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A.A. Verveen 
Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier: 
18 • De jachtfase (3) (slot): Boa constrictor als huisdier  
Met dit artikel wordt een serie over Boa constrictor afgesloten die in maar 
liefst twaalf jaargangen van Lacerta is verschenen: de eerste aflevering stond in 
nummer 4 van jaargang 59 (april-juni 2001). In deze afronding komen enkele 
geschiedkundige aspecten rond het houden van Boa constrictor als huisdier aan 
de orde, verder de vraag of boa’s solitair levende dieren zijn, hun vriendelijke 
aard en, tenslotte, hun slimheid. 4

Rogier van Rossem 
Convergentie  
In de evolutie zijn er verschillende processen geweest waar veel discussie over 
heeft bestaan, zo ook over de bouw en de vorming van een organisme. De tak 
van de evolutieleer die zich hierover buigt noemen we morfologie. Het is duide-
lijk dat er organismen zijn die een identieke evolutionaire oorsprong hebben en 
daarom een grote mate van gelijkvormigheid vertonen. 18

Sjef Ramaekers & Mathieu Woldhuis 
Zeeschildpadden in Espírito Santo, Brazilië  
In het najaar van 2011 zijn de auteurs met partners in Brazilië geweest, waar-
espeurd werd naar bijzondere endemische vogelsoorten en naar een aantal 
apensoorten, welke alleen in dit bedreigde bosgebied voorkomen. Vervolgens 
ging de tocht naar de kust bij Linhares om zeeschildpadden te zoeken. Brazilië 
kent een enorm aantal kilometers kust en op veel plaatsen zijn stranden die 
door zeeschildpadden gebruikt worden om hun eieren te leggen. Voor de kust 
zijn ook enkele grote foerageergebieden aanwezig, waar de verschillende soor-
ten zeeschildpadden zich regelmatig ophouden. Met name het meer noordelijke 
deel van de kust (boven Salvador) is populair bij de dieren. 30
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Foto’s van de auteur 
met toestemming van de afgebeelde personen

Met dit artikel besluit ik mijn in Lacerta verschenen serie over Boa con-
strictor. Aan de orde komen enkele geschiedkundige aspecten rond het 
houden van Boa constrictor als huisdier, verder de vraag of boa’s solitair 
levende dieren zijn, hun vriendelijke aard en, tenslotte, hun slimheid.

In de jaren 1965 tot 1975 hield ik meer-
dere soorten reuzenslangen: de Netpython 
Broghammerus (vroeger Python) reticula-
tus, de Groene anaconda Eunectes muri-
nus, de Regenboogboa Epicrates cenchria 
cenchria en Boa constrictor. Hiervan 
leerde ik dat Boa constrictor ssp. een bij-
zonder vriendelijk dier is, zowel tegenover 
mensen als ten opzichte van andere Boa 
constrictor.

Na negatief op bijterigheid te zijn getest 
en als het dier na tien mintuen spelen niet 
meer van je wegloopt,  is dit dier geschikt 
als gezelschapsdier. In augustus 1991 
schafte ik twee in gevangenschap geboren 
boa’s van verschillend geslacht aan (F1 
en M1) met de bedoeling deze dieren op 
gedrag en karakter te bestuderen, eigen-
schappen waarover in de boeken praktisch 
niets was te vinden

Wanneer mag men de boa hanteren?
Tijdens de jachtfase krijgt de slang de 
gelegenheid aan de jachtdrift op prooi of 
partner te voldoen. Individuele karakter-
trekken komen dan het best tot uiting. 
Ook kunnen de dieren tijdens de jacht-
fase zonder problemen uitvoerig worden 
gehanteerd. Iets dat tijdens de vertering 
zoveel mogelijk moet worden vermeden 
omdat de dieren dan al hun energie aan de 
vertering besteden (Verveen, 2003a), en 
tijdens de vervelperiode vanwege de dan 
aanwezige grote kwetsbaarheid van de 
huid (Verveen, 2007).

Al mijn boa’s werden niet alleen vanaf 
de geboorte of kort na de aanschaf uit de 
(gehandschoende) hand met dode prooi 
gevoerd, maar ook regelmatig en soms 
langdurig gehanteerd, variërend van 
intensief contact (altijd uitsluitend in de 
jachtfase) tot een enkele aai ‘s avonds laat 
op alle avonden ongeacht de fase van hun 
gedragscyclus. Door zulk geregeld en soms 
intensief contact raken deze dieren snel 
aan de mens gewend en zijn ongewoon 
weinig prikkelbaar, zeker vergeleken met 
wat een hond of kat aan hantering toelaat. 
Het “gegeven vertrouwen” en de vreed-
zaamheid van deze dieren doet mij iedere 
keer weer versteld staan (foto’s 1 en 2). 
De uitzondering wordt gegeven door de 
geboorte- en kraamtijd waarin de moeder 
het geboortegebied een kleine veertien 
dagen héél agressief beschermt.

Het is van belang er aan te denken dat 
Boa constrictor traag van aard zijn en 
haast altijd “slapen”, afgezien van de en-
kele keren dat zij op stap gaan. Het duurt 
daarom behoorlijk lang voordat je het dier 
redelijk goed leert kennen.

Gedragscyclus van Boa constrictor 
Toen ik in 1991 met het houden en bestu-
deren van Boa constrictor wilde beginnen 
vroeg men mij nogal eens waarom ik ge-
interesseerd was in dieren “waarvan toch 
al alles bekend was”. Al doende kwam ik 
tot de overtuiging dat het woord “alles”  
toch beperkt was en sloeg op de gelukkige 
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omstandigheid dat het gelukt was deze 
dieren goed in gevangenschap te houden en 
voort te laten planten. Over deze belang-
rijke onderwerpen zijn inmiddels diverse 
uitstekende boeken verschenen, zoals die 
van Ross & Marzec (1990), Bosch (1994) 
en recenter Zug et. al. (2001), Bonny 
(2007) en Russo (2007).  Vandaar dat ik 
het onderwerp voortplanting, dat onder de 
kop “jacht op een partner” valt, op wat op-
merkingen na in deze serie achterwege laat. 

Ik hield de dieren in onze zitkamer (Ver-
veen, 2001) en schreef alles in blocnotes 
op. Bij tijd en wijle werden de gegevens op 
spreadsheets overgebracht (met bewaard 
blijven van de blocnotes) en nader bekeken. 

In 2000 begon ik met het analyseren 
van de gegevens en het schrijven van de 
eerste artikelen over het houden van Boa 
constrictor als huisdier. Ik kon toen niet 
vermoeden wat mij te wachten stond. Al 
vrij snel realiseerde ik mij dat het gedrag 
van Boa constrictor een min of meer re-
gelmatige cyclus vertoont. Ik schreef deze 
artikelen vervolgens in de hieruit voort-
vloeiende volgorde op (eten-verteren-ver-
vellen-jagen). In plaats van het wel degelijk 
zo bedoelde “Ervaringen met een paartje 
Boa constrictor als huisdier” had deze se-
rie achteraf beter “Gedragscyclus van Boa 
constrictor” kunnen worden genoemd.

Het houden van  
Boa constrictor als huisdier
Het is al een oude gewoonte van de men-
sheid om slangen als huisdier te houden. In 
de eerste eeuw meldt Plinius de oudere 
(23–79 AD) dat Esculaapslangen (Zamenis 
longissimus) indertijd in Rome als huisdier 
werden gehouden (Bogaart & van der 
Voort, 2002, blz. 231, voetnoot 53). 

Eveneens aan het begin van onze jaartel-
ling hield een Romeinse keizer, vermoe-
delijk Claudius Nero Tiberius, meerdere 
slangen, waarvan één uit zijn hand at 
(Bogaart & van der Voort, 2002, blz. 224, 
voetnoot 29). Ook “moderne keizers” 
hielden mogelijk slangen. Volgens vermel-
dingen op het Internet hield de twintigste 
eeuwse Harvey S. Truman, President van 
de Verenigde Staten een Boa constrictor 
als huisdier. Deze, gezien het ontbreken 
van slangen op de in omloop zijnde 
lijsten van huisdieren van het Witte Huis 
misschien fictieve slang, droeg de bizarre 
naam “Monster Jungle X-ray” (1). Alice 
Roosevelt, de dochter van zijn voorganger 
Theodore Roosevelt, zou een kousenband-
slang hebben gehad (2), gezien de kleur 
toepasselijk “Emily Spinach” (“Spinazie 
Eem”) genoemd. 

In het boek van het echtpaar Morris 
over “mensen en slangen” (1968, blz. 33) 

Foto 1. Weder
zijds vertrouwen 

tussen kind en 
boa; beide zijn in 

slaap gevallen

Photo 1. Mutual 
trust between 
child and boa. 

Both are fast 
asleep

Foto 2. Kind en 
boa: “De kleine 

farao”

Photo 2. Child 
and boa: “The 

young pharaoh”

Foto 3. Waterspel 
met tuinslangen

Photo 3. A child’s 
play with garden 

snakes. 
“Garden snake” 

(in translation), is 
Dutch for garden 

hose
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stellen de schrijvers dat “De cultus van 
de huisslang in Europa en in de Slavische 
landen wijd was verbreid. Nog tot in de 
zestiende eeuw werden in Zweden slangen 
vrijwel als huisgoden vereerd en deze 
mochten onder geen enkele voorwaarde 
worden gedood.” 

In 1950 bezocht Durrell Guyana op 
een expeditie om dieren voor Britse dieren-
tuinen te verzamelen. Daar nam hij waar 
dat  de indianen boa constrictors hielden 
als huisdier voor hun kinderen en om de 
huizen vrij te houden van muizen, ratten en 
ander ongedierte (Durrell, 1964 blz. 148):

“Veel kinderen brachten hun jonge boa 
constrictor mee. Fraai roze, zilver en licht 
geelbruin gekleurde dieren, opgerold rond 
het middel of de pols van hun eigenaren. 
Boa’s lijken ietwat ongewone troeteldieren 
voor de kinderen te zijn, maar de indianen 
blijken geen last te hebben van de ridicule 
angst voor slangen waar Europeanen mee 
zijn behept. Zij houden de boa’s in hun 
hutten waar zij vrij rondkruipen. In ruil 
hiervoor vervult de boa de taken die bij 
ons gewoonlijk door de kat worden uitge-
oefend .” (Vertaling AAV).

Dit wordt toegelicht door een kostelijke 
tekening van Ralph Thompson op bladzij 
150 van het genoemde boek met onder 
andere een meisje met haar aapje op een 
schouder en haar boa constrictor in haar 
armen (figuur 1).

Dankzij de vervelling ineens en als 
geheel zal de slang een populair huisdier 

worden. Slangen zijn wel degelijk aaibare 
dieren (zie Ploegaert, 2009) ofschoon ve-
len dat niet aan willen nemen. Evenals de 

Figuur 1. Zuid
Amerikaanse indi
anenkinderen met 
hun troeteldieren. 
Plaat van Ralph 
Thompson op blz. 
150 van Gerald 
Durrel’s “Three sin
gles to adventure”. 
1954, Penguin 
herdruk 1064. 

Figure 1. Amerin
dian children with 
their pets. Illus
tration by Ralph 
Thompson on page 
150 of Gerald Dur
rell’s “Three singles 
to adventure” 
1954, Penguin 
reprint 1964.
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voor een huisdier veel te snel voortbeweg-
ende hagedissen scheiden slangen dus geen 
microscopische huidschilfers af — denk 
aan roos — die haren of veren dragend ge-
dierte tot een bron van allergische ziekten 
kunnen maken.

Wat ik in 1991 echter niet kon ver-
moeden was dat gezien de grote aantallen 

op reptielendagen en 
slangen dagen aange-
boden nakweekdie-
ren Boa constrictor 
ondertussen een 
populair gezel schaps-
dier blijkt te zijn 
geworden. Het Lan de-
lijk Informatiecentrum 
Gezelschapsdieren 
LICG (3a) rekent hier 
vandaag de dag wat 
de slangen betreft 
Boa constrictor(3b) 
onder, terwijl ook 
enkele andere slangen 
worden genoemd: 
Koningspython, 
kousenbandslang, 
Rode rattenslang, 
Netpython, Tijgerpy-
thon en Westelijke 
haakneusslang. Zij 
staan echter niet 
als knuffeldieren 
maar als kijkdieren 
te boek Afgezien 
van de Netpythons, 
Tijgerpythons en 
ongewoon grote 
boa constrictors is 
dit mijns inziens 
niet terecht. De 

overige soorten kunnen, zij het onder 
toezicht,  wel degelijk als een maatje voor 
de kinderen worden beschouwd, zeker 
de kleinere uitvoeringen ervan (4) (foto’s 
1 - 3). Dit toezicht geldt natuurlijk ook 
voor de “gewone” huisdieren (5). Voor elke 
soort is op de website van het LICG een 
informatieve bijsluiter te downloaden. 

Boa constrictor zijn vriendelijke dieren, 
hoewel vroege mededelingen in de pers 
op het tegendeel duidden (figuur 2). Toch 
werd de aard van Boa constrictor al in 
1925 als “vriendelijk” beschreven. (figuur 
3): “Een onschuldig, vriendelijk en zelfs 
sympathiek dier.” 

Berichten over eventuele ontsnappingen  
zijn desondanks meestal meer sensatiebe-
lust (zie internetreferentie 6) dan werke-
lijkheidsgetrouw (7). Vermakelijk (maar 
vanwege het onbegrip ook droevig) is het 
in 2010 in de Nederlandse media flink op-
geklopte bericht over de ontsnapping van 
een Boa constrictor in het plaatsje Graz in 
Oostenrijk (6). Voor de goede orde voegen 
zij er ook nog een grote python aan toe. 
Uit een Engelse versie (8) komt een genu-
anceerder beeld naar voren, hoewel ook 
dat medium niet vrijuit gaat door tenslotte 
over de cobra te spreken als de boa wordt 
bedoeld. 

Na vergeefse grote klopjachten in de 
omgeving werd het net gevoerde dier 
ten slotte — ik zou zeggen “natuurlijk” 
— vlakbij, in het huis van de eigenaar, 
gevonden (6, 7).

Hier moet ik nog aan toevoegen dat 
in alle gevallen dat in de loop der jaren 
een van mijn eigen slangen ontsnapte 
(Verveen, 2011), de dieren altijd in of 
binnen 30 meter van hun oorspronkelijke 
verblijfplaats (kamer of terrarium) werden 
teruggevonden, hetzij direct, hetzij na kort-
ere of langere tijd, zelfs na een tijdsverloop 
van meerdere maanden.

De angst voor de niet giftige wurgslan-
gen berust op het idee dat deze dieren 
mensen zouden kunnen wurgen. Nu wurgt 
een wurgslang alleen als het honger heeft 
en beperkt het zich tot dieren die het als 

Figuur 2. Rotter
dams Nieuwsblad 

van dinsdag 17 
april 1896. 

Bron: Koninklijke 
Bibliotheek, Den 

Haag

Figuur 3. Dagblad 
“Het Centrum” 

van 22 juni 1925. 
Bron: Koninklijke 
Bibliotheek, Den 

Haag
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prooi herkent of die naar hun prooi ruik-
en. Mensen, ook kleintjes, vallen daar niet 
onder, tenzij die net een echte prooi (zoals 
een rat of konijn als huisdier) in handen 
hielden. Ongelukken (9) kunnen worden 
voorkomen door ervoor te zorgen niet zelf 
naar prooi te ruiken en altijd met meer-
dere volwassenen te zijn bij het hanteren 
van echt grote reuzenslangen (een goede 
vuistregel is één volwassene per strekkende 
meter slang).

Desondanks zijn er op het Internet geen 
verslagen te vinden over aan een Boa 
constrictor toe te wijzen wurging van een 
mens als prooi. Een deel van de angst 
berust vermoedelijk ook op een verwar-
ring met de in hun thuisland voorkomende 
gevaarlijk groot wordende anaconda.

Het zijn de grote reuzenslangen die een 
enkele dode op hun naam hebben staan, 
maar ook hier zijn de aantallen klein, in 
de Verenigde Staten gemiddeld één dode 
per drie jaar (sinds 1980: NY Daily News, 
11 juni 2010) (10), en aan dom gedrag te 
wijten (zie hieronder).

Boa’s zijn net als wij bang om te vallen 
en houden zich stevig vast. Ze zijn zo sterk 
dat zij zelfs na een stevige maaltijd langs 
zichzelf omhoog kunnen klimmen (foto 4). 
Dit kunnen zij ook doen wanneer zij bij de 
punt van de staart op worden gehouden. 
Het is daarom niet slim ze om je nek te 
hangen of te laten kruipen en zeker niet de 
wat grotere reuzenslangen. In tenminste 
twee gevallen werd in de Verenigde Staten 
een man gedood door een grotere Boa 
constrictor om zijn nek te laten kronke-
len (5). Het gevaar is niet de verstikking, 
die pas na minuten optreedt, maar het 
onbedoeld afknellen van de bloedstroom 
naar de hersenen waardoor je (net als de 
prooi) na zo’n 15 seconden het bewustzijn 
verliest. Hanteer grotere reuzenslangen 
daarom alleen in het bijzijn van tenminste 
één, goed geïnstrueerde, andere persoon 
(of méérdere, afhankelijk van de grootte 
van de slang) die de slang zo nodig van je 
af kan wikkelen.

Het is opvallend dat in de commentaren 
die in aansluiting op zulke berichten over 

de ontsnapping van een Boa constrictor op 
het Internet staan een  sterk negatieve toon 
doorklinkt. Het contrast met de houding 
tegenover honden is groot. Dit terwijl 
zowel een tamme hond, als kat, als slang 
op onverwachte momenten heel gevaarlijk 
kunnen zijn (5). 

Hondebeten moeten altijd door een 
arts worden behandeld, wat in Nederland 
neerkomt op 12.000 op de eerste hulp be-
handelde gebeten personen per jaar (1999) 
(11). Hiervan worden jaarlijks gemiddeld 
240 mensen in het ziekenhuis opgenomen 
en sterft er gemiddeld één. Deze inciden-
ten halen de media niet, vermoedelijk 
omdat honden als tamme dieren worden 
beschouwd en elke beet als een ongelukje. 
De hondebeet moet niet alleen heel erg zijn 
wil er in de media over worden bericht, 
maar ook heel bijzonder (12).

Voorzorgsmaatregelen
Eerder noemde ik al het stoicijnse gedrag 
en de bijzonder geringe bijterigheid van 
Boa constrictor. Vergeleken met het gemid-
delde gedrag van hond, kat of konijn is de 
aan de mens gewende boa zelfs bijzonder 
tam te noemen. Maar omdat dit dier zo 
sterk is en zich vaak heel krachtig vast-
houdt, moet er, als gezegd, net als voor 
andere grotere huisdieren (11) wel altijd 
tenminste één volwassene aanwezig zijn 
als een kind de boa hanteert. 

Vertederend gedrag
Zoals uit de tekst van het bericht uit 1925 
al bleek (figuur 3) worden zelfs volwas-
senen soms sterk door het “vertederende 
gedrag” van de boa’s getroffen. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld als zij met de koppen bij 
elkaar liggen (foto’s 5 en 6), iets wat heel 
vaak gebeurt. Ook kinderen kunnen deze 
slangen lieve dieren vinden, nadat zij de 
gelegenheid hebben gehad ze wat langer 
te observeren en ermee te spelen. Men 
leze hiervoor bijvoorbeeld het artikel van 
Ploegaert (2009).

Het vriendelijke en stoicijnse gedrag van 
Boa constrictor maakt het dier geschikt als 
object voor een door een leerling gegeven 
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les op de lagere school. De leerling kan 
daarbij het dier aan de klasgenoten laten 
zien en vast laten houden. Dit alles wel 
in aanwezigheid van de eigenaar van de 
slang, die een goed oogje in het zeil moet 
houden.

Drie vragen
Tijdens het schrijven werd ik vaker 
geconfronteerd met zaken die ik niet had 
verwacht, die soms zelfs tegengesteld wa-
ren aan wat men dacht of wat ik zelf had 
gedacht of wat ik meende te hebben gezien 
of juist had gemist, terwijl die achteraf als 
het ware vanzelf spraken. In de volgende 
drie paragrafen stel ik zulke aspecten in de 
vorm van een vraag aan de orde.

Zijn Boa constrictor nachtdieren? 
De dieren vertonen in het terrarium een 
dag- en een nachtpiek in hun activiteit 
(Verveen, 2003b). Voor mijn vrouwelijke 
boa F1 was de piek overdag zelfs veel 
groter dan die tijdens de nacht. 

Ik vermoed daarom dat de verticale 
vorm van de spleet van hun pupillen  (foto 
7) oorspronkelijk meer te maken heeft 
gehad met de “eeuwige schemering” in 
dichte wouden dan met de nachtelijke 
afwezigheid van de zon. Dit is echter wel 
speculatief.

Zijn Boa constrictor solitair levende dieren?
Men zegt dat Boa constrictor net als alle 
andere pythons en boa’s een solitair levend 
dier is (zie Stöckl & Stöckl, 2000). Wan-
neer we solitair echter definieren als “geen 
soortgenoten in het eigen territorium 

Foto 4. Na han
gend aan een tak 

zijn maaltijd te 
hebben verorberd 

klimt de vier jaar 
oude boa F3 langs 

het eigen lijf 
omhoog naar en 

op de tak

Photo 4. Four
year old boa F3 

has just finished 
its meal and 

climbs back along 
its own body on 

to its branch
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dulden” dan geldt dit beslist niet voor Boa 
constrictor. In gevangenschap heeft dit 
dier geen afgepaald territorium en laat het 
soortgenoten overal toe. Mannetjes mogen 
hetzelfde vrouwtje delen, zelfs tijdens de 
copulatie (Kivit, 1982; Verveen, eigen 
observatie). Ook heb ik de indruk dat zij 
een warme plek vaak samen delen hoewel 
er meer van die in het terrarium zijn. Zoals 
ik al schreef, zie ik bijzonder vaak dat de 
dieren ongeacht het geslacht met de kop-
pen bij elkaar liggen (foto’s 5 en 6).

Tijdens de jachtfase zie je nu en dan een 
afzetting van een klein beetje urine. De 
betekenis hiervan is niet duidelijk. Duidt 
het op het markeren van een mogelijk 
territorium of op het attenderen van een 
mogelijke partner? 

Toen indertijd het vrouwtje F1 niet 
meer bij voortduring in de takken aan 

het plafond wenste te leven werd zij in 
een groot terrarium geplaatst terwijl het 
mannetje in de takken achterbleef. Daarop 
weigerde het mannetje M1 voedsel en ook 
maakte het vaak zoekende bewegingen. 
Wij vermoedden toen dat hij het vrouwtje 
miste. Daarop werd hij ook in het ter-
rarium gezet. Hij at toen weer, maar zocht 
nu in het terrarium naar een hooggelegen 
tak. Toen ik die voor hem maakte kroop 
hij er snel op (foto 8) waarop ook het zoe-
kende gedrag was verdwenen en hij met de 
nieuwe situatie tevreden leek te zijn.

Van mijn twee resterende boa’s F2 en 
F3 (foto 6), beide vrouwtjes, overleed in 
november 2011 plotseling F3, de jongste, 
een 8 jaar oud dier (de onderste slang op 
deze foto). Haar zus F2, 12 jaar oud, heeft 
daarop drie dagen lang voortdurend on-
rustig door ons huis rondgezworven. Op 
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die derde dag zou zij volgens het schema 
worden gevoerd. Zij liet de haar toegeme-
ten drie prooien de hele avond liggen, en at 
er ‘s nachts tenslotte één op maar weigerde 
verder te eten. Hierna is zij geleidelijk aan 
rustiger geworden.

Ofschoon Boa constrictor niet bepaald 
een kuddedier is, is het ook geen solitair 
levende kluizenaar. Ook in het wild komt 
het voor dat deze dieren in kleine groepen 
samenleven (voor Boa constrictor nebulosa: 
Vandeventer, 1992; Bonny, 2007, blz. 
147). De term “solitair” moet daarom terug-
houdend of helemaal niet worden gebruikt.

Boa constrictor is heel handig, maar is het 
dier ook intelligent?

Toen de twee in een kleiner terrarium 
gehouden jonge mannetjes M2 en M3 
ongeveer drie jaar oud waren raakten zij 
erg geïnteresseerd in het heel veel grotere 
vrouwtje F1 (hun moeder). Wanneer zij 
in huis rond mochten zwerven trokken 
zij steevast naar het grote terrarium en 
probeerden er binnen te komen. Als zij in 
de takken aan het plafond waren geplaatst 
trachtten zij van daaruit op het terrarium 
van de grote vrouw F1 te komen. Eenmaal 
daar aangekomen gebruikte de boa de 

Foto 5. Vaak lig
gen de boa’s (F1, 

M1 en F2) met de 
koppen in elkaars 

buurt 
Photo 5. Boas F1, 

M1 and F2 often 
rest with their 
heads close to 

each other
Foto 6. Idem, 

boa’s F2 en F3
Photo 6. Ditto, 
boas F2 and F3

Foto 7. Vernau
wde vertikale 

spleetpupillen

Photo 7. Boa’s 
vertical slit pupils



Jaargang 71 Nummer 1 Lacerta 13

Boa constric tor n

spleet tussen haar en hun terrarium om 
omlaag te klimmen (foto 9) om vervolgens 
te proberen haar terrarium te enteren (foto 
10).

Het valt op dat dit gedrag van de “pas-
sieve” hinderlaagjacht verschilt omdat het 
dier nu actief op een partner jaagt, althans 
wat mannelijke boa’s betreft.

Om ontsnapping uit de takken tegen te 
gaan had ik bij elk van de twee uiteinden 
van de takken aan het plafond een rolgor-
dijn opgehangen dat ik dan neerliet (foto 
11). Beide mannetjes deden vervolgens hun 
uiterste best het gordijn te omzeilen (links-
boven op deze foto). Dit lukte boa M2 vrij 
snel. Hij vouwde de linkerkant van het 
scherm met een stevige maar soepele lus 
van zijn lijf in elkaar en kon zo oversteken. 
Hij onthield deze oplossing bovendien heel 
goed, omdat hij bij volgende gelegenheden 
snel het scherm overmeesterde. Het uit 
dezelfde worp afkomstige andere man-
netje, M3, slaagde er niet in dit probleem 
op te lossen hoewel hij het vaak probeerde 
en hij bovendien in de gelegenheid was 
het gedrag van zijn broer te observeren. Er 
bestaan dus verschillen in intelligentie, dat 
wil zeggen in probleemoplossend vermo-
gen, tussen de broers.

Jongere boa’s die actief op zoek zijn 
naar een vrouwtje zou men in die situatie 
dus aan “intelligentietests” kunnen onder-
werpen (zie bijvoorbeeld Leal & Powell, 
2011).

Slotwoord
Ondanks de grote verschillen in structuur 
(koud- versus warmbloedig), vorm (cilin-
drisch versus viervoetig) en gedrag (ex-

Foto 8. Het man
netje M1 op zijn 
“eigen” tak in het 
terrarium. Let ook 
op de twee “grote 
ogen” 
Photo 8. Male 
M1 on his special 
branch in the ter
rarium. Also note 
its two “large 
eyes”

Foto 9. Boa M3 
klimt omlaag 
door de glazen 
“schoorsteen” 
gevormd door het 
het grote vrou
wtje bevattende 
glazen terrarium 
rechts en de gla
zen buitenwand 
van een kleiner 
links. Het nog in 
de spleet zittende 
deel van de boa 
lijkt dikker te zijn 
doordat het in de 
glazen terrarium
wand spiegelt.

Photo 9. Boa 
M3 chimney 
climbed down 
the glass crevice 
between the 
femalehousing 
terrarium at right  
and the case at 
left of which only 
the side panel is 
visible. Note that 
the flattened part 
of the boa still 
contained within 
the “chimney” 
mirrors on the 
glass wall of the 
terrarium
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treem kalm versus behoorlijk ongeduldig), 
plus de gigantische tijdskloof van zo’n 
vijftig miljoen jaar die Boa constrictor 
van ons, Homo sapiens, scheidt bestaat er 
toch een vorm van contact, hoe primitief 
ook, die Boa ons doet accepteren en bij 
ons soms zelf gevoelens van vertedering 
opwekt. Ik verbaas mij hierover iedere 
keer weer.

In de hiermee eindigende reeks artikelen 
heb ik er naar gestreefd verschillende tot 
voor kort verwaarloosde aspecten van het 
leven van Boa constrictor in gevangen-
schap te weten te komen, nader te bestude-
ren en aan u, lezer, door te geven.

Met deze reeks hoop ik er bovendien 
aan bij te dragen dat deze verre neef, wiens 
voorouders de onze op deze wereld zo’n 
vijftig miljoen jaar vóórgingen, onze aan-
dacht, belangstelling, waardering en zorg 
zonder meer verdient te krijgen en zijn 
plaats in de natuur mag houden.

Foto 10. Het nog 
kleine mannetje 

boa M3 probeert 
na zijn klimpartij 

vergeefs het 
terrarium van het 
heel veel grotere 
vrouwtje F1 bin

nen te komen
Photo 10. After 

his chimney climb 
down, young 
male boa M3 

vainly tries to en
ter the terrarium 

housing the adult 
female F1

Voorbehoud

Omdat de in de reeks “Ervaringen met een 
paartje Boa constrictor als huisdier” vermelde 
resultaten en conclusies betrekking hebben 
op de door mij verkregen gegevens en scans 
over maar enkele Boa constrictor die bovendien 
naaste verwanten zijn, moeten zij als voorlopige 

uitkomsten worden beschouwd. Onderzoek door 
andere bezitters van reuzenslangen of van an
dere slangen die de hinderlaagjacht beoefenen is 
noodzakelijk om de in mijn artikelen gemelde uit
komsten en ideeën te testen. De lezers worden 
daartoe van harte uitgenodigd.
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Foto 11. Volgens de klok vanaf linksboven: boa M2 overmeestert het 
rolgordijn op weg naar het terrarium waar het grote vrouwtje zich in 
bevindt. Boa M3 (rechter slang linksboven) heeft deze methode nooit 
“ontdekt”. De drie overige foto’s zijn van de andere kant van het rol
gordijn genomen.
Photo 11. Clockwise from top left: Boa M2 overcomes the roller screen 
barrier and arrives on top of the terrarium of the adult female. Boa M3 
(snake at right in the top left picture) never learned the trick. The first 
picture shows the branches side of the screen. The three other pictures 
show the other side of the screen.

Reservation

The results and conclusions reported in the 
papers of this series on Boa constrictor published 
by me in Lacerta since 2001, are based on data 
and scans recorded from a few boas only, and 
that are close relatives in addition. These results 
and conclusions are, therefore, preliminary only. 
Investigations by other owners of giant snakes, 
or other snakes that hunt by ambush, are, 
therefore, needed to test these, to which you 
are cordially invited.
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Summary

Keeping a pair of Boa constrictor as pets: 18 (close). Boa constrictor as a pet

Boa is a pet of old, probably because it is such a 
friendly animal. It is more stoic than any dog or 
cat. Its bite is exceedingly rare and is harmless, 
apart from the strike on a prey. Such a strike 
on man will only occur when one behaves quite 
stupidly, like feeding the snake with bare hands, 
so with preysmelling hands, or when the boa de
fends the area where it dropped its young. I think 
that the average dog or cat is more dangerous 
than the average Boa constrictor. However, one 
has to treat boas like any other pet animal with 
intelligence and respect, and with children always 
in the presence of a knowledgeable adult. It takes 
time, however, to learn to understand these 

animals, since they are slow moving and have a 
much lower metabolic rate than we have.
I doubt the correctness of the idea that Boa con
strictor are solitary living animals. 
They are probably also diurnal, so their “night 
eyes” function well in the “twilight” of dense 
forests.
The quest by males for a partner (photo’s 9  11) 
differs from the ambush sitandwait strategy in 
that it is now a case of active search for a female 
instead of the “passive” ambush strategy.
Mutual differences exist in “intelligence”, i.e. 
problemsolving capacity (photo 11).
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Iguana iguana, Amerika

Foto J. ter Borg
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Physignatus cocincinus

Azië. Foto J. van Leeuwen
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In de evolutie zijn er verschil-
lende processen geweest waar veel 
discussie over heeft bestaan, zo 
ook over de bouw en de vorming 
van een organisme. De tak van 
de evolutieleer die zich hierover 
buigt noemen we morfologie. Het 
is duidelijk dat er organismen zijn 
die een identieke evolutionaire 
oorsprong hebben en daarom een 
grote mate van gelijkvormigheid 
vertonen.

Homologie
We kunnen de ontstaansgeschiedenis van 
veel soorten plaatsen in de vorm van een 
boom. De stam stelt een organisme voor 
en de vertakkingen de afsplitsingen van 
dit organisme in de evolutie. De soorten in 
deze vertakkingen. zullen vrij veel overeen-
komsten hebben met het oorspronkelijke 
organisme in de stam. Veranderingen die 
deze soorten hebben doorgemaakt zijn toe 
te schrijven aan mutaties in het genetisch 
materiaal, die zodanige voordelen geven, 
dat deze in stand zijn gebleven. De gelijk-
vormigheid die zo ontstond noemen we 
homologie.

20 Lacerta  Nummer 1 Jaargang 71

n convergentie



convergentie n

Jaargang 71 Nummer 1 Lacerta 21

Convergentie
Dit artikel gaat echter over een ver-
schijnsel, dat hier veel gelijkenissen mee 
vertoont, maar toch structureel anders is, 
namelijk convergentie. Wat is convergentie 
eigenlijk? Waarom is het zo verschillend 
van homologie? Wat hebben we aan deze 
informatie met betrekking tot het houden 
van terrariumdieren? Dit zijn de vragen 
die we zullen behandelen. Convergen-
tie betekent letterlijk samengaan. In de 
wetenschap wordt convergentie over het 
algemeen aangeduid als parallelle evolutie, 

hetgeen wil zeggen dat soorten die ge-
scheiden zijn door zee of een onoverbrug-
bare landmassa, een praktisch identieke 
evolutie kunnen doormaken, hetgeen hun 
fenotype (de uiterlijke kenmerken) gelijk 
maakt. Deze soorten hebben geen gene-
tisch verwante voorouder. Opvallend is 
wel dat convergente soorten een overeen-
komstige habitat hebben. De vraag die nu 
opkomt is: “hanteert de morfologie een 
identieke bouwtekening”? Het antwoord 
is: “ja!”

Prionodactylus argulus

Amerika. Foto J. van Leeuwen
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Takydromus sexlineatus

Azië. Foto J. van Leeuwen
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Mimicry
Toch bestaan er verschillende aanpassingen in 

de natuur die ten onrechte worden vergeleken met 
convergentie. Eén ervan is mimicry, dit is een evolu-
tionaire aanpassing om te lijken op een ander orga-
nisme. Meestal heeft dit een defensieve functie, zoals 
bijvoorbeeld het aannemen van het uiterlijk van een 
giftig dier. Het is vrij gemakkelijk te ontkrachten als 
convergentie om verschillende redenen. Hoewel twee 
organismen veel op elkaar lijken, is er bij mimicry 
sprake van soorten die voorkomen in de nabijheid 
van elkaar. Anders zou de soort die mimicry toepast 
hier geen profijt uit halen. Ook de reden van de ge-
lijkvormigheid is verschillend. Een soort die mimicry 
toepast doet dit om te imiteren. Hier is bij soorten die 
duizenden kilometers van elkaar zijn gescheiden geen 
enkele reden voor. 

Coleonyx elegans, Amerika

Foto Y. Stevens

Eublepharis macularius, Azië

Foto J. van Leeuwen
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Oxibelis brevirostris, Amerika

Foto D. Oonincx

Oxybelis aeneus, Amerika

Foto D. Oonincx
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Reptielen en amfibieën
Waarom komt convergentie veel voor 

bij reptielen en amfibieën? Deze vraag is 
moeilijker te beantwoorden en de weten-
schap heeft het ook nog niet volledig ver-
klaard. Er zijn wel aanwijzingen te geven. 
Eén van de redenen hiervoor is de lange 
evolutiegeschiedenis van deze diergroepen. 
We zien de eerste amfibieën meer dan 
350 miljoen jaar geleden al ontstaan. Hoe 
langer een soort bestaat, des te meer kans 
er bestaat dat deze dieren zich speciali-
seren om te leven in bepaalde biotopen. 
Anderzijds is er een grote mutatiekans bij 
reptielen en amfibieën, groter dan die bij 
zoogdieren. Waarom dit is, is een weten-
schappelijk raadsel. Hoe dan ook, de kans 
dat er convergentie bestaat bij terrarium-
dieren is groter dan bij andere diergroepen. 

Ahaetulla prasina, Azië. Foto D. Oonincx
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Bekende voorbeelden van convergentie in 
reptielen en amfibieën zijn:

• Oxybelis fulgidus (Zuid-Amerika) 
en Ahaetulla prasina (Thailand) 

• Hyla gratiosa (VS) en Pachymedusa 
dacnicolor (Mexico) 

• Egernia frerei (Australië), Zonosau-
rus madagascariensis (Madagascar) 
en Celestes warreni (Hispaniola) 

• Oplurus cuvieri (Madagascar) 
en Tropidurus torquatus (Zuid-
Amerika) 

• Eumeces skiltonianus (Florida), 
Emoia cyanura (Indonesië) en Cor-
dylosaurus (Afrika) 

• Coleonyx (Amerika) en Eublepharis 
macularius  (Azië) 

• Mantella madagascariensis (Mada-
gascar) en Dendrobates lehmanni 
(Zuid-Amerika) 

• Iguana iguana (Zuid-Amerika) en 
Physignathus cocincinus (Azië) 

• Mantella aurantiaca (Madagascar) 
en Phyllobates bicolor (Zuid-
Amerika) 

• Geochelone elephantopus (Gala-
pagos) en Dipsochelys dussumieri 
(Seychellen).

Morelia viridis, Australië 
Foto D. Oonincx
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Corallus caninus, Amerika 
Foto D. Oonincx
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Betekenis voor terrariumhouders
Waarom is een basiskennis van dit soort 
evolutionaire aspecten belangrijk voor 
de hobby? Deze vraag lijkt niet voor de 
hand liggend, maar is het wel. Terrarium-
dieren hebben blijkbaar zeer specifieke 
lichamelijke aanpassingen doorgemaakt. 
Deze aanpassingen zijn zo perfect dat ze 
voorkomen over de gehele wereld, waar 
biotopen veel op elkaar lijken. Als een 
diersoort zo aangepast is aan een omge-
ving, is het niet moeilijk te begrijpen dat 
als deze dieren worden verwijderd uit hun 
natuurlijke leefomgeving en in een ter-

rarium worden geplaatst, er zeer veel zorg 
moet worden besteed aan het nabootsen 
van deze omgeving in het terrarium. Deze 
natuurlijke aankleding kan stress vermin-
deren, de kans op kweek vergroten én, 
als belangrijkste reden, de levenskwali-
teit verbeteren. En dat is iets waar elke 
hobbyist naar zou moeten streven. Tot 
slot: de evolutie heeft er miljoenen jaren 
over gedaan om reptielen en amfibieën te 
perfectioneren, met betrekking tot hun 
leefomgeving, hebben wij dan het recht om 
deze dieren dat te misgunnen?
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Zonosaurus ornatus

Madagaskar.

Foto J. van Leeuwen

Ctenotus robustus

Australië

Foto J. van Leeuwen
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Ambystoma maculatum 
Amerika

Foto J. ter Borg

Salamandra salamandra

Europa

Foto J. ter Borg
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Summary

Convergence
Some species of animals look alike because they are closely related. The characteristics they share are called homolo
gous. Some species have characteristics that are similar, but their origin is different. The species are not related and are 
living in different parts of the world, but in similar habitats and climates. These characteristics are called converging and 
are the result of parallel evolution. The same habitat in different places of the world selects for the same characteristics.
A short list of species with converging characteristics is given.
Besides this some unrelated species share characteristics with a certain goal for one of them. One species imitates the 
other, because this last one is for instance poisonous or tastes nasty. This is called mimicry. It is not convergence, be
cause on the contrary, the different species have to live close to each other, otherwise imitation wouldn’t make sense.
Shared characteristics of different species of reptiles and amphibians often tell us something about shared characteris
tics of their habitats and thus how we should keep our animals.
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In het najaar van 2011 
zijn wij, Sjef Ramaekers en 
Mathieu Woldhuis, met onze 
partners in Brazilië geweest. 
Het Atlantisch regenwoud was het 
eerste doel van de reis. Er waren vele 
endemische vogelsoorten in deze habi-
tat te vinden, zoals bijzondere tangara’s, 
manakins en kolibries. Daarnaast wilden wij 
een aantal apensoorten vinden, welke alleen in 
dit bedreigde bosgebied voorkomen. Dit waren 
onder andere de zeer zeldzame Noordelijke Muri-
qui of Wolspinaap (Brachyteles hypoxanthus) en het 
Gouden Leeuwaapje (Leontopithecus rosalia). Via 
eerst wat bergwegen, met mooie stadjes en natuurpar-
ken, zijn wij naar het noorden gereden met als bestem-
ming Caratinga, of eigenlijk het park in de buurt hiervan, 
om hier de Noordelijke Muriqui te vinden. Met een goede 
gids hebben wij in dit park een achttiental dieren kunnen obser-
veren. Vanuit Caratinga vertrokken wij naar de kust bij Linhares 
om zeeschildpadden te zoeken.
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Brazilië kent een enorm 
aantal kilometers kust en 
op veel plaatsen zijn stran-
den die door zeeschildpad-
den gebruikt worden om 
hun eieren te leggen. Deze 
periode begint in oktober 
en duurt tot maart, met 
een hoogtepunt qua aantal 
eieren leggende zeeschild-
padden in december. Voor 
de kust zijn ook enkele 
grote foerageergebieden 
aanwezig, waar de verschil-
lende soorten zeeschild-
padden zich regelmatig 
ophouden. Met name het 
meer noordelijke deel van 
de kust (boven Salvador) 
is populair bij de dieren. 
Brazilië heeft vijf soorten 
zeeschildpadden:

Eretmochelys imbricata 
(Karetschildpad)
In Brazilië wordt deze 
soort beschouwd als de 
mooiste van alle zeeschild-
padden. Het schild heeft 
bruine en gele schubben, 
die elkaar overlappen zoals 
dakpannen op een dak. 
Zijn mond doet denken 
aan snavel van een havik 
(vandaar hun Engelse 
naam Hawksbill turtle). 
Het dier weegt ongeveer 
150 kilo. Vroeger werden 
zij sterk bejaagd, vanwege 
hun schild dat gebruikt 
werd voor de productie 
van sieraden, brilmonturen 
en kammen. Om die reden 
is het een van de meest 
bedreigde diersoorten. Zij 
voeden zich met name met 
sponzen, maar ook met 
vissen, slakken en krab-
ben. Juveniele of subadulte 
Karetschildpadden zijn 
te vinden langs de kust 
van het noordoosten van 
Brazilië, maar ze nestelen 
meestal aan de noordkust 
van Bahia en Sergipe. Een 
klein aantal doet dat in 
Espírito Santo.

Dermochelys coriacea  
(Lederschildpad)
Het is de grootste en 
sterkste van alle soorten 
zeeschildpadden. De lengte 
varieert tussen de 150 
en 200 centimeter en een 
volwassen schildpad kan 
zo’n 700 kilo wegen. Het 
dier is zwart met witte 
stippen en het schild is 
gemakkelijk te onder-
scheiden van alle andere 
soorten zeeschildpadden 
doordat het een leerach-
tige structuur heeft Door 
zijn grote voorste ‘vinnen’ 
kan hij lange afstanden 
zwemmen. Hierbij is deze 
schildpad warmbloedig 
en kan daarom ook in 
koudere wateren gevonden 
worden. Zij voeden zich 
voornamelijk met kwallen. 
De zeer weinige vrouwtjes 
die nog in Brazilië eieren 
leggen doen dit eigenlijk 
alleen nog aan de kust van 
de staat Espírito Santo.

Titelpagina’s:

Karetschildpad

(Eretmochelys 
imbricata)

Kaart 
Espírito Santo
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Het grootste deel 
van dit artikel is 
eerder versche
nen in Trionyx, 

het tijdschrift 
van de Neder

landsBelgische 
Schildpadden 

Vereniging.
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Chelonia mydas 
(Groene zeeschildpad) 
Deze schildpad heeft een 
groen of grijsachtig bruin 
schild en is bijna 1,20 
meter lang. Hij weegt 
gemiddeld 250 kilo en dit 
kan soms oplopen tot 350 
kilo. De dieren voeden zich 
vooral met wieren. Jonge 
Groene zeeschildpadden 
zijn vrij gemakkelijk te zien 
langs de Braziliaanse kust. 
Ze hebben een voorkeur 
voor neststranden op de 
eilanden in de Atlantische 
oceaan, zoals Fernando de 
Noronha in de staat Per-
nambuco, Atol das Rocas 
in de staat Rio Grande 
do Norte, of Trindade in 
de staat Espírito Santo. 
Een aantal legt hun eieren 
ook aan de kust van het 
vasteland.

Caretta caretta 
(Onechte karetschildpad)
De kop van deze soort is 
groter dan die van andere 
soorten zeeschildpadden. 
Het is een van de meest 
voorkomende soorten 
welke nestelen in Brazilië 
en zij worden in het Brazi-
liaans ‘Tartaruga mestiça’ 
genoemd. De rug is bruin 
en de buik is geelachtig. Zij 
wegen ongeveer 150 kilo 
en voor sommige exem-
plaren kan dit oplopen tot 
250 kilo. De dieren voeden 
zich met vis, garnalen, slak-
ken, sponzen en zeewier. 
De krachtige kaken kunnen 
goed schelpen en de pant-
sers van andere weekdieren 
en schaaldieren vermalen. 
De schildpadden zijn langs 
de gehele kust te vinden, 
maar zij geven de voorkeur 
aan de stranden ten noor-
den van Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Bahia en 
Sergipe om hun eieren te 
leggen.

Lepidochelys olivacea 
(Warana)
Het is de kleinste van 
de zeeschildpadden uit 
Brazilië, slechts 75 centi-
meter lang. Het schild is 
groenachtig grijs, wat hun 
Latijnse en Engelse naam 
verklaart. Het dier voedt 
zich met vis, weekdie-
ren, schaaldieren, vooral 
garnalen, en waterplanten. 
Voor de kust van de staat 
Sergipe komt de grootste 
concentratie van de dieren 
voor, welke op de stranden 
eieren leggen. Legstranden

kaart
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Het strand bij Praia do Pontal do 
Ipiranga
Het eerste strand dat we aandeden was ten 
noorden van de stad Linhares. Dit was bij 
een badplaatsje genaamd Praia do Pontal 
do Ipiranga. In dit dorp zou volgens onze 
informatie een kantoortje zijn van de 
Braziliaanse organisatie Tamar, die zich 
met de bescherming van zeeschildpad-
den bezighoudt. Na een lange rit over 
een zandweg bleek bij aankomst in het 
dorp het kantoortje niet meer te bestaan, 
althans het was gesloten. Aangezien het al 
avond was moesten wij hier overnachten, 
maar wij konden nog een aan het strand 
gelegen hotel vinden. Een van de redenen 
om hier naar toe te gaan was dat in het 
achterland van het strand het laatste laag-
land Atlantisch regenwoud staat met vele 
endemische (vele zeldzame) soorten dieren. 
Dit woud wilden wij, naast het vinden van 
de schildpadden, ook bezoeken. Hier zijn 
een tweetal parken, Sooretama Biological 
Reserve en het naastgelegen Vale do Rio 
Doce Natural Reserve (voorheen Linhares 
Forest Reserve). Doordat het reizen over 
de wegen in Brazilië meer tijd in beslag 
nam dan vooraf gedacht, was er helaas 
geen tijd meer om deze bijzondere parken 
te bezoeken. Daarbij moet men van te 
voren ook vergunningen aanvragen bij 
Ibama (ministerie van milieu en natuurlij-
ke bronnen) om sommige parken te mogen 
bezoeken. Dit is erg lastig en tijdrovend 
en ook hierom hebben wij er maar van 

afgezien om deze parken te bezoeken. 
De eigenaars van het hotel waren geluk-

kig wel bekend met de aanwezigheid van 
de schildpadden en gaven ons aanwijzin-
gen waar het beste gezocht kon worden. 
Iets na middernacht gingen wij het strand 
op, met een zaklantaarn, want het was erg 
donker, op zoek naar zeeschildpadden of 
sporen die op hun aanwezigheid konden 
wijzen. Twee kilometer lopen langs de 
vloedlijn leverde niks op, terug gingen wij 
via het wat hogerop gelegen strandgedeelte 
en daar ontdekten we het kenmerkend 
spoor van een zeeschildpad, die hier 
voorbij geschuifeld moest zijn. Toch niet 
helemaal overtuigd volgden wij het spoor 
nog verder het strand op en daar vonden 
we redelijk ver weg van zee de plek waar 
het nest moest zijn: een omgewoelde plek 
van misschien wel 1,5 meter in doorsnee. 
En bij deze waarneming bleef het, midder-
nacht was misschien toch niet de beste tijd 
om te gaan zoeken. 

Tamar in Regência
De dag erna gingen we verder naar een 
volgend strand in de buurt van de plaats 
Regência waar het grote informatiecen-
trum over zeeschildpadden was gevestigd 
van de Braziliaanse natuurbeschermingsor-
ganisatie Tamar. 

We hoopten met een bezoek aan dit 
centrum onze kansen te vergroten daad-
werkelijk zeeschildpadden te vinden. In het 
centrum is een permanente tentoonstel-
ling aanwezig over zeeschildpadden, met 
op het buitenterrein enkele bassins met 
zeeschildpadden. In het centrum werken 
vrijwilligers en studenten biologie en/of 
ecologie. Zij informeren bezoekers over-
dag en gaan ’s avonds op patrouille om 
nestplaatsen op te zoeken en te markeren 
of te verleggen als de nestplaats te dicht 
bij zee ligt. De nesten worden genummerd 
en van een datum voorzien en de leg-
gende dieren worden gemerkt en gemeten. 
Als de nesten uitgekomen zijn worden ze 
opgegraven en worden de eierschalen ge-
teld. Zo bestaat er een idee hoeveel jonge 
schildpadjes jaarlijks geboren worden. Bij 

Legnest

Pagina rechts:

Informatiecen
trum van Tamar 

in Regência

Onderste foto:

Het TVinterview
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het uitkomen worden de schildpadjes niet 
beschermd (althans op deze plek). Volgens 
de medewerkers van Tamar is dat niet 
nodig: er zijn weinig predatoren aanwezig. 

Kennismaking met Tamar
Bij het centrum stelden wij ons voor als 
(bestuurs)leden van de NBSV en van ande-
re organisaties en vertelden dat wij graag 
informatie wilden over het informatiecen-
trum, over Tamar en natuurlijk over de 
schildpadden. Dit om een artikel te kun-
nen schrijven voor een aantal magazines in 
Nederland. Wij vroegen natuurlijk ook om 
’s avonds mee te gaan met de biologen om 
foto’s te kunnen maken van hun werk met 
de schildpadden. Hiervoor moest de dame 
wel eerst toestemming vragen aan haar 
leidinggevende. Nadat dit geregeld was en 
wij bij de bassins een rondleiding kregen, 
kwam er na een half uur een tv-ploeg van 
de locale televisie. Hier hebben wij in ons 
gebrekkig Portugees geprobeerd aan te 
geven dat wij de inspanningen die Tamar 
doet om de schilpadden te beschermen 
zo bijzonder vonden. De leidinggevende 
van de dame had dit tv-interview geregeld 
en had ook toestemming gegeven om ’s 
avonds mee te gaan met de biologen. Wij 
spraken over twee dagen af, ’s avonds om 
22.00 uur op het strand vlak bij ons hotel. 
Dit tijdstip was volgens hen de beste tijd 
schildpadden aan te treffen. Bij het ontbijt 
de volgende dag werden wij nog getrak-
teerd op het bezoek van kleine aapjes uit 
het moeras naast het hotel. Dit waren 
Witgezichtoeistiti’s (Callithrix geoffroyi).

Overdag was er net onrust in het dorp. 
Er waren drie Lederschildpadden dood 
in vissersnetten aangetroffen. Vlak voor 
het strand waar de eieren afgezet worden 
brengen vissers ook netten aan onder 
water om zo hun vis te vangen, zoge-
naamde staande netten. Dit had voor deze 
schildpadden fatale gevolgen. Honderden 
dieren schijnen zo te verdrinken en voor de 
soort Lederschildpad was dit een enorme 
klap omdat jaarlijks slecht vijf vrouwelijke 
dieren hier op dit strand komen om eieren 
te leggen. Tamar gaf aan in gesprek te zijn 
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met de vissers om oplossingen te zoeken 
voor dit probleem. Maar ze bevestigde 
dat dit best een groot dilemma voor hen 
betekent. De vissers zijn arm en hebben 
hun inkomsten hard nodig. Je kunt hun 
niet vragen geen netten meer te gebruiken. 
Hopelijk komt er snel een goede oplossing 
voor dit probleem in de toekomst.

De eerste zeeschildpadden
De volgende avond zijn wij er alleen op 
uitgetrokken en hebben een schildpad 
kunnen ontdekken. Deze Caretta caretta 
was net uit het water gekomen en wilde 
beginnen met graven, tot hij ons in het 
donker zag aankomen. Als de schildpad-
den nog niet bezig zijn met het graven van 
een nest, of hier net mee begonnen zijn, 
kunnen zij snel verstoord raken en probe-
ren dan zo snel mogelijk weer terug naar 
zee te gaan. Als een schildpad eenmaal 
begonnen is met graven komt het dier 
in een soort trance, waarbij zij zich niet 
meer laten verstoren. Deze periode wordt 
gebruikt om de dieren te merken, op te 
meten etc. Helaas was dit dier nog niet in 
trance en vluchtte zo snel mogelijk weer 
terug naar zee. Maar het was wel de eerste 
wilde zeeschildpad die wij gezien hebben. 

De dag hierna hadden wij met de 
biologen van Tamar meer geluk. Met 
de patrouille ontdekten wij na een paar 
honderd meter lopen een schildpad die 
net bezig was haar kuil te graven. Het was 
bijzonder om te zien hoe zo’n grote schild-

pad (het was weer een Caretta caretta van 
1,25 meter), langzaam maar onverstoord 
doorgraaft, net zo lang tot de kuil groot 
genoeg is en dan plots haar eieren erin laat 
vallen. Dit eieren leggen duurde zo’n drie 
kwartier. In deze tijd werd het dier goed 
bekeken, om na te gaan of het niet al een 
bekend dier was. Het dier bleek al eens 
getagd te zijn en kreeg voor de zekerheid 
in zijn andere ‘vin’ eenzelfde tag. Het dier 
werd aan alle kanten opgemeten en de 
stokken voor het markeren van het nest 
werden er alvast bij gezet. Je kon merken 
dat alles bij elkaar het eieren leggen een 
behoorlijke fysieke aanslag is voor dit 
dier. Met net zoveel toewijding als bij het 
graven wordt het nest ook weer dicht 
gemaakt en gecamoufleerd en begint de 
terugtocht naar zee. 

Tamar
Het project Tamar (Tamar is een 

afkorting van TArtarugas MARinhas; de 
zeeschildpadden) is een Braziliaanse non-
profit organisatie in handen van het Chico 
Mendes Instituut voor biodiversiteit en na-
tuurbehoud. De belangrijkste doelstelling 
van het project is om zeeschildpadden in 
het Braziliaanse kustgebied te beschermen 
tegen uitsterven. 

Het Tamar project werd officieel opge-
richt in 1980. De eerste activiteiten waren 
niet gericht op het behoud van de schild-
padden, maar op de identificatie van de 
dieren, hun nestplaatsen in het legseizoen 
en het voorkómen van de belangrijkste 
problemen, zoals bijvoorbeeld stroperij 
van de dieren en hun eieren. Bij de oprich-
ting was men zich ervan bewust dat het, 
om het project te kunnen laten slagen, van 
wezenlijk belang is om de locale bevolking 
in het project te laten participeren. Het 
project heeft voor vervangende werkgele-
genheid gezorgd voor de kustbewoners en 
zorgde bij deze mensen ook voor meer be-
grip voor de zeeschildpadden. In Regência 
is er bijvoorbeeld de Pró-Tamar Clothing 
Factory op gericht om kleding te produ-
ceren voor verkoop in de voorlichtings-
centra langs de gehele kust. In deze centra 

Callithrix geoffroyi



Zeeschildpadden in espírito santo n

Jaargang 71 Nummer 1 Lacerta 37

wordt veel aan voorlichting gedaan aan 
de plaatselijke bevolking en de toeristen 
uit binnen- en buitenland. Toch zijn er nog 
vele problemen waar aan gewerkt wordt, 
zoals de visserij met staande netten vlak 
aan de kust bij de legstranden, de ‘long-
line’ visserij op zee, de vervuiling van de 
zee en de ongecontroleerde ontwikkeling 
aan de kust.

In 1983 werd steun voor het project 
gevraagd aan Petrobras. Dit petro-
chemische bedrijf besloot om 
Tamar te ondersteunen, door 
de jeeps te voorzien van 
gratis brandstof.  
In 2010 is Tamar er in 
geslaagd om meer dan 
tien miljoen babyschild-
padden los te laten in de 
zee. In het legseizoen van 
september tot ongeveer 
maart houdt Tamar toe-
zicht op de stranden waar 
de schildpadden hun eie-
ren leggen. Tamar schat 
dat zij elk jaar 14.000 
nesten beschermen en 
er voor zorgen dat zo’n 
650.000 babyschildpad-
jes de zee bereiken. In 
2010 is geobserveerd dat 

de eerste babyschildpadden die dankzij 
Tamar veilig de oceaan konden bereiken, 
terug gekomen zijn als adulte dieren om 
eieren te leggen.

De voortplantingsperiode is van sep-
tember tot maart langs de kust en van 
januari tot juni op de oceanische eilanden. 
Op de legstranden wordt voortdurend 
gepatrouilleerd, door de biologen en 

door vissers die ingehuurd worden 
door Tamar. Dit elke avond tot de 

vroege morgen. De vrouwelijke 
dieren die aan land komen 

worden getagd met een 
individueel nummer en de 
letters Tamar. Hierbij ook 
het adres van de organi-
satie, met het verzoek om 
melding te maken mocht 
het dier gevonden worden. 
Door het taggen kan ook 
geleerd worden hoe vaak 
een volwassen vrouwelijk 
dier terugkeert naar het 
strand voor het leggen van 
eieren in één voortplan-
tingsseizoen, met welke 
tussenpozen en welke plek 
gekozen wordt. Biometri-
sche analyse, het meten 
van de lengte en breedte 

De als eerste 
gevonden onech
te karetschild pad  
Caretta caretta)
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van de schilpadden, wordt eveneens uitge-
voerd voor elke soort. 

Tijdens de vroege ochtend zullen pa-
trouilles en de ingehuurde vissers de nesten 
vinden door de op het zand achtergelaten 
sporen van de schildpadden te volgen. Dit 
om de nesten te ontdekken die ’s avonds 
of ’s nachts niet gevonden zijn. Op die 
plaatsen waar het risico voor de overle-
ving van jongen negatief ingeschat wordt, 
worden de eieren overgebracht naar beter 
beschermde gebieden of worden zij ge-
bracht naar strandboerderijen in de Tamar 
stations, waar normale voorwaarden voor 
ei incubatie worden gecreëerd. De eieren 

worden zo beter beschermd tegen predatie 
of overstromingen van het getij.

Als de jongen uiteindelijk de oppervlak-
te bereiken, nadat zij uit het ei gekropen 
zijn, worden zij geteld, geïdentificeerd en 
vrijgelaten op het strand, zodat zij veilig de 
zee kunnen bereiken. 

In de voedselgebieden van de zeeschild-
padden werken de Tamar biologen en de 
vissers samen om de visnetten en andere 
visvangstmethoden te onderzoeken op per 
ongeluk gevangen schildpadden. Indien zij 
nog in leven zijn, wordt direct eerste hulp 
aan de dieren gegeven om hun overlevings-
kans te vergroten. En eventueel wordt 
daarna het dier ook getagd en opgeme-
ten. Mocht het nodig zijn kunnen dieren 
ook bij een aantal centra verder opgelapt 
worden. De dieren die in de centra te 
zien zijn, kunnen niet meer terug naar zee 
en worden nu gebruikt voor educatieve 
doeleinden. Tamar geeft ook voorlichting 
aan de vissers om hen te leren vastgeraakte 
schildpadden te redden. 

Hoewel het oorspronkelijke doel alleen 
de bescherming van zeeschildpadden 
was, werd het project ook betrokken bij 
de bescherming van haaien, en eigenlijk 
al het leven in de zee, aangezien dit deel 
uitmaakt van de omgeving waarin de 
zeeschildpadden leven. Er zijn momenteel 
zo’n 220 plekken langs de hele kust van 
Brazilië waar Tamar een basis heeft. 

Voor meer informatie over de organisa-
tie: www.Tamar.org.br 

Boven, van links 
naar rechts:

De Onechte 
karetschildpad 

(Caretta caretta) 
bij het graven van 

het nest

 De 
schildpad wordt 

opgemeten

 Aan de 
poot een tag van 

Tamar

 
De Onechte 

karetschild pad 
(Caretta caretta) 

bij het  leggen 
van de eieren

Kaart Ipiranga
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Verspreidings
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Summary

Sea-turtles in Espírito Santo, Brazil
Autumn 2011 the authors visited Brazil. The Atlantic rainforest and the coast of Brazil were the main 
objectives of the journey. Brazil has a vast coastline with many beaches were turtles can lay their 
eggs. Their reproductive period is from October until March. Especially the Loggerhead turtle can be 
seen regularly along the coast. Other species, like Leatherback and Green turtle are less common and 
are using specific parts of the coastline to lay their eggs, in particular north of Salvador.
Tamar (Tartatugas Marinhas) is a Brazilian conservation organization. Their main objective is to 
protect the turtles against extinction in the Brazilian coastal areas. Tamar was founded in 1980. The 
organization is aiming at participation of the local population in the protection measures.
Along the coast information centres of Tamar can be found and biologists and volunteers are guard
ing the beaches. It is estimated that every year 650.000 baby turtles reach the sea.
In Regência they visited an information centre of Tamar. They were hoping to obtain information 
to enhance their chance to find seaturtles. Their interest in these animals was appreciated and was 
enough motive to be interviewed by the local press. In the evening they joined a patrol of volunteers 
and soon found a Loggerhead turtle (Caretta caretta), busy digging her nest. After marking the nest 
and taking some measurements on the animal the volunteers left. The authors stayed with the turtle 
to observe the whole process and to take pictures. After 2 hours everything was finished and the 
turtle disappeared in the sea. For more information on Tamar, see www.Tamar.org.br.

Sjef Ramaekers krijgt uitleg
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Aanvulling
In december van 2012 heb ik (Mathieu 

Woldhuis) nogmaals Brazilië bezocht. 
Behalve om in de binnenlanden van Bahia 
de Lear’s hyacint ara (Anodorhynchus 
leari) en in de laatste stukjes Atlantisch 
regenwoud van Alagoas de zevenkleurige 
tangara (Tangara fastuosa) te zoeken 
en te vinden, ben ik voornamelijk aan 
de kust geweest. Hier zijn de stranden 
bijna volledig verlaten, behalve dan in 
de buurt van de steden. Niet gek dat met 
name de kusten van Alagoas en Sergipe 
nog vele neststranden van zeeschildpad-
den zijn te vinden. Deze deelstaten liggen 
een stuk noordelijker dan de stranden in 
Espírito Santo. Aangezien het hierdoor 
klimatologisch warmer is met minder 
afkoeling in de winter, begint het legsei-
zoen hier maanden eerder en komen de 
jonge schildpadden hier uit als er op het 
zelfde moment zuidelijker pas gelegd gaat 
worden. Projecto TAMAR doet in de deel-
staten dan ook veel aan nestbescherming. 
Daarnaast is in Praia do Forte in Bahia een 
groot educatie centrum. Deze plaats is een 
drukke dure vakantie plaats. Door hier 
het centrum te hebben proberen zij een 

groter deel van de Braziliaanse bevolking 
te informeren over de zeeschildpadden 
aan de Braziliaanse kust, dan alleen de 
lokale mensen. Hier komen met name 
vele mensen uit de zuidelijke deelstaten 
zoals São Paulo. Ook de stranden die wij 
bezochten waren op vele de bekende witte 
markeringpaaltjes te vinden van TAMAR. 
Op het laatste strand waar ik verbleef in 
Imbassai, Bahia, telde ik er wel over een 
kilometer ongeveer 42 palen. Er werd ook 
hier frequent ’s Nachts gepatrouilleerd om 
katten, honden en gieren weg te houden 
en strandgangers te kunnen informeren. 
Ook in de hotels en pousada’s wordt er 
veel aandacht aangegeven over de nesten 
en hoe hiermee om te gaan. De laatste 
dag in dit dorp hadden wij nog het geluk 
om ’s ochtend vroeg nog een aantal jonge 
zeeschildpadden de tocht vanuit het zand 
naar de oceaan te zien volbrengen. Dit nest 
bleek 42 jonge schildpadden te bevatten 
die allen de oceaan konden bereiken. Het 
was heel bijzonder om nu de jongen te 
zien en het jaar ervoor nog de leg van de 
eieren hebben kunnen aanschouwen.
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Bent u meer dan de gemiddelde Nederlander geïnteres
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een terrarium? Word dan lid van de Europese Slangen 
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Jamanas in  Lodge
is gelegen in het zuidwesten van Costa Rica op het prachtige 

schiereiland Osa. De Lodge is eigendom van Jan en Ina 
Tuns en het ideale vertrekpunt voor een onbezorgde 

en onvergetelijke vakantie.
U overnacht in comfortabele kamers, cabi
nas genaamd, met warm water en elektriciteit. ’s 
Morgens kunt u eerst genieten van een heerlijk 

Costaricaans ontbijt voordat uw dagprogramma 
start. In overleg kunnen Jan en Ina u helpen om een 

leuk programma samen te stellen, zodat u optimaal 
geniet van al het moois dat Costa Rica u te bieden heeft.

De Noesten 44, 9431 TC Westerbork

Tel. (0593) 37 00 35, Fax (0593) 37 00 36

E-mail info@refona.nl

Meer informatie? www.refona.nl
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• Refona Mite Booster, is een
gepatenteerd uitzetsysteem voor
Dutchy’s®. Minimale arbeid met
maximaal resultaat!
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