebruik ik 
daarvoor bakjes van 20x20x30 cm (lxbxh) en daar 
huisvest ik dan drie tot vijf  jonge dieren in. Op 
zo’n manier is goede controle op eetgedrag en groei 
mogelijk. Na een aantal weken worden de diertjes 
geselecteerd; snelle groeiers en achterblijvers die-
nen te worden gescheiden, anders gaat dit ten koste 

van de diertjes die achterblijven in groei. Bij vol-
doende geschikt voedsel en twee- tot driemaal per 
dag sproeien blijkt de verdere groei eigenlijk pro-
bleemloos te verlopen. In dit opzicht vergelijkbaar 
met de opfok van jonge Furcifer pardalis. De jonge 
dieren blijken al met een leeftijd van zes maanden 
geslachtsrijp. Toch kan beter gewacht worden met 
het samenbrengen van mannen en vrouwen voor 
de paring totdat de dieren volledig volgroeid zijn, 
dit is na ongeveer een maand of  tien.

Paring Furcifer verrucosus semicristatus. Foto Maykel Broekman. Onder: F. verrucosus in het wild, foto Piet van Beest
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De  zogenaamde  dwergkameleons  worden  in  de 
hobby  steeds  populairder,  zo  lijkt  het.  Deze,  ook 
wel  aard-,  blad-  of  grondkameleons  genoemde, 
klein  blijvende  soorten  behoren  tot  de  geslachten 
Brookesia en Rhampholeon.
De  Brookesia-soorten  zijn  zeldzaam  in  de  hobby. 
Deze  soorten  zijn  wettelijk  beschermd  (CITES 
appendix  I  voor  B. perarmata,  anders  appendix 
II)  en voor  slechts  enkele  soorten uit het  geslacht 
Brookesia  worden  exportvergunningen  afgegeven 
en  dan  ook  nog  in  kleine  aantallen  (200  tot  300 
stuks).
De bekendste soorten uit het geslacht Rhampholeon 
genieten  geen  wettelijke  bescherming  en  worden 
tegen  relatief  lage  prijzen  in  de  handel  en  op 
beurzen aangeboden en daardoor vrij massaal aan-
geschaft.  Dit  overigens  niet  altijd  met  succes:  het 
betreft veelal wildvangexemplaren met alle (moge-
lijke)  problemen  vandien  (uitdroging,  parasieten, 
stress etc.). Bovendien  realiseren veel mensen zich 
onvoldoende  dat  voor  het  succesvol  houden  van 
deze dieren een zeer belangrijke voorwaarde is dat 
de  dagtemperatuur  niet  langdurig  boven  de  25 
graden mag komen. En dat valt  lang niet altijd te 
realiseren in de zomermaanden.

De eerste ervaringen
Rhampholeons  zijn  prachtige  diertjes  die  net  als 
hun ‘grote broers’ heel divers van kleur kunnen zijn 
en veranderen. Al hebben ze niet  zoveel  spectacu-
laire kleuren als de ‘echte’ kameleons en bestaat het 
patroon  vaak  uit  bruintinten,  ook  Rhampholeons 

hebben  een  spectaculair  kleurpatroon.  R.  nschi-
siensis heeft bijvoorbeeld af en toe hel  lichtblauwe 
oogtorentjes, verder zijn er, buiten de bruintinten, 
veel vormen groen, geel,  rood en blauw te vinden 
in  de  verschillende  diertjes.  Dit  alles  afhankelijk 
in wat voor een bui ze zijn, zijn ze seksueel actief, 
gestresst of ontspannen. Dit zie je allemaal terug in 
de kleuring van de diertjes. 
Ik heb  in de  loop der  jaren de  verzorging op mij 
mogen nemen van, voor zover ik weet, drie soorten 
van  deze  mini’s.  ‘Voor  zover  ik  weet’  schrijf  ik, 
omdat vóór het verschijnen van het prachtige boek 
‘Stummelschwanzchamäleons,  Miniaturdrachen 
des  Regenwaldes,  die  Gattungen  Brookesia  und 
Rhampholeon‘’,  het  Duitse  origineel  van  ‘’Stump-
Tailed  Chameleons,  Miniature  Dragons  of  the 
Rainforest, the Genera Brookesia and Rhampholeon‘’  
geschreven  door  Wolfgang  Schmidt  en  Petr 
Necas,  in  2004,  er  maar  weinig  informatie  te 
vinden  was  over  bladkameleons.  Daardoor  is  het 
mij  van  een  aantal  dieren  niet  geheel  duidelijk 
geworden welke soorten het waren. Helaas zijn deze 
diertjes nu overleden en zal  ik er niet meer achter 
komen.
Met het verschijnen van dit boek is een grote stap 
voorwaarts  gezet  voor  wat  betreft  de  informatie-
voorziening over de verzorging van bladkameleons. 
Buiten de uitgebreide hoofdstukken over de verzor-
ging per soort, vind je in dit boek ook een mooie 
determinatietabel, aan de hand waarvan je de soort 
van het verzorgde dier kunt bepalen en vervolgens 
de specifieke verzorgingseisen op kunt zoeken. Dit 

Dwergkameleons
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boek is een echte aanrader voor iedereen die serieus 
met deze kleine grondkameleons bezig is.
Één  ding  waar  ik  wel  zeker  van  ben  is  dat  alle 
grondkameleons  die  hier  in  huis  zijn  geweest  tot 
het  geslacht Rhampholeon  hebben behoord  en dat 
de  dieren  die  ik  nu  hier  heb  zitten  ook  tot  dit 
geslacht behoren.

Systematiek en naamgeving
Er zijn twee groepen grondkameleons, Rhampholeon 
en  Brookesia.  De  Rhampholeons  zijn  de  grond-
kameleons  die  voorkomen  op  het  vasteland  van 
Afrika, het geslacht Brookesia komt van het eiland 
Madagaskar.
Lange tijd dacht men dat Rhampholeon en Brookesia 
nauwe verwanten van elkaar waren, maar na recent 
biochemisch  onderzoek  is  gebleken  dat  dit  hele-
maal niet het geval  is. De morfologische overeen-
komsten binnen deze twee geslachten zijn ontstaan 

door aanpassingen aan soortgelijke habitats die de 
dieren tegenkwamen op het vasteland van Afrika en 
het  eiland Madagaskar  en niet  terug  te voeren op 
een relatief recente gemeenschappelijke oorsprong. 
Zonder er verder te diep op in te gaan kan ik mel-
den dat recentelijk het geslacht Rhampholeon onder 
de  loep genomen  is  en  thans  is opgedeeld  in drie 
verschillende  subgenera,  namelijk  Rhinodigitum, 
Bicuspis en Rhampholeon. Bovendien worden enkele 
soorten  nu  tot  een  nieuw  genus  Rieppeleon gere-
kend.  De  vroeger  tot  het  geslacht  Bradypodion 
gerekende  spinosum is  toegevoegd  aan  het  genus 
Rhampholeon.
Of de nieuwe indeling van Matthee C, Tilbury & 
Townsend ook algemeen geaccepteerd gaat worden 
is nog de vraag. Daarbij is het ook onduidelijk waar 
R. spinosum  zijn plek  zal krijgen  in deze  indeling. 
Om  verwarring  te  voorkomen  gebruik  ik  in  dit 
artikel de oude benamingen voor de dieren en ga ik 

Rhampholeon temporalis.  Foto Pascal Kops.
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uit van de indeling volgens Klaver & Böhme.
De naam Rhampholeon komt uit het Grieks, waar 
ραµϕος (rhamphos) staat voor gebogen snavel. De 
naam  is waarschijnlijk gekozen omdat  een van de 
eerst  beschreven  soorten,  Rhampholeon  spectrum, 
volgens  de  onderzoekers  een  op  een  vogelsnavel 
lijkende snuit heeft.
De  namen  in  de  nieuwe  indeling  zijn  als  volgt 
gevonden:  Het  nieuwe  geslacht  Rieppeleon  is  ver-
noemd naar dr. Olivier Rieppel, een onderzoeker 
van het natuurhistorisch museum  te Chicago. De 
naam  Rhinodigitum  in  de  nieuwe  indeling  van 
Matthee,  Tilbury  &  Townsend  komt  van  het 
Griekse woord ρινος (rhinos), wat neus betekent, 
en  het  Latijnse  digitus,  wat  vinger  betekent.  Dit 
‘vingerneus’  slaat  uiteraard  op  het  vingerachtige 
aanhangseltje  dat  sommige  Rhampholeons  (in  de 
nieuwe  indeling  de  Rhinodigitum)  op  hun  neus 
hebben  zitten.  Bicuspis  komt  voort  uit  de  combi-
natie van het Latijnse bis, wat tweemaal betekent, 
en  cuspidus,  wat  lanspunt  betekent.  Dit  slaat  op 
de bijzondere vorm van de klauwen van sommige 
grondkameleons. 
Tot  nu  toe  zijn   40  soorten  Rhampholeons    en 
Brookesia’s  beschreven,  waarvan  dertien  soorten 
van  het  geslacht  Rhampholeon  en  26  soorten  van 
het geslacht Brookesia. Dat er zo weinig over deze 
dieren  bekend  is  komt  mede  doordat  de  meeste 

Huidige indeling naar Klaver & Böhme 1986 Indeling naar Matthee, Tilbury & Townsend  2004

Genus: Bradypodion     
Bradypodion spinosum

Genus: Rhampholeon 
Rhampholeon boulengerii
Rhampholeon brachyurus
Rhampholeon brevicaudatus 
Rhampholeon chapmanorum
Rhampholeon kerstenii
Rhampholeon marshallii
Rhampholeon moyerii
Rhampholeon nschisiensis
Rhampholeon platyceps
Rhampholeon spectrum
Rhampholeon temporalis
Rhampholeon uluguruensis

Genus: Rhampholeon
Subgenus:  Bicuspis

Rhampholeon (Bicuspis) gorongosae
Rhampholeon (Bicuspis) marshallii

Subgenus:  Rhampholeon
Rhampholeon (Rhampholeon) spectrum
Rhampholeon (Rhampholeon) temporalis

Subgenus: Rhinodigitum
Rhampholeon (Rhinodigitum) boulengeri
Rhampholeon (Rhinodigitum) chapmanorum
Rhampholeon (Rhinodigitum) moyerii
Rhampholeon (Rhinodigitum) nschisiensis
Rhampholeon (Rhinodigitum) platyceps
Rhampholeon (Rhinodigitum) spinosum
Rhampholeon (Rhinodigitum) uluguruensis

Genus: Rieppeleon 
Rieppeleon brachyurus
Rieppeleon brevicaudatus 
Rieppeleon kerstenii

Tabel 1. De oude en de nieuwe indeling van de Rhampholeon groep.

Brookesia-soorten zijn door hen beschermde status 
slechts zelden bij liefhebbers te vinden. Beide foto´s 
tonen Brookesia superciliaris.  Foto’s Allen Moller.
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van  deze  soorten  pas  zeer  recentelijk  ontdekt  zijn 
Onderzoekers sluiten zeker niet uit dat er nog meer 
soorten toegevoegd gaan worden aan beide geslach-
ten. Sterker nog,  in het bovengenoemde boek van 
Necas en Schmidt staan zelfs al foto’s van nog niet 
beschreven soorten. Ook op internet zijn al diverse 
foto’s te vinden van soorten Rhampholeons die nog 
niet beschreven zijn.

Determinatie Rhampholeon-soorten
Via  de  determinatiesleutel  die  te  vinden  is  in  het 
boek  van  Necas  en  Schmidt  heb  ik  de  door 
mij momenteel gehouden soorten gedetermineerd. 
Er  is  veel  vraag  vanuit  de  Kameleonvereniging 
Nederland  en  op  beurzen  naar  wie  welke  soorten 
houdt. Veel van de dieren die men tegenkomt dra-
gen namelijk een verkeerde benaming. 
Een  Rhampholeon-soort  waar  vaak  onduidelijk-
heid  over  bestaat welke  soort  het  nu precies  is,  is 
Rhampholeon  nschisiensis.  Dit  is  een  soort  die  de 
laatste  tijd  veel  op  beurzen  wordt  aangeboden, 
maar vaak onder een verkeerde naam, zoals bijvoor-
beeld R. brevicaudatus of R. uluguruensis. 
Als  we  beginnen  met  de  determinatiesleutel  slaan 
we  het  eerste  determinatiepunt  over,  omdat  het 
bij dit punt gaat om een net toegevoegd lid van de 
Rhampholeon-familie,  namelijk  R.  spinosum.  Deze 
soort  is  te  herkennen  aan  een  groot  waaierachtig 
uitsteeksel aan  de  neus  en  heeft  een  staart  die 
ongeveer 40% van de totale  lengte van het diertje 
in  beslag  neemt,  waardoor  de  soort  makkelijk  op 
zichzelf te herkennen is. 
We  beginnen  dus  bij  punt  twee  van  de  determi-
natiesleutel  uit  het  boek.  Hier  wordt  gesproken 
over  een  uitstekende  huidplooi  aan  de  neus  bij 
R. nschisiensis  welke  duidelijk  zichtbaar  aanwezig 
is.  Een  soort  die  dit  niet  heeft  is  bijvoorbeeld  R. 
brevicaudatus, welke zich weer van andere  soorten 
onderscheidt door zijn ‘sikje’, een uitstekend stukje 
huid/stekeltje aan de kin van het dier.
R. nschisiensis heeft deze huidplooi aan de neus dui-
delijk wel en we gaan dus door naar het volgende 
punt waar de sleutel ons naartoe doorverwijst. Bij 
dit  punt  wordt  gesproken  over  de  nagels  van  het 
diertje.  Deze  zouden  enkelpuntig  of  tweepuntig 
zijn.  Na  aanschaf  van  het  boek  van  Necas  en 
Schmidt  en  met  hulp  van  mede-kameleonhou-
ders  ben  ik  uiteraard  gelijk  alle  dieren  die  op 
dat  moment  hier  zaten  en  van  welke  ik  nog  niet 
wist  om  welke  soort  het  ging  gaan  determineren. 
Zo  kon  ik  eindelijk  eens  duidelijk  krijgen  welke 

 Een nog niet beschreven Rhampholeon-soort, 
vooralsnog als ‘montanus’ bekend; foto Chris Anderson
	Rhampholeon spinosum, foto Chris Anderson 
	Rhampholeon nschisiensis foto Tom Routhouska

	Brookesia superciliaris; inzet links: Brookesia ebenaui, 
rechts: Brookesia peyrierasi. Foto’s Piet van Beest
	Het duidelijk tweepuntige nageltje dat 

Rhampholeon nschisiensis heeft. Foto dr. Robert Maslak
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soorten hier aanwezig waren. Met deze informatie 
kan ik me meer verdiepen in de verzorging van de 
specifieke soorten. 
Bij het determinatiepunt van de nagels ben ik lang 
blijven  hangen.  Ik  snapte  niet  wat  ze  bedoelden 
en waar ik het zoeken moest. Zaten er twee nagels 
aan  één  teen,  zaten  er  weerhaken  aan  een  nagel, 
was dit nagelgebeuren zowel bij de voorpootjes en 
achterpootjes of bij één van beide? Ik kwam er niet 
uit totdat ik op een gegeven moment het diertje in 
mijn hand had en zijn nageltje op mijn nagel had 
rusten. Door vervolgens in deze houding het diertje 
voor het raam tegen het licht te houden zag ik wat 
ze bedoelden met het enkelpuntige of tweepuntige 
nageltje. De nagel heeft dus echt een tweede punt 
aan het uiteinde, welke achteraf bij de juiste lichtval 
toch  vrij  duidelijk  te  herkennen  is  als  je  eenmaal 
weet waarnaar je moet kijken. 
Gelukkig ben ik in het bezit gekomen van een erg 
duidelijke  foto  om  het  nagelfenomeen  te  illustre-
ren,  zodat  mensen  bij  hun  eigen  diertje  kunnen 
zien waar ze op moeten letten voor wat betreft het 
tweede puntje aan de nagel. 
Ik  zag bij de meeste  van mijn diertjes waarvan  ik 
het  pootje  tegen  het  licht  hield  het  tweepuntige 
nageltje. Volgens de  sleutel  zou R. temporalis deze 
tweepuntige nagels niet hebben. Aangezien ik van 

die soort ook een aantal exemplaren heb zitten heb 
ik  dit  natuurlijk  gecontroleerd,  en  inderdaad.  Bij 
R. temporalis zie je geen tweede uitsteeksel aan het 
nageltje. Deze soort vind ik persoonlijk makkelijk 
te herkennen door de typische ‘eendenbek’ die deze 
diertjes hebben. R. temporalis wordt nog wel  eens 
verward met R. brevicaudatus. Echter ontbreekt aan 
R.  temporalis  het  voor  Rhampholeon  brevicaudatus 
typerende ‘sikje‘’.
Het  diertje  dat  ik  aan  het  determineren  was  had 
dus wel de tweepuntige nagel, waardoor we bij het 
volgende punt in de sleutel komen. 
Hier wordt gevraagd of het diertje diepe grote kui-
len  in de huid bij  de  lies-  of  okselregionen  heeft. 
Bij  bestudering  van  de  oksel-  en  liesregionen  van 
het dier is mij niets aparts als diepe kuilen of huid-
plooien opgevallen. Tevens is het zeer onwaarschijn-
lijk dat het bij mijn dieren om R. chapmanorum of 
R.  platyceps  (welke  deze  kuiltjes  dus  wel  zouden 
hebben) zou gaan. Deze dieren zijn zeer zeldzaam 
binnen de hobby en  ik persoonlijk heb nog nooit 
van iemand gehoord dat deze dieren door kamele-
onliefhebbers gehouden worden. Laat staan dat  ik 
deze dieren aangeboden heb zien worden. 
Tevens komen foto’s van de twee voornoemde soor-
ten niet overeen met de dieren die onder de  loep 
genomen worden, waardoor we doorgaan naar de 

Rhampholeon temporalis met de typische “eendenbek”, let op het missen van het “sikje`. Foto Maurice Coevoet.
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voetzool  van  het  diertje.  Deze  was  duidelijk  glad 
te noemen en zo belanden we bij de staart van het 
dier. Deze  is minder  lang dan  30% van de  totale 
lichaamslengte. Zo komen we bij een punt waar ik, 
na de ‘nagelkwestie,’ ook menig uur mijn hersenen 
over  gebroken  heb:  de  zogenaamde  okselgaatjes. 
Ook  hier  was  het  me  niet  duidelijk  waar  het  om 
ging. Achteraf is het inderdaad ook een heel minus-
cuul gaatje in de oksel van de diertjes, wat moeilijk 
te zien is als je niet weet waar je naar moet kijken, 
net als bij de nageltjes. 
Op  een  beurs  in  Houten  is  het  okselgaatjes-pro-
bleem  voor  mij  uit  de  wereld  geholpen  doordat 
een  paar  mensen  me  de  gaatjes  hebben  gewezen 
bij een aantal R. brevicaudatus. Deze dieren waren 
er te koop op de beurs. Ook de verkoper vond het 
erg  interessant  en  zo  werd  er  op  deze  beurs  door 
een paar mensen een hoop geleerd in een middagje 
tijd. Nu wist ik waar en waarnaar ik moest kijken. 
De te determineren diertjes hier in huis bleken de 
gaatjes niet  te hebben, vandaar dat  ik  ze ook niet 
kon vinden.
Overigens  is  het  voor  de  wetenschap  nog  niet 
duidelijk  wat  het  doel  of  nut  van  deze  okselgaat-
jes  is. Wel  is  bekend  dat  andere  soorten  reptielen 
deze okselgaatjes ook hebben. Uit het missen van 
de  okselgaatjes  blijkt  dus  dat  de  diertjes  die  hier 
toeven  inderdaad  van  de  soort  R. nschisiensis zijn 
en dus niet tot de soort R. uluguruensis of R. moy-
eri behoren, soorten waar R. nschisiensis regelmatig 
mee verward wordt. 
R.  uluguruensis  en  R.  moyeri  laten  zich  onderling 
moeilijk onderscheiden. Er zit er een verschil in de 
structuur van de hemipenissen van deze dieren. Iets 
dat onmogelijk zonder hulpmiddelen en met leven-
de  dieren  onderzocht  kan  worden.  Ook  zou  het 
verschil tussen deze dieren te zien kunnen zijn aan 

het aantal schubben tussen de wenkbrauwen van de 
dieren. Bij R. uluguruensis zouden dit er 11 tot 13 
zijn en bij R. moyeri 15 tot 19. Dus ook iets wat erg 
lastig  te bekijken  is. Een mistelling  is  zo  gemaakt 
bij  bewegende  dieren  met  zulke  kleine  schubjes. 
Daarbij, met  zo’n minimaal  verschil  in het  aantal 
schubben heb je de soorten snel verward.

Ik ben er nu dus uit. De groep dieren die  ik hier 
heb  zitten  en  waarvan  het  voor  mij  voor  redelijk 
lange tijd onduidelijk was om welke soort het ging, 
bestaat dus uit de soort Rhampholeon nschisiensis. 
Omdat  er  op  beurzen  en  in  de  handel  over  het 
algemeen  slechts  drie  soorten  Rhampholeons  wor-
den  aangeboden,  nog  even  de  belangrijkste  ken-
merken:

brevicaudatus heeft het bekende ‘sikje‘’ onder-
aan de kin
temporalis heeft een ‘eendenbekje‘’
nschisiensis  heeft  een  klein  vooruitstekend 
puntje aan de kin.

•

•
•

Het gaatje in de oksel bij Rhampholeon moyeri (links). 
De oksel van Rhampholeon nschisiensis (rechts) mist duidelijk het gaatje. Foto’s Thomas Hildenhagen.

Rhampholeon brevicaudatus. Foto Maurice Coevoet
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Rhampholeon nschisiensis
Leefgebied
Deze  soort  komt  in  het  wild  voor  in  Tanzania 
en  Malawi  en  dan  vooral  in  de  gebergten  rond 
het  Nyasameer.  De  cijfers  op  het  kaartje  geven 
de  gebergtes  weer  waar  R.  nschisiensis  gevonden 
wordt.  De  meeste  van  de  dieren  zijn  te  vinden 
in  de  Kipengere  (1),  Poroto  (2),  Ukinga  (3)  en 
Rungwe (4), gebergten in het zuiden van Tanzania 
en ten noorden van het Nyasa meer. Tevens zijn er 
groepen  dieren  gevonden  in  het  Misuku  gebergte 
(5)  en  in  het  Nschisi  gebergte  (6)  in  Malawi  (de 
cijfers  verwijzen  naar  het  kaartje  hieronder).  De 
vindplaatsen van R. uluguruensis en R. moyeri, waar 
nschisiensis wel eens mee verward wordt, bevinden 
zich een stuk oostelijker van bovengenoemde gebie-
den, namelijk het Uluguru gebergte voor R. ulugu-
ruensis  en het Udzungwa gebergte voor R. moyeri. 
De  gebieden  waar  R.  nschisiensis  gevonden  wordt 
bestaan uit relatief koele, vochtige bossen, in welke 
de beplanting bestaat uit veel kruidachtige planten 
en  waar  de  bomen  veelal  niet  veel  hoger  worden 
dan 10 tot 15 meter. Er worden ook wel eens dieren 
gevonden in de aan de bossen liggende open vlak-
tes, waar de kleine grondkameleons zich in de zon 
opwarmen. De takken van de bomen en struiken in 
deze bossen zijn bedekt met verschillende  soorten 
mossen, orchideeën en varens. De dieren  leven  in 
de lage struiken en op de grond tussen het gevallen 
blad. Dat de dieren veel op de grond tussen de dode 
bladeren  en  takken  leven  is  ook  goed  te  zien  aan 
de vorm en de kleuren van het lichaam. De meeste 
Rhampholeon-soorten  bootsen  zelf  namelijk  een 

dood blad of een takje na ter camouflage, waarbij 
de  verticale  donkerbruine  strepen  op  het  lichaam 
zelfs  de  nerven  van  het  blad  voorstellen.  Vandaar 
dus  ook  de  vele  bruintinten  bij  de  verschillende 
soorten Rhampholeons.

In  de  gebieden  waar  R.  nschisiensis  voorkomt  valt 
gemiddeld  zo’n 1500 mm regen per  jaar, maar  in 
het Poroto gebergte is dit zelfs 2850 mm. Er is in 
die gebieden sprake van een duidelijk regenseizoen 
dat loopt van november tot april. Ook in het koe-
lere droge seizoen valt er regen. Tijdens het regen-
seizoen liggen de temperaturen overdag zo rond de 
22º Celsius, waarbij ’s nachts de temperatuur sterk 
daalt. Tijdens het droge seizoen, dat loopt van juli 
tot  augustus,  ligt  de  temperatuur  zo  rond  de  16º 
overdag, waarbij ’s nachts de temperatuur zeer sterk 
kan dalen,  soms zelfs  tot onder het vriespunt. De 
gemiddelde  temperatuur  van  het  hele  jaar  in  de 
gebieden  waar  nschisiensis  voorkomt  ligt  overdag 
tussen  de  13º  en  18º.  Daarin  zitten  maxima  van 
22º en een minimum van 9,8º. Voor de nacht geldt 
dat de temperatuur sterk daalt in de berggebieden, 
waarbij zelfs temperaturen van 5º onder nul geme-
ten zijn. 

Verzorging
De temperaturen op mijn kameleonkamer probeer 
ik  zoveel  mogelijk  overeen  te  laten  komen  met 
bovengenoemde temperaturen. Daar ik alleen berg-
kameleons  en  Rhampholeons  op  deze  kamer  houd 
is  dat  goed  te  doen.  Bergkameleons  hebben  deze 
nachtelijke afkoeling ook nodig. 
Ik behaal deze temperaturen door overdag de terra-
riums waar ik de dieren in houd te verwarmen met 
lampen en ’s nachts op de kameleonkamer het raam 
open  te  zetten. Dit werkt voor een groot gedeelte 
van het jaar goed. ’s Zomers als het te warm wordt 
op  de  kameleonkamer  gaan  de  lampen  boven  de 
bakken uit en koel ik ’s nachts als het nodig is bij 
met  een  mobiele  airconditioning.  Verder  houd 
ik  de  luchtvochtigheid  van  de  bakken  hoog  door 
dagelijks  één  of  meerdere  malen  te  sproeien.  Dit 
doe  ik vooral  ’s ochtends,  zodat de dieren bij  ‘het 
opkomen  van  de  zon’  (dat  wil  dus  zeggen  als  de 
lichten aangaan) de kans hebben om de dauwdrup-
pels op te likken. 
De  dieren  zijn  bij  mij  gehuisvest  in  kleine  groe-
pen van zo’n vier dieren. Let wel, er zit per groep 
altijd  maar  één  man  in  een  terrarium,  omdat  de 
onderlinge  agressie  tussen  mannen  bij  de  meeste 
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Rhampholeon-soorten  erg  groot  is.  Bij  meerdere 
mannen  zal  één  van  de  twee  mannen  overlijden 
aan stres veroorzaakt door de aanwezigheid van de 
andere man. 
De  terrariums  zijn  dicht  beplant  met  ficussen, 
klimop  en  diverse  andere  planten.  Ook  zijn  de 
terrariums  gedecoreerd  met  verschillende  soorten 
mosvelden,  stukken hout, kurk en veel klimtakjes 
en dode bladeren. Dit alles ligt op een bodem van 

kokos  potgrond.  Vooral  de  verschillende  soorten 
mos worden door de dieren  erg  gewaardeerd. Dit 
omdat  vooral  voor  de  jonge  dieren,  die  overigens 
in  aparte  terrariums  zitten,  de  druppels  die  aan 
de  bladeren  van  de  ficussen  blijven  hangen  veel 
te  groot  zijn. Aan de blaadjes  van de mosplantjes 
blijven heel kleine druppeltjes hangen en ik zie de 
dieren daar dus ook erg vaak hun dorst op lessen. 
De dieren verblijven ook vaak op de mosbedden of 
er vlakbij als er niets te drinken valt, ze zullen het 
er aangenaam vinden. 
De  terrariums  bestaan  voor  het  grootste  gedeelte 
uit glas en de bovenkant bestaat uit gaas. De gro-
tere bakken hebben aan de voorkant ook nog een 
strook gaas. Voor Rhampholeons, die ik paarsgewijs 
houd, maak ik veel gebruik van dichtbeplante zoge-
naamde  ‘kikkerbakken’.  In  deze  bakken  worden 
veelal gifkikkers gehouden, vandaar de naam. Deze 
terrariums zijn 50 cm breed en zowel 40 cm diep 
als hoog en hebben een grote uitneembare schuin 
naar achter vallende ruit aan de voorkant.
De  dieren  die  hier  zitten  krijgen  van  mij  een  zo 
gevarieerd mogelijk dieet voorgeschoteld, ik voer de 

Een mannelijk dier van Rhampholeon nschisiensis ver-
stopt zich tussen het gebladerte. Foto Maurice Coevoet

Een drachtige vrouw van Rhampholeon nschisiensis waarbij de eieren in het lichaam duidelijk zichtbaar zijn.
Foto dr. Robert Maslak
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dieren bijvoorbeeld huisvliegen, krulvliegen,  fruit-
vliegen,  wasmotten,  wasmotlarven,  krekels,  bid-
sprinkhaantjes, jonge kakkerlakken, slakjes, spring-
staarten, pissebedden (zowel tropische als gewone) 
en dan natuurlijk alles wat verder nog in de gulzige 
bekkies past en wat te koop aangeboden wordt.

Doordat  ik  hout  gebruik  dat  ik  in  het  bos  vind 
loopt  er  ook  nog  een  zeer  gevarieerd  diner  aan 
andere  geleedpotigen  door  de  terrariums:  diverse 
torretjes,  pissebedden,  duizendpootjes,  spinnetjes, 
miertjes en vele andere kleine diertjes. Ook al deze 
dieren  worden  gulzig  gegeten.  De  voedseldieren 
die  ik  zelf  over  de  terrariums  verspreid  bepoeder 
ik  af  en  toe  met  een  mengsel  van  Vita Totaal  en 
calciumcarbonaat. Vooral jonge dieren en drachtige 
vrouwen krijgen extra aandacht voor wat betreft de 
calciumopname. Dit voor de ontwikkeling van de 
eieren bij drachtige vrouwen en de ontwikkeling en 
groei van de botten bij de jonge dieren. 

Kweek en opfok
Een  tijdje  geleden  heb  ik  al  mijn  dieren  verhuisd 
naar andere terrariums, dit omdat de andere, nieuw 
klaar  gemaakte  bakken  beter  beplant  en  anders 
ingedeeld zijn. 
Tot  mijn  verbazing  trof  ik  in  de  bakken  waar  de 
dieren eerst in gehuisvest waren, tussen de wortels 
van de ficussen in, in de aarde en het blad gegraven 
tunneltjes,  zeven  verschillende  nestjes  met  eieren. 
Van enig spoor van graafwerkzaamheden was niets 
te zien. De dieren graven een tunneltje in de aarde, 
leggen hun eieren  in dat  tunneltje en dekken ver-
volgens  alles  weer  netjes  af,  waarbij  zelfs  de  dode 
blaadjes weer terug op de plek geschoven worden. 
In het totaal had ik nu negen nestjes eieren liggen 
met een  totaal van 74 eieren. De eitjes heb  ik uit 
de terrariums gehaald en in krekelbakjes gelegd met 

daarin  vochtig  perliet  (een  materiaal  dat  gebruikt 
wordt in de bouw). Een broedsubstraat dat ik eens 
in de twee weken tijdens het uitbroeden een beetje 
vochtiger maakte door  er  10  a 20 milliliter water 
bij te druppelen. 
Wat  sommige mensen ook doen  is  het  bakje met 
broedsubstraat  wegen  op  de  eerste  dag  van  inge-
bruikname en vervolgens zo iedere week het bakje 
wegen en water toevoegen tot hetzelfde gewicht als 
het startgewicht weer bereikt is. 
De nestjes bestonden gemiddeld uit zo’n acht eie-
ren  per  nest,  met  een  maximum  van  twaalf.  Een 
vorig  vrouwtje  heeft  hier  al  eens  een  nest  gelegd 
van achttien eieren. Dit  is echt heel erg veel als  je 
nagaat dat de eieren ongeveer net zo groot zijn als 
een TicTac-snoepje. Je vraagt je af waar al die eitjes 
in het lichaam van de vrouw hebben gezeten. Voor 
dat specifieke vrouwtje is dit dan ook een te grote 
aanslag gebleken, daar ze vlak na het leggen van de 
eieren is overleden. 

De eieren liggen per nestje apart in een krekelbakje 
met  perliet.  Met  een  maximum  van  negen  eieren 
per krekelbakje, omdat de eieren tijdens het proces 
nog  gaan  groeien.  De  truc  met  het  uitbroeden 
van de  eieren van R. nschisiensis  is dat  je de  eitjes 
absoluut niet  te warm mag zetten. Vandaar dat  ik 
de eitjes in de krekelbakjes in een grotere bak heb 
gezet  en deze  grotere bak heb  ik op  een kastje  in 
mijn  kameleonkamer  gezet.  Geen  verwarming  of 
verlichting er op. De eieren krijgen zo ook gewoon 
dag- en nachtritme qua licht en temperatuur, zoals 
dat bestaat in de kameleonkamer. 

Dan komt het  spannendste, het  rustig  afwachten. 
En dat duurt en duurt, af en toe even nakijken of 
er  geen  beschimmelde  eieren  tussen  zitten  die  de 
andere aan kunnen tasten, en voor de rest afwach-
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ten. Uiteindelijk is het zover en komen alle kleine 
dreumesen tegelijk uit het ei.
De eitjes zijn bij mij na twee à drie maanden uit
gekomen. Ik weet dit niet precies omdat ik niet de 
exacte datum weet van het leggen van de eieren. De 
eieren kwamen per nest verspreid over vijf dagen 
uit, met een gemiddelde van zo’n twee dieren per 
dag per nestje. Als een ei op het punt staat uit te 
komen begint het te ‘zweten’, er ontstaan condens
druppels op het ei. Vervolgens zakt het ei in en 
komt het jonge diertje uit het ei. Van de negen 
nestjes is er bij drie nestjes één ei ingevallen, maar 
niet uitgekomen. Bij het openen van die eitjes bleek 
er wel een volgroeid jong in te zitten. Dit jong is 
dan waarschijnlijk te zwak geweest om door de 
schaal heen te breken.
Van één nestje dat bestond uit zeven eieren gebeur
de dit met zes eieren. Één diertje is het wel gelukt 
om uit het ei te komen. Bij dit nestje moet ik er 
wel bij vertellen dat het uit een overleden vrouwtje 
kwam. Tot slot is één ei uit een nestje dat als één 
van de eerste uitkwam nog niet uitgekomen. Het 
frappante van dit ei is dat het erg roze van kleur is 
in vergelijking met alle andere eieren die allemaal 
ivoorwit tot wit gekleurd waren. Ik heb dus het idee 
dat het eitje onbevrucht is. Zolang het ei er nog 
goed uitziet en niet begint te schimmelen wachten 
we rustig af op wat komen gaat. 

Ik houd de jonge dieren net als de ouderdieren 
in dichtbeplante terrariums, waar ze per nest in 
gehuisvest zijn. Dit om de bloedlijnen uit elkaar te 
houden. Het in grote groepen huisvesten is voor in 
het begin geen probleem mits ze voldoende voedsel 
aangeboden krijgen. Anders wordt dit alleen door 
de sterkste opgepeuzeld en is het voedsel moeilijk 
te vinden voor de jonge diertjes in de grotere bak
ken. 

Als ze enkele maanden oud zijn zullen ze in kleinere 
groepjes verdeeld moeten worden, of beter nog, 
individueel gehuisvest worden. Dit om onderlinge 
agressie of zelfs incest, tegen de tijd dat ze geslacht
rijp worden, te voorkomen. 
De jonge diertjes eten vanaf de tweede dag na 
uitkomst fruitvliegen en stofkrekeltjes en drinken 
gulzig van de blaadjes van de mossen in de terra
riums. Ook eten ze de kleinere diertjes die uit het 
hout kruipen wat uit de bossen komt. 

Ik gebruik voor de jonge dieren geen licht of ver
warming. De diertjes leven puur op het dag en 
nachtritme dat de zon hen geeft in een andere 
kamer dan de ‘kameleonkamer’. In deze kamer is 
het overdag iets warmer dan op de kameleonkamer 
en ’s nachts gaat het raam op deze kamer voorals
nog niet open. Tot nu toe zijn de diertjes enkele 
weken oud en ogenschijnlijk doen ze het goed. Er 
is nog geen enkel diertje dood gegaan. Het is dus 
afwachten wat de toekomst gaat brengen voor wat 
betreft de jonge diertjes. Één ding dat zeker is, is 
dat de eerste volwassen vrouwen alweer dragend 
zijn en dus snel weer voor de volgende nestjes zul
len gaan zorgen. Vanaf hier begint het hele verhaal 
weer opnieuw.

 Rhampholeon temporalis-legsel in het terrarium.
Foto Maurice Coevoet

 Een krekelbakje met daarin vochtig perliet doet 
uitstekend dienst als kraamkamer voor de eieren. Op 
de achtergrond het nestje zoals het ingegraven in het 
terrarium ligt. Foto Maurice Coevoet.

 Jonge Rhampholeon nschisiensis zittend op een 
vingertop om de grootte van zo’n jong diertje te illus-
treren. Foto Jurgen Mehrer.
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Websites
Nederlandstalig

KameleonVerenigingNederland www.de-kvn.nl
Werkgroep Kameleons Vlaanderen www.chameleons-vl.be
Lacerta www.lacerta.nl
Furcifer Pardalis http://users.pandora.be/pardalis/nederlands.htm

Engelstalig

Adcham www.adcham.com
Chameleon Information Network www.animalsarkshelter.org/cin/
Chameleon Care and Information Center www.chamaeleonidae.com
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Duitstalig
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Aanlevering
Manuscripten bij voorkeur insturen per e-mail of op diskette of cd, in een gangbaar tekstverwer-
kersformaat (Word, WordPerfect, WordPad, Kladblok). Bij voorkeur geen enkele opmaak, anders 
dan cursivering (voor wetenschappelijke namen en om tekst te benadrukken). Voeg illustraties 
en tabellen toe als aparte bestanden en refereer daarnaar in de tekst als volgt: ***tabel1.doc***, 
***iguana.tif***. Voeg een apart bestand bij met bijschriften, of neem deze op onder de hoofd-
tekst van het artikel, met eenzelfde referentie en direct daaropvolgend het bijschrift, bijvoorbeeld: 
“***iguana.tif***De groene leguaan is een van de meest bekende reptielensoorten.”
Typ nooit te publiceren tekst in een e-mailbericht zelf, maar voeg deze altijd bij als een bijlage. Illustraties 
nooit in het tekstdocument plaatsen, maar eveneens los bijleveren (nooit in een Word-bestand!). Digitale (c.q. 
gedigitaliseerde) foto’s bij voorkeur in het TIFF-formaat, eventueel JPG. Getekende afbeeldingen, lijnteke-
ningen e.d. bij voorkeur in AI-, PDF- of EPS-formaat. In verband met de omvang verdient het aanbeveling 
illustraties niet per e-mail te verzenden, maar op cd, tenzij het relatief kleine bestanden betreft. Als richtlijn 
geldt dat e-mailberichten inclusief bijlagen niet groter moeten zijn dan 3 MB. Foto’s (dia’s of fotoafdrukken) 
en tekeningen kunnen ook als origineel worden ingestuurd en door de redactie worden ingescand. Originelen 
worden door de redactie met grote zorg behandeld en zo snel mogelijk teruggestuurd. Nummer de originelen 
duidelijk en verwijs naar deze nummers bij de bijschriften.

Stijl en indeling
Raadpleeg voor stijl en indeling recente afleveringen van Lacerta en de uitgebreide ‘Aanwijzingen voor auteurs’ 
op de website. Deze aanwijzingen zijn ook gepubliceerd bij de index van jaargang 61 (vraag ze zo nodig op 
bij de redactie).  Geef het artikel een korte, zo mogelijk pakkende titel en een ondertitel en laat hierop een 
korte introductie van circa vijftig woorden volgen. Verdeel de hoofdtekst in een aantal logische hoofdstuk-
ken met zo kort mogelijke kopjes. De eerste alinea (die direct op de inleiding volgt) krijgt geen kopje. Geen 
voetnoten gebruiken. Het artikel bij voorkeur beëindigen met een Engelse samenvatting of een Nederlandse 
samenvatting, die door de redactie in het Engels wordt vertaald, alsmede een alfabetische literatuurlijst met 
alle geraadpleegde en in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven.

Tijdschriftartikel: Auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift Jaargang (aflevering): Pagina’s. (bijvoor-
beeld. Leeuwen, F. van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrho-
gaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230-237. )

Boek: Auteur, jaar. Titel. Uitgever, stad. (bijvoorbeeld Mertens, R. & H. Wermuth, 1960. 
Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main.)

Bij boeken met  
per hoofdstuk 
verschillende auteurs:

Auteur, jaar. Hoofdstuktitel. In. Redacteur (red.) Boektitel. pagina’s. Uitgever, 
stad. (bijvoorbeeld. Donoghue S. & J. Langenberg, 1996. Nutrition. In. 
Mader, D. R. (red.) Reptile medicine and surgery. 148-174. W B. Saunders 
Company, Philadelphia.)

Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering.

Beknopte aanwijzingen voor auteurs
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