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Heeds eerder heb ik in ons blad verteld 
hoe ik in 1950 van mijn zoon een viertal 
slangen uit Indonesie ontving. Het betrof 
hier een exemplaar van Natrix chrysarcha 
(Javaanse ringslang) en drie Natrix vittata 
L. (Oraj Kisik, zoals het dier daar genoemd 
wordt). Toen de dieren arriveerden was 

het inmiddels einde October geworden en 
mijn zoon waarschuwde mij reeds meteen 
dat de kleinste N. vittata vermoedelijk van 
de koude had geleden en wat flauwtjes 
leek. 
Toen ik echter de blikken transportbus in 
het terrarium legde en opende, kwamen 
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alle viei er vlot uitgekropen om tussen de 
rotsstenen een goed heenkomen te zoeken. 
Toch had de N. chiysarcha onderweg nog 
tijd om twee kikkerijes te verschalken, die 
hij tegenkwam. Ook de kleine N. vittata, 
maakte geen slechte indruk, zodat ik de 
toekomst hoopvol tegemoet ging. 
Na een paar dagen kwamen de slangetjes 
uit hun schuilhoek te voorschijn en had ik 
gelegenheid ze eens beter te bekijken. Bui-
tengewoon mooi was vooral de Natrix 
chrysarcha met zijn rode hals, gele nekring 
en fijn, donker olijfgroen kopje. En toen dit 
dier op 22 November voor het eerst sinds 
zijn aankomst vervelde, bleek wel hoe 
goed de naam „Javaanse Ringslang" ge-
kozen is, want de gele ring stak fel af 
tegen het daarop volgende zwarte ge-
deelte. Maar ook de drie andere slangen 
(Natrix vittata) waren schitterend van teke-
ning met hun drie zwarte lengtestrepen 
over de als lak glanzende bruine ruggen 
en flanken. Bij deze dieren was de onder-
zijde wit met zwart getekend. Reeds op 
19 November nam ik copulatie waar tussen 
de middelste N. vittata (± 50 cm), die dus 
blijkbaar een mannetje was, en de grootste 
(± 60 cm), die dus een vrouwtje moest zijn. 
Dat mannelijk dier noemden wij gewoon-
lijk „Stompie" omdat aan de staart dui-
delijk te zien was dat een deel ontbrak. 
De wond was goed geheeld maar uit alles 
bleek wel, dat de staart vroeger longer 
moest zijn geweest dan die van het vrou-
welijk dier. (Dit zou overigens een van 
de geslachlskenmerken zijn). Op 25 No-
vember zag ik hoe zowel de grootste als 
de kleinste N. vittata een kikker verslon-
den. 

Op 27 December vervelde de N. chrysarcha 
opnieuw en drie dagen later volgden de 
grote N. vittata en „Stompie". Bij alle 
dieren verliep het proces vlot en nu kon 
ik mij weer verheugen in de prachtig 
glanzende kleuren die hun nieuwe pakje 
vertoonde. 
Nog steeds scheen dus alles naar wens 
te verlopen terwijl toch het terrarium alleen 
warmte ontving van de kachel die er vlak-
bij stond en van een 60 Watt lamp die 
aan de kap was opgehangen. Wanneer de 
zon bovendien wilde schijnen dan liep de 
temperatuur in het terrarium soms op tot 
± 30° C. 
Toen daagde echter een nieuwe probleem 
op: mijn voorraad kikkers en padjes begon 
te slinken, want op vier slangen met een 
deigelijke goede eetlust had ik niet ge-
lekend. Toen bleek echter het nut van onze 
vereniging. Op een verzoek om toezending 
van voederdieren zond spontaan een zes-
tal leden een aantal van deze amphibien. 
Ja, enkele Amsterdammers kwamen de 
dieren zelfs persoonlijk brengen. Een van 
hen trof het bijzonder: voor het eerst in 
zijn leven zag hij hoe de Natrix chrysarcha 
een padje aannam en het in enkele minuten 
naai binnen werkte. 

Hagedissen werden niet gegeten hoewel 
mijn zoon in Tjimahi de N. Chrysarcha als 
eerste voedsel enige tjitjaks had voorge-
zet die vlot werden verorberd. Maar zelfs 
toen in het winteiseizoen de voeding kiap 
weid, weigeiden mijn dieien haidnekkig 
hagedissen aan te nemen. En nu had ik 
nog wel, als voorzorgsmaatregel, mijn twee 
Lacerta viridis var. Schreiberi bij een 
ander Lacerta-lid ondergebracht. Misschien 
vonden de slangen de geschubde huid van 
onze hagedissen te hard, vergeleken bij 
de soorten die ze uit hun vaderland 
kenden. 
In Januari 1951 was mijn voorraad kikkers 
op en tot mijn grote vreugde hoorde ik dat 
in Den Haag, vlak bij een van onze leden, 
reeds kikkers uit de winterslaap ontwaakt 
waren en dat hij mij een aantal zou sturen. 
In plaats van de verwachte bus met kik-
kers kwam echter een briefkaait met de 
droeve tijding dat de kikkeis die hij ver-
zameld had de volgende morgen alle dood 
bleken te zijn. Hij zou echter weer andere 
vangen want de voorraad was daar in de 
buurt groot genoeg. Prompt kwam dan ook 
op 10 Februari 1951 een bus met een aan-
tal kikvorsen. Ook nu bleek echter weer 
een aantal dood te zijn, wat ik toeschreef 
aan het opeengepakt zitten in de kleine 
ruimte. De nog levende exemplaren zette 
ik onmiddellijk in het terrarium maar de 
volgende morgen bleken er weer enkele 
gestorven te zijn. Dit deed toch wel een 
beetje vreemd aan. 
De kleinste N. vittata probeerde een van 
de kikkertjes te grijpen doch deze was 
vermoedelijk te groot, zodat hij weer werd 
losgelaten. Op Maandag 12 Februari, 
's morgens om half negen zag ik dat de 
N. chrysarcha een kikker te pakken had 
maar op een heel onhandige plaats, n.l. 
vlak bij de knie van een achterpoot. Het 
leek wel of de kikker reeds dood was (van 
de schrik misschien?) en de slang liet zijn 
prooi weer los, omdat het in deze positie 
onmogelijk was hem naar binnen te wer-
ken. Op de plaats waa i de slang de poot 
had vastgegrepen bloedde deze vrij hevig 
en nu bleek ook dat de kikker inderdaad 
reeds dood was. Zou mijn zoon dus toch 
gelijk gehad hebben, toen hij veronderstel-
de, dat deze slangen giftanden achter in 
de bek moesten hebben omdat ook de 
tjitjaks, wanneer ze gegrepen werden, maar 
kort spartelden? Dan zou deze soort dus 
tot de Opistoglyphe Colubridae behoren, 
wat ik echter niet kan aannemen. Na een 
poosje naderde de slang opnieuw zijn 
prooi, waarbij hij hevig tongelde en nu 
deed hij weer een poging de kikker naar 
binnen te werken. Thans had hij echter de 
tenen van de lechter achterpoot te pakken. 
Die poot ging dan ook vlot naar binnen, 
maar het dikke achterlijf van de kikker 
Jeverde moeilijkheden op, vooial omdat 
ook de andere achterpoot naar voren 
moest worden gevouwen. Toch gelukte het 
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onder een geweldig opensperren van de 
bek en om half lien was de prooi verdwe-
nen. Nog even was een verdikking in de 
hals te zien, die daarbij prachtig rood 
schemerde en toen was duidelijk zichtbaar 
hoe de maaltijd naar achter in de maag 
gleed. Ik was dus heel voldaan, doch toen 
kwam de ontnuchtering. De volgende mor-
gen, 13 Februari, lag de kikker al weer 
uitgebraakt in het watergedeelte. Op 17 
Februari had de kleinste Natrix vittata ook 
een kikkertje gegeten. Daarna deed de 
slang echter heel vreemd, lag voortdurend 
met open bek te kronkelen en reeds op 
21 Februari was hij dood. Ook het gedrag 
van de N. chrysarcha beviel mij, na het 
uitbraken van zijn maaltijd, in het geheel 
niet meer. Hij werd steeds magerder en 
lag ook telkens met opengesperde bek te 
kronkelen. Op 3 Maart stierf ook dit diei. 
De oorzaak was echter niet te ontdekken; 
naar mijn mening waren het typische ver-
giftigingsverschijnselen. Eerst waren de 
dieren kerngezond en na het eten van de 
kikkers stierven ze binnen een paar dagen. 
De N. chrysarcha, die dus de prooi weer 
had uitgebraakt, leefde dan nog een week 
of wat longer dan het dier dat de prooi 
had ingehouden. Kan het soms zijn, dat de 
kikkers zo vroeg uit de winterslaap ont-
waakten, dcordat het water waar ze ver-
bleven, op een ol andere manier vergif-
tigd was. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn 
gebeurd door lozing van fabrieksafval oi 
doordat men er, ter bestrijding van mug-
gen, D.D.T. aan had toegevoegd. Dan zou-
den de slangen dus door tussenkomst van 
de, reeds vergiftigde, kikkers, op hun beurt 
het slachtoffer zijn geworden. 
De twee overgebleven slangen, dat waren 
dus de grote Q N. vitttata en „Stompie", 
bleven gelukkig in leven en hoewel ook 
zij van de gevaarlijke kikkeis hadden ge-
geten, vertoonden zij geen ziekteverschijn-
selen. Misschien waren niet alle exempla-
ren uit deze kikkerzending met het gif in 
contact geweest of hadden de overge-
bleven kikkertjes door hun herhaald ver-
blijf in de waterbak met steeds ververst 
water hun giftigheid verloren. Een navraag 
naai gegevens omtrent de plaats van her-
komst bleef zonder resultaat daar nie-
man de oorzaak van de vergiftiging kon 
opsporen. 

Met het voorjaar kwam ook de voedsel-
voorziening voor de oveilevende slangen 
weer in het reine en de dieren brachten 
het jaar 1951 door met eten, vervellen en 
herhaaldelijk copuleren. Het vervellen ge-
r.chiedde regelmatig met tussenpozen van 
ongeveer een maand. 
Nu zorgde ik wel voor een grote voorraad 
kikkers en rugstreeppadjes om de enorme 
ee'lust van mijn slangen te kunnen blijven 
bevredigen. 
Hoe gioot die eetlust wel was blijkt uit 
het volgende vooibeeld: Van 10 op 11 Sep-
tember 1951 vervelde de N. vittata vrouw 

en onmiddellijk daarop werd een grote 
dikke kikker verorbetd. De dikte in de 
maagstreek was al spoedig verdwenen en 
reeds in de nacht van 16 op 17 September 
viel een padje als slachtoffer. Op 2 Octo-
ber volgde weer een grote volwassen kik-
ker en op 19 October vervelde de slang 
reeds weer. 
Voor temperatuurdalingen waren mijn 
slangen ook niet al te gevoelig want zelfs 
wanneer op wintermorgens de temperatuur 
in hun terrarium niet hoger was dan 15° C. 
aten ze nog wel eens een kikker of een 
pad. En zelfs bij deze lage temperatuur 
lagen ze nog vaak heel vergenoegd in het 
water. 
Dit behoeft echter niet zoveel bevreemding 
te wekken, want op Java en vooral in de 
Preanger, kan het 's nachts soms vrij koud 
zijn. 
Op 6 November at, bij een temperatuur 
van 17° C. het vrouwtje een volwassen 
kikvors en om u een idee te geven van de 
wijze waarop dit gebeurde wil ik hier enige 
gegevens vermelden: 
's Morgens om 8.25 zette ik de kikker voor 
de slang en deze greep de prooi onmid-
dellijk bij de kop. 
Om 8.25 uur staken de achterpoten nog ge-
heel uit de bek en van de, naar achter 
gebogen, rechter voorpoot waren nog juist 
de tenen te zien. De hals was op dit mo-
ment zeker vier maal zo breed als normaal. 
Om negen uur begonnen de achterpoten 
te verdwijnen en om 9.08 uur waren deze 
niet meer te zien. Ook was toen de hals 
lang niet meer zo dik als daarvoor. Reeds 
om 9.17 uur kon ik reeds merken dat de 
prooi in de slangenmaag was aangeko-
men. Een abnormale dikte van het lichaam 
was ook nauwelijks meer waarneembaar 
doordat de kikvors in het lichaam van de 
slang sterk was uitgerekt. 
Een belangrijk voorval! 
Op 12 December 1951 begon de grootste 
Natrix vittata eieren te leggen. Na een half 
uur, zo omstreeks twee uur namiddags, 
waren er al zes en het laatste van de 
negen verscheen om 14.22 uur. Ik kon de 
gehele gebeurtenis goed volgen en merkte 
op dat tussen het zichtbaar worden van 
een ei en het deponeren telkens ongeveer 
3 d 4 minuten verliepen. De eieren waren 
ovaal van vorm; de lengte bedroeg onge-
veer 20 mm, de dikte 12 a 13 mm. Reeds 
ongeveer een maand te voren was mij 
opgevallen, dat deze slang merkbaar dik-
ker was dan voorheen, vooral bij het 
achterlijf, in de buurt van de anale ope-
ning. Veel zorg werd aan het kiezen van 
een geschikte plaats voor de eieren niet 
besteed: ze lagen zomaar open en bloot 
tussen de boomstronk en de achterruit van 
het terrarium. Misschien was deze plaats 
wel erg warm want hij lag het dichtst bij 
de kachel. Om de eieren een betere kans 
op ontwikkeling te geven, groef ik onder 
een der stenen een kuiltje en vulde dit met 
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mos. Daaiop weiden, heel voorzichtig, de 
eieren geplaatst en het geheel werd weder-
om met mos bedekt. De steen, die aan de 
onderzijde vrij hoi was, werd er weer over-
heen geplaatst. Deze plaats leek mij zeer 
geschikt omdat de bodem daar net een 
tikje vochtig was (echter beslist niet nat). 
Een betere broedinrichting bezat ik toen 
nie:. 
Na een week was ik zeer benieuwd hoe 
het met de eieren stond en dus keek ik 
eens in het holletje. Kunt u zich voorstellen 
dat ik beteuterd stond te kijken, toen alle 
eieren verdwenen bleken? Ik koester 
sterke verdenking tegen mijn twee grote 
Berberskinks die eveneens in dit terrarium 
woonden. Misschien waren zij bij hun 
graaf- en woelpartijen de eieren tegen-
gekomen en hadden ze als goede buit be-
schouwd. 
Met de moeder scheen alles in orde te zijn 
want reeds twee dagen na het afzetten van 
de eieren at ze reeds weer een kikker en 
ook Stompie liet zich niet onbetuigd. Hij 
hervatte ook weer met grote ijver zijn lief-
desbetuigingen tegen zijn grotere soortge-
note. 
Maar weer wachtte mij een teleurstelling! 
In begin Januari 1952 miste ik Stompie al 
een paar dagen doch ik maakte mij hier-
over geen zorgen; het gebeuide wel meei 
dat een dei dieien zich een poosje niet 
liet zien en ik kon toch ook niet de gehele 
dag voor het terrarium blijven zitten. 
Toen echter na enige dagen de slang nog 
niet boven water kwam en ik bovendien 
een verdacht luchtje in het terrarium 
meende te bespeuren, begon ik toch on-
gerust te worden en ging op zoek. 
Alle rotsstenen en een groot deel van de 
bodemgrond werden zorgvuldig uit de bak 
gehaald. Met de hand woelde ik de over-
gebleven laag zorgvuldig om, maar er was 
niets te vinden, dat op een dode slang 
leek. Misschien was het dier onder of 
achter het waterbakje gekropen en had 
vergeefs geprobeerd deze plaats weer te 
verlaten. Het was echter niet mogelijk de 
waterbak eruit te halen zonder het gehele 
terrarium te slopen en dus moest ik tot 
mijn spijt het zoeken opgeven. De ver-
dachte geur verdween bovendien spoedig. 
De verdwijning van Stompie bleef dus een 
raadsel, zoals deze dieren ons al zo vaak 
voor raadselen hadden gezet. We hebben 
natuurlijk ook nog aan de mogelijkheid 

Q. Elk lid kan gratis van de vraag-, 
a? aanbod- en ruilrubriek gebruik 
fA maken, mits de gegevens uiter-
21 lijk op de lOe van de maand, 
,< voorafgaande aan die waarin 
|||V de mededeling moet worden 
f j opgenomen, de redactie van 
IWi) ~-\ ons blad hebben bereikt. 

van ontsnapping gedacht, maar dit moet 
wel uitgesloten worden geacht. Ten eerste 
omdat het terrarium altijd goed gesloten 
bleef nadat een parelhagedis zich eens 
veertien dagen tussen de spiralen van een 
leunstoel had weten verborgen te houden. 
Bovendien zou de slang dan toch ook na 
kortere of langere tijd weer voor de dag 
hebben moeten komen. 
Zo hield ik dan nog maar een van de vier 
slangen over en dit prachtige dier hield 
zich het gehele jaar 1952 uitstekend. Het 
was steeds weer opnieuw een genot te 
zien hoe het lenige slanke lichaam zich 
door het terrarium bewoog en hoe het soms 
als een pijl afschoot op een zich bewegen-
de kikker of pad. Op andere tijden echter 
bleef deze slang uren lang onbeweeglijk 
op het rotsgedeelte onder de warme stra-
len van de lamp liggen of kronkelde hij 
zich in elegante windingen om de takken 
die het teriaiium versierden. Dit laatste was 
vaak een teken, dat een vervelling te ver-
wachten viel, een gebeurtenis die vaak 
al een dag of acht tevoren was aan te 
kondigen. In Januari 1953 viel mij voor het 
eerst op dat de vervelling, die voorheen 
bij dit dier steeds vlot verliep, niet door 
wilde zetten. Op 1 Januari begon de huid 
bij de kop los te lalen maar verder kwam 
het niet; vlak achter de kop scheurde het 
ai. Ik probeerde te helpen met lauwe baden 
maar het dier wist zich telkens om mijn 
handen te kionkelen en dit maakte het 
werkje haast onmogelijk. Ook wanneer ik 
trachtte de losse huid er in Harden af te 
halen stribbelde de slang steeds tegen. 
Terwijl ik dit laatste gedeelte schrijf is de 
zaak nog niet voor elkaar, maar toen ik 
het dier, dat steeds de bek opende, een 
klein padje in de mondholte stopte, begon 
het deze prooi toch naar binnen te werken 
hetgeen dan ook binnen een half uurtje 
was gelukt. 

Dit geeft toch weer hoop en we kunnen nu 
niet veel anders doen dan rustig afwach-
ten. Werkelijke ziekten, zoals het beruchte 
mondrot, hebben de slangen bij mij niet 
gehad en ik meen het verlies van de drie 
eerste exemplaren dan ook wel uitsluitend 
te mogen toeschrijven aan ongelukkige, 
toevallige omstandigheden. 
Ik kan het houden van deze mooie slan-
gen dan ook met een gerust hart aan de 
lieihebbers aanbevelen. Ze zijn m.i. zeer 
sterk en weinig veeleisend. 

Vraag en aanbod. Ruilrubriek 
Ons lid N. Roling, Torenlaan 45 Laren (N.H.) 
biedt aan een paartje gladde slangen (Co-
ronella austriaca) a f 3,50 per stuk. 
In onze vorige ruilrubriek is bij vergissing 
het adres van ons lid B Huges weggevallen. 
Dit luidt: P. Potterstraat 24, Amsterdam-Zuld 
(tel. 712015). Er kunnen bij hem nog steeds 
gecko's worden besteld. 
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Importen door onze leden 
Van onze leden Wijffels en Delleman, p / a Baselaarstraat 10, 's-Hertogenbosch, die regel-
matig zeer interessante importen uit diverse landen ontvangen, vernamen wij dat 
binnenkort een zeer belangrijke zending wordt verwacht. Hierin zullen vele Anolis-soorten 
vertegenwoordigd zijn zoals A. ricordi, A. sagrei en andere Zuid- en Midden-Ameri-
kaanse soorten. Voor bezitteis van tiopen-teiraria een pracht kans om aan iets bijzondeis 
te komen. 

Van de redactie 
Laat van de dooi u deze zomei opgedane ervaringen ook andere leden profiteren. Be-
schrijf ze in ons blad. De redacteur is dankbaar voor uw artikel en gaarne bereid om, 
mocht u zelf slechts aantekeningen kunnen zenden, er een artikel van te maken. Daar is 
hij toch voorl 

Enkele ervaringen bij het verzorgen van Chamaeleons 
door F. Vandevelde. Baa l , Belgie 

Het houden van Chamaeleons is nu niet 
direct iets voor de beginnende terrarium-
liefhebber. Deze aardige en interessante 
dieren, waarnaar in de handel steeds veel 
vraag is, behoren helaas tot de „probleem-
reptielen" en meestal prijst men zich al 
gelukkig wanneer men erin slaagt een 
dier een 'halfjaar in leven te houden. 
De kern van het probleem schijnt wel te 
liggen in de verschaffing van het juiste 
voedsel. Hoe veelzijdiger het menu, hoe 
groter de kans op succes en zo ergens, 
dan dient hier gewaakt te worden tegen 
de traditionele opvatting dat meelwormen 
een soort universeelvoedsel voor reptielen 
zouden vormen. Wanneer een uitgebreid 
menu ter beschikking is tonen de dieren 
zelf een uitgesproken voorkeur voor vlin-
ders en motten; op de tweede plaats 
komen allerlei vliegen, hoe gioter hoe 
beter, en daarna langpootmuggen, sprink-
hanen enz. Dieren die in het terrarium nog 
al wat lawaai maken, zoals gonzende 
bromvliegen, worden oplettend gevolgd, 
tot ze dichtbij genoeg zijn om aan de bllk-
semsnelle tong ten prooi te vallen. 
Drinken doen de Chamaeleons, zoals vele 
andeie reptielen, het liefst door het oplik-
ken van aan bladeren hangende druppels; 
het verdient dus aanbeveling, regelmatig 
in het terrarium te sproeien. 
Enige tijd geleden was ik in het bezit van 
een broodmagere Chamaeleon die mij, 
zondei het zelf te weten, een methode aan 
de hand heeft gedaan, waaimede het mo-
gelijk bleek althans in de zomei de dieren 
flink te doen eten en ze daardoor ook voor 
het koude jaargetijde zoveel weerstand 
mede te geven dat ze veel longer gezond 
en sterk blijven. 

Het dier bewoonde met nog enkele andere 
exemplaren een ruim terrarium van 140 x 
70 x 80 cm hoog. Van alles probeerde ik 
om het dier aan het eten te krijgen, maar 
wat ik ook aanbood, alles werd gewei-
gerd. Teneinde raad besloot ik een paar-
denmiddel toe te passen dat mij al eens 
eerder had geholpen om dieren weer in 

goede conditie te brengen: ik zette de hon-
gerstaker eenvoudig buiten! 
In mijn tuin staat een Budleia, de bekende 
struik met de paarse bloempluimen, waar-
op altijd hele troepen vlinders zitten. Met 
enkele platen eternit bouwde ik een af-
scheiding zodat het dier niet via de grond 
kon ontsnappen en zodra het weer zacht 
was, zette ik de patient op de struik. Na-
tuurlijk zorgde ik er voor, dat enkele be-
schaduwde plaatsen voor het dier toegan-
kelijk waren, want te felle zonneschijn kan 
vaak meer schade aanrichten dan een 
lage temperatuur. 
Gespannen volgde ik de zwerfpartijen van 
mijn hongerkunstenaar en ja hoor, het 
duurde niet lang of de tong schoot uit en 
een vlinder verdween naar binnen. Toen 
was de zaak in orde: achter elkaar ver-
dwenen vlinders en vliegen en toen waag-
de ik het ook om mijn andere Chamae-
leons naar de tuin over te brengen. . 
Het resultaat was verbluffend! Alle insec-
ten en vlinders die zich in de buurt waag-
den waren ten dode opgeschreven; ook 
vliegen zoals Stratiomya waren een wel-
kome buit maar vooral de vlinders, die 
door hun felle kleuren het eerst schenen op 
te vallen, vormden de hoofdschotel. 
Wanneer de zon helder scheen en de tem-
peratuur prettig warm was, waren de Cha-
maeleons donkei van kleui, bruin tot zelfs 
bijna zwait en zij maakten zich breed om 
maar zoveel mogelijk zonnestralen op te 
vangen. Vooral 's morgens, wanneer de 
zon nog in het Oosten stond, schenen zij 
dit prettig te vinden. 
Wanneer er eens een dag weinig insecten 
waren, legde ik een dode kikvors of iets 
dergelijks binnen de afzetting. Al spoedig 
kwamen vele vliegen om hierop hun eieren 
te deponeren en dan waren de Chamae-
leons er onmiddellijk bij. Soms was het 
een ononderbroken „schieten" en slikken 
maar toch merkte ik steeds weer dat zo-
dra een vlinder in de buurt kwam, deze de 
voorkeur had. 
Opvallend was ook, dat de dieren in dit 
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buitentenarium zo vaak van kleur ver-
anderden. Dit was heel goed zichtbaar 
wanneer twee of meer dieren elkaar op 
hun omzwervingen ontmoetten en een rob-
bertje begonnen te vechten. 
Tegen zonsondergang hingen ze meestal 
laag bij de grond tegen de stam; alien in 
dezelfde houding: kop omhoog, buik vast 
tegen de tak gedrukt en de staart volledig 
opgerold zonder zich daarmede vast te 
klemmen. De kleur was dan een uniform 
bruin-zwart. Vaak klemden de dieren zich 
zelfs zo stevig aan de stam dat ik moeite 
had ze los te maken om ze voor de nacht 
binnen te brengen. Ik heb toen van draad 
een soort stolp gemaakt die ik met zakken 
bedekte om zo eventuele temperatuur-
schommelingen op te vangen. 
Wanneer het weer slecht was, haalde ik 
de dieren naar binnen en zelfs dan aten 
ze in hun oude terrarium beter dan ooit 
te voren. Zelfs het magere dier was na een 
veertiental dagen niet meer te herkennen. 
Op deze manier kon ik alle dieren in 
goede conditie houden tot ik de laatste 
had verkocht. 
Nu nog enkele waarsdhuwingen voor hen 
die Chamaeleons willen verzorgen. Wan-
neer onder een aantal dieren een vechters-

Het*begon zoals zo dikwijls: 's morgens, 
terwijl ik op weg naar mijn werk was, ver-
telde een van mijn mede-buspassagiers, 
dat bij hem in de straat een schildpad was 
die niet wilde eten. En of ik nu maar eens 
even wilde vertellen wat er met dat dier 
aan de hand was? 
Dus toog ik 's avonds naar het huis van de 
eigenaar van de hongerstakende schild-
pad, in de vaste veronderstelling, dat het 
hier wel weer een Testudo graeca zou 
betreffen, zoals ik er zoveel onder handen 
heb gehad. 
Men leidde mij naar een kippenren en 
daar, tussen maiskorrels en oud brood zat 
een broodmagere, donker gekleurde schild-
pad, die mij op het eerste gezicht deed 
denken aan Testudo denticulata, de Bra-
ziliaanse woudschildpad. Maar toen ik het 
dier in de hand had, zag ik onmiddellijk 
het grote verschil. Het rugschild was veel 
ronder, de rode of gele vlekken op kop 
en poten ontbraken hier geheel en ook de 
vorm van de kop was anders. Het borst-
schild vertoonde een eigenaardige, ge-
vlamde tekening van lichtbruin en bijna 
zwart en bovendien staken de gularia, de 
twee kleine schildjes, die aan de voorzijde 
van het borstschild vlak onder keel en kin 
liggen, opvallend ver vooruit en eindigden 
in een soort stompe zwaluwstaart. Ik kon 
me niet herinneren deze soort ooit eerder 

baas is, moet men vooral zorgen voor een 
groot terrarium; is dit onmogelijk, ver-
wijder het betreffende dier dan liever, 
want het geeft de anderen geen ogenblik 
rust, wat de goede gezondheidstoestand 
zeer nadelig kan beinvloeden. Pas ook op 
voor mefaalgaas. De dieren kunnen zich 
hieraan de snuit kapot schuren en dit kan 
zo ernstige vormen aannemen, dat hei 
kaakbeen bloot komt te liggen. Zulke 
dieren zijn dan ook ten dode opgeschreven. 
Noot van de redactie: 
Het bovenstaande bracht ons in herinne-
ring hoe een tweetal jaren geleden in 
Ouwehands Dierenpark te Rhenen een Cha-
maeleon werd binnengebracht, die in de 
omgeving van Doom in een tuin was ge-
vangen. We hebben dit diet geruime tijd 
kunnen gadeslaan en terwijl een aantal 
andere exemplaren, direct afkomstig uit 
een import-partij, de een na de ander van 
het tcneel verdween, bleef dit buitenbeen-
tje gezond en at dat het een lieve lust was. 
Na wat de heer Vandevelde vertelt is dit 
dus helemaal niet zo onlogisch. Hieruit 
blijkt dus ook weer van hoe groot belang 
het is, zelfs tropische dieren in het gunstige 
jaargetijde van tijd tot tijd een verblijf in 
de openlucht te gunnen. 

te hebben gezien en informeerde dus naar 
de herkomst van het dier. 
Het bleek nu, dat een van de zoons vaart 
en het dier in de omgeving van Corpus 
Christi, Texas, had gevangen. De jongen 
zeli was echter reeds weer vertrokken en 
dus kon ik verder niet veel gegevens te 
pakken krijgen. Het stond echter voor mij 
nu wel vast, dat het een van de drie 
Gopherussoorten moest zijn. Geen erg 
moeilijke conclusie, aangezien dit de enige 
landschildpadden zijn in Noord-Amerika 
(afgezien van de Terrapenes natuurlijk, 
maar d:e vormen nog altijd een apart ge-
zelschap). 
Op dat ogenblik stond mij echter geen 
literatuur ten dienste waarin ik de juiste 
soort zo spoedig kon vaststellen. Ik raadde 
dus aan het dier een paar maal een lauw 
bad te geven en te zorgen voor vers groen 
en wal vruchten zoals tomaten. Bovendien 
paste ik een middeltje toe dat bij zo goed 
als alle landschildpadden succes heeft: ik 
hield het broodmagere dier een paarde-
bloem voor. Maar het leageeide hieiop 
zelfs niet. Een goede week later kieeg ik 
de boodschap dat ik, als ik wilde, de 
schildpad wel kon krijgen! De zoon was 
inmiddels weei aangekomen en wilde wel 
afstand van het dieitje doen. Natuurlijk 
stormde ik er op af en binnen vijf minuten 
was de zaak beslist. De vroegere eige-

Gopherus Berlandieri (Agassiz) een interessante 
schildpad voor het buitenterrarium 

door J. W. Rotermundt, 's-Gravenzande 
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naai veitelde mij nog dat hij deze dieien 
in de omgeving van de stad veel had 
gezien en ei makkelijk meei had kunnen 
vangen. Ze liepen daar in de buurt van 
vijgencactussen en voedden zich met de 
rijpe rode vruchten. 
Zodra ik thuis kwam gai ik het dier een 
lauw bad en reeds onmiddellijk daaina 
was het veel levendiger. Eten wilde het 
echter nog niet. Gedurende een aantal 
dagen herhaalde ik dit bad en zodra het 
weer wat zachter was ging de schildpad 
naar buiten in het testudinarium. Hier werd 
zo nu en dan wat gegeten en van liever-
iede knapte het sterk vermagerde stak-
kertje wat op. Toen kwam de winter en 
omdat ik met deze soort geen ervaring 
had, besloot ik het zonder winterslaap te 
wagen. Met mijn, inmiddels overleden, 
Testudo chilensis werd de Gopherus onder-
gebracht in een leegstaand aquarium met 
als bodemgrond een laag turfmolm. Hel 
geheel werd op een vrij koele plaats in 
de huiskamer gezet en half slapende kwa-
men de dieien het koude jaargetijde door. 
Met de komst van het voorjaar brak ook 
weer de tijd aan om de Gopherus berlan-
dieri (inmiddels was ik achter de juiste 
soortnaam gekomen) naar buiten te bren-
gen. Aanvankelijk bleef het dier steeds in 
het stenen nachtverblijf, waar een laag stro 
en molm de dieren tegen eventuele tempe-
ratuurschommelingen beschermt. Ook nu 
gaf ik mijn dieren een lauw bad nadat ze 
ontwaakt waren, maar terwijl de „Moren" 
en de Terrapenes al spoedig hun oude 
eetlust hadden herwonnen, bleef de Go-
pherus nog maar steeds traag. Na enkele 
zonnige dagen echter keek ik vanuit de 
woonkamer toevallig naar buiten en tot 
mijn grote blijdschap ontdekte ik dat 
„Texas", zoals wij hem bij gebrek aan een 
goede Nederlandse soortnaam noemen, 
aan een krop sla zat te plukken. Toen was 
het pleit gewonnen, regelmatig eet het dier 
nu en de goede gevolgen hiervan zijn 
duidelijk zichtbaar. In de ruimte naast de 
hals hangt het vel niet meer als een slap 
vlies, maar is duidelijk gevuld met een 
vetlaag. Het gewicht is merkbaar toegeno-
men en het hele gedrag wijst er op, dat 
deze schildpad in goede conditie is. En 
dat is dan weer een van de kleine (maar 
voor ons zeer grote) vreugden van de 
terrariumhouder: we zijn er weer in ge-
slaagd een van onze dieren over een 
critiek punt heen te brengen. 
In overeenstemming met zijn aard van 
woestijndier, houdt mijn Gopherus niet van 
felle zon. 's Morgens vroeg doorkruist hij 
zijn verblijf op zoek naar voedsel en alles, 
van sla en andijvie tot tomaten, aard-
beien en meloen, is van zijn gading, nooit 
heb ik echter kunnen waamemen, dat het 
dier vlees of vis eet, hoewel Mittleman en 
Brown in 1947 vermeldden dat dit soms het 
geval zou zijn (Copeia No 3, p. 211). 
Wanneer in de middag de felle zon in het 

testudinarium schijnt, is de schildpad zeker 
te vinden op zijn vaste plaatsje, onder een 
laaghangende tak van een grote Juni-
perusstruik en later op de middag, wan-
neer de schaduwen longer worden, komt 
hij weer te voorschijn om nogmaals flink 
te eten. Daarna verdwijnt hij naar binnen 
in het nachtverblijf, dat hij al heel spoedig 
wist te vinden, in tegenstelling tot de 
Testudo chilensis die ik steeds weer op-
nieuw in het nachthok moest brengen. Dit 
was echter wel een uitzondering, want al 
mijn andere schildpadden, de T. graeca, 
het Terrapene carolinea paartje en zelfs 
mijn twee jaar oude T. hermanni baby 
weten heel precies dat daar hun „thuis" is. 
Na dit verhaal over mijn eigen exemplaar, 
nog enkele gegevens over de soort. 
Verspreidingsgebied. 
Gopherus berlandieri is te vinden van 
Zuid-Texas tot in Noord-Oost Mexico. De 
soort vertoont een voorkeur voor zandige 
grond die niet te ondoorlatend is, zodat 
het regenwater niet blijft staan. Meestal 
houdt hij zich op in open bosranden, maar 
ook in chaparral en mesquite, de karakte-
ristieke begroeiing van sommige prairiege-
deelten is hij te vinden en hoewel hij niet 
zulke uitgesproken woestijnverhoudingen 
verdraagt als zijn verwant, Gopherus agas-
sizi (Cooper), schijnt deze schildpad zich 
toch heel goed te kunnen handhaven op 
plaatsen waar grote droogte heerst. De 
dieren kunnen uitstekend graven, maar op 
plaatsen waar de grond veel klei bevat 
nemen ze vaak niet de moeite, diepere 
holen te maken dan nodig is om het rug-
schild nauwelijks te bedekken. Wanneer 
boomstompen of afvalhopen aanwezig zijn, 
worden deze ook als schuilplaats gebruikt 
Levenswijze. 
Over de levenswijze van Gopherus ber-
landieri is slechts weinig gepubliceerd. 
Het schijnt, dat de soort in Tamaulipas in 
December in een soort halve winterslaap 
gaat, gedurende de koude perioden, die 
daar zo nu en dan voorkomen. Daar de 
daar gevonden grondsoort te zwaar schijnt 
te zijn om met enig gevolg te kunnen gra-
ven, blijven de dieren soms rustig zitten 
wachten met slechts de helft van het li-
chaam ingegraven. Men heeft ook verschijn-
selen waargenomen die zouden wijzen op 
een soort trek. Grant (1936b) beschrijft een 
dergelijke waarneming in Zuid-Texas en Ha-
milton publiceerde in 1944 (Copeia, No. 1, 
p. 62) aantekeningen over 16 schildpadden, 
die hij aantrof op een snelverkeersweg 
binnen een afstand van 3 tot 5 mijl, terwijl 
een zeker even groot aantal exemplaren 
naast de weg tussen het kreupelhout te 
zien was. Deze waarneming werd gedaan 
na de hevige wolkbreuk in Noord-Texas, 
die ook in het betreffende district haar 
invloed had doen gelden. Als gevolg hier-
van was ook het gebied in de omgeving 
van de verkeersweg zeer vochtig. 
Dezelfde auteur maakt ook nog melding 
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van het feit, dat jaailijks vele exemplaren 
van deze soort als slachtoffers van het 
snelverkeer vallen. 
Voortplanting. 
Hamilton zag hoe een exemplaar een ander 
vervolgde en vervolgens dit dier beklom. 
Hoewel het op grond van de magere ken-
nis op dit gebied niet mogelijk was, de 
geslachten te bepalen, neemt hij aan dat 
dit inderdaad een paring betrof. Verder 
ontbreken practisch alle gegevens om-
trent de paring. Ook over het graven van 
het nest en het leggen van de eieren is 
geen beschrijving aanwezig. Volgens 
Strecker (1929b, Contrib. Baylor University 
Museum, No. 18, p. 6) zou de vorm van de 
eieren varieren van kogelrond tot lang-
werpig. Drie eieren werden gevonden 
onder een schildpad, die geen kans had 
gezien een behoorlijk nest te graven door 
de rotsachtige bodem en die daardoor in 
een geprikkelde toestand verkeerde, zoals 
men die bij deze schildpadden niet vaak 
aantreft. Het dier probeerde de eieren te 
verbergen en beet zelfs naar een voorge-
houden stok. 
Voedsel. 
Mittleman en Brown gaven in hun reeds 
aangehaalde publicatie de enige feiten 
over de voeding in wilde staat. Zij vermel-
den „voedt zich zwaar met de rijpe vruch-
ten van de gewone vijgcactus (Opuntia 
leptocaulis) zodra deze in de zomermaan-
den aanwezig zijn. In andere seizoenen 
schijnt de soort hoofdzakelijk te bestaan 
van jonge loten en felgekleurde bloemen 
van verschillende andere planten." 
Exemplaren in gevangenschap vertonen 
een voorkeur voor plantaardig voedsel, 
maar men heeft waargenomen dat ook 
vlees werd gegeten. 
Zoals uit bovenstaande gegevens wel 
blijkt, is Gopherus berlandieri geen dier 
dat hoge eisen stelt aan zijn omgeving. 
Wanneer men het dier een buitenverbliji 
kan bieden dat voldoet aan de volgende 

voorwaarden: droog, zonnig, maar toch 
voorzien van een beschaduwd deel waar 
het warmste deel van de dag kan worden 
doorgebracht, dan kan men van deze soort 
jarenlang genoegen beleven. Natuurlijk 
moet men wel zorgdragen dat, wanneer 
een exemplaar eens mocht gaan graven, 
de mogelijkheid tot ontsnappen is uitge-
sloten. Overigens heeit mijn Gopherus nog 
nooit een poging tot graven gedaan, ver-
moedelijk omdat het nachtverblijf de die-
ien de illusie van een hoi biedt, zodat de 
drang tot het graven van een eigen tunnel 
wordt „afgeremd". 
Helaas komt deze soort bijna nooit in de 
handel, zodat zelfs in een van onze grote 
dierentuinen een exemplaar aanwezig was 
met als vermelding Boegspriet schildpad. 
Toen de oppasser mij het dier liet zien, 
herkende ik dadelijk de soort en bij in-
formatie bleek het dier nota bene van het-
zelfde schip afkomstig als het mijne. Men 
had echter ook daar de soort nooit eerder 
gezien en afgaande op de uitstekende 
gularia (zie hierboven) had men toen ge-
meend, dat dit nu de boegsprietschildpad 
moest zijn. Deze laatste soort echter (Chei-
sine angulata (Schweigger) komt uit Afrika 
en de gularia vormen hier geen zwaluw-
staart doch eindigen in een stompe punt. 
Ik gaf dit vooibeeld slechts om aan te 
tonen hoe zelden de Gopheius sooiten ons 
beieiken. Vooial wat betreft G. berlandieri 
is dit jammer, want het is de meest ge-
schikte soort. Gelukkig kan ik hier nog 
aan foevoegen, dat mijn dorpsgenoot die 
mij mijn exemplaar bezorgde, heeft beloofd 
bij zijn eerstvolgende bezoek aan dit ge-
bied nog een paar dieren mede te brengen, 
zodat er dan voor de liefhebbers enkele 
beschikbaar komen. 
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Dr WILHELM KLINGELHOFFER OVERLEDEN 
Op de openings-avond van de Rotterdamse „Aquavero'53", terwijl we in een fees-
telijke stemming het resultaat van veel en haid werken bezichtigden, vernamen we 
plotseling het droeve nieuws dat ons ere-lid Wilhelm Klingelhoffer op 17 Septembei 
1.1 is overleden. Met hem is heengegaan een der grootsten op het gebied van de 
terrariumkunde en vermoedelijk kunnen we op het ogenblik nog niet ten voile be-
seffen, hoeveel onze liefhebberij, die hij maakte tot een wetenschap, aan hem te 
danken heeft Zijn „Terrarienkunde" geldt nog altijd als het handboek voor de 
serieuze beoefenaar van de terrariumhouderij en nog kort geleden mochten we ver-
nemen, dat zijn nieuwe boek ondanks het overlijden van Dr. Klingelhoffer toch zal 
verschijnen. Tot op het allerlaatst heeft de schrijver namelijk zijn manuscript kunnen 
bijwerken en zijn assistent heeft de moeilijke taak op zich genomen, de verdere 
uitgave te verzorgen. Zo zullen we dan toch nog kunnen putten uit de onvergelijkelijk 
rijke ervaring en kennis van deze plonier. 
Een ding kan ons zelfs zijn boek niet terug geven: de grote persoonlijkheid van de 
mens Klingelhoffer die over grenzen heen steeds heeft gestreefd naar vriendschap 
tussen mensen, van welke nationaliteit ook. 

88 


