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Problemen van de redactie 

Lang is het de redactie mogelijk geweest uw 
blad tijdig te Iaten verschijnen. Helaas kan bet 

adagium ,bet blad op tijd" ditmaal Diet worden 

aangehouden. 

Het feit dat de redactie van een liefbebbersblad 
nu eenmaal alles in vrije tijd moet doen, de 
vacanties en gebrek aan ge.varieerde kopij zijn 
er de oorzaak van dat het blad in de.ze maan# 
den niet op tijd in uw brievenbus ligt. 

Daarbij gelieve u te bedenken, dat u normaliter 

voor juli en augustus slecbts een dubbelnummer 

zou ontvangen. Het verschijnen van bet Her# 

peto-Geografisch Verslag beeft ons echter ge# 
noodzaakt zowel in juli a1s in augustus een 

nummer te doen verschijnen, mede in verband 
met bet feit, dat volgens het contract met de 
posterijen voor frankering bij abonne.ment het 

verschijnen van twee dubbelnummers per jaar 
Diet is toege.staan. 

Wteraard streeft de re.dactie er naar de achter# 

stand zo spoedig mogelijk weg te werken. Doch 

u gelie.ve wei te bedenken dat het samenstellen 
van het blad niet de taak van de re.dactie. all~n 
is doch dat ook uw medewerking hiervoor 
onontbeerlijk is. 

Deze medewerking kunt u verlenen door het 
inzenden van kopij. Ook heel kleine artikeltjes 
over waarnemingen aan terrariumdieren zijn 

van harte welkom en kunnen tot voordeel 

strekken van an'dere leden. 

Red. 



De HelJDbasilisl~ 
(Basiliscus basiliscus) 

L. Claa••en, A.m•terdam 

Twee van deze bijzonder fraaie, doch nogal 
grate en wilde dieren kreeg ik enige tijd ge~ 
leden via ons lid de heer Vink uit Breda in mijn 
terrarium. De totale lengte is van beide exem~ 
plaren ca. 50 em, waarvan niet minder dan ca. 
36 em voor rekening komt van de machtige 
staart. De eveneens geweldige achterpoten 
hebben nu al een ,spanwijdte" van 25 em! En 
dan te bedenken dat deze beestjes volgens 
Klingelhoffer 90 em groot kunnen worden. Het 
mannetje heeft behalve de typische ,helm" 
achter aan de kop, die op de hierbij afgedrukte 
detailfoto's beter te zien is dan op de voorplaat, 
een flinke kam op de rug die in verkleinde vorm 
ook op een groot dee] van de staart doorloopt. 
Het wijfje heeft dit alles in kleinere mate en is, 
althans bij mij, ook iets helderder van kleur. 
De grondkleur van de dieren is olijfbruin met 
gele stippen. Ter weerszijden van de rugkam 
!open brede heldergele strepen verder. Over 
het lichaam zeer donkerbruine dwarsstrepen, de 
keel is ongeveer wit, de onderzijde van het 
lichaam Iicht geelachtig en de staart vertoont 
tot aan het einde geelwitte ringen op een bruine 
ondergrond. De grote felle ogen zijn bruingroen. 
Na deze beschrijving behoeft nog nauwelijks te 
worden vermeld, dat het een fraai dier betreft 
dat even wei wegens zijn forse uiterlijk en kwade 
blik door buitenstaanders al gauw als griezelig 
wordt bestempeld. 
Voor ons terrarianers is het bizarre in een dier 
echter in vele gevallen juist aantrekkelijk en 
vandaar dat ik met deze nieuwe aanwinsten 
dan ook bijzonder ingenomen was. Aanvanke~ 
lijk vreesde ik, dat deze grote basilisken de 
beplanting wei grondig zouden vernielen en zich 
aan de kleinere terrariumbewoners zouden ver
grijpen, hoewel zij als insecteneters te hoek 
staan. Het een noch het ander is tot dusverre 
gebeurd, tenminste voor wat het laatste be~ 
treft, voor zover ik weet. 
Sedert de komst van de Helmbasilisken zijn 
namelijk een viertal exemplaren Norops auratus 
alsmede twee stuks Cnemidophorus sexlineatus 
murinus spoorloos verdwenen. Of zij een na~ 
tuurlijke dood zijn gestorven, of mogelijk aileen 
al uit angst voor de geweldenaren zijn wegge
kropen en doodgegaan, dan wei een prooi zijn 
geworden van de Basilisken, vormt een van de 
vele terrariumgeheimen. Ten einde de lezer 
niet van het gaan houden van deze prachtige 
dieren te doen afzien, moet ik hieraan toevoe
gen, dat ik nimmer kannibalistische neigingen 
heb waargenomen tegen de thans nog aan~ 
wezige kleinere bewoners. Zij kunnen tegen 
dkaar of tegen andere dieren heftig ,kop~ 
knikken" waarbij het mannetje de keel een 
weinig blijkt te kunnen opzetten, maar daar 
blijft het dan ook bij. Wat de planten betreft, 
die redden het wei tegen het geweld van de 
vaak nogal wilde manoeuvres van de Basilisken, 

doch het is duidelijk dat men bij het houden 
van dergelijke forse dieren geen tere beplanting 
kan gebruiken. 
De Helmbasilisken zijn overigens, naar mijn 
voorlopige ervaring van enkele maanden, bij
zonder schuwe dieren. W anneer men maar in 
de omgeving van het terrarium komt zijn de 
dieren op hun hoede en volgen zij de bewegin~ 
gen van de verzorger of van wie dan ook 
nauwkeurig. Tikt men in hun buurt tegen de 
ruit of steekt men een hand in hun richting, dan 
stuiven zij onmiddellijk weg. Dit gaat vaak zo 
onstuimig dat zij soms met een klap tegen de 
voor- of zijruiten aanrennen. 
Voedsel van het pincet aanbieden, lukt daarom 
niet, aile goede bedoelingen ten spijt. Hoewel 
de Basilisken in een ruim terrarium worden ge
houden, komen hun rencapaciteiten pas goed 
tot uitdrukking wanneer ze nu en dan eens in 
de huiskamer worden losgelaten. Ze lopen dan 
hoog opgericht op de achterpoten met de voor
poten als armen vooruitgestoken en kunnen 
daarbij een behoorlijke snelheid ontwikkelen. 
W anneer ze tijdens deze wekelijkse conditie
training bij een obstakel komen springen ze 
steeds omhoog en blijkt pas goed de kracht van 
hun formidabele achterpoten, die de dieren ge~ 
makkelijk een halve meter of daaromtrent om~ 
hoog brengen. Wegkruipen in hoeken of onder 
meubels doen ze bij dergelijke escapades zelden. 
Ze zijn dus kennelijk gewoon bij vlucht over 
vlak terrein hun heil in kreupelhout of laag ge~ 
boomte te zoeken, waarbij zij zich dan dadelijk 
omhoog werken. Worden zij ten slotte gepakt, 
dan gaat de vervaarlijke bek wijd open en kun~ 
nen zij flink bijten. 
Qua voedsel zijn de Helmbasilisken ook al niet 
lastig. Meelwormen en ~torren worden graag 
en veel gegeten alsook regenwormen en sprink~ 
hanen. Vliegen nemen zij wanneer deze toe~ 
vallig in de buurt komen. Veel moeite heb ik er 
evenwel nog niet voor zien doen. Door het 
slechte zomerweer, dat het vangen van insecten 
vrijwel onmogelijk maakt, zijn de dieren groten~ 
deels op meelwormen aangewezen en we zullen 
maar hopen dat dit op de duur geen schadelijke 
gevolgen heeft. De manier van eten is veel 
minder gulzig dan men van deze hagedissen 
zou verwachten. Zodra zij het meelwormen~ 
bakje in de gaten krijgen en de kust veilig is, 
komen zij met veel geweld naar beneden - ge
woonlijk houden zij zich zo hoog mogelijk in het 
terrarium op - pikken dan met stotende be~ 
weging, zoals een kip dat zou doen, een voor 
een de meelwormen uit het voerbakje. Na elke 
hap wordt onveranderlijk rondgekeken of geen 
gevaar dreigt. 
Tot zover mijn bevindingen tot op heden. Uit 
het vorenstaande is al wei gebleken dat het hier 
een aantrekkelijk dier voor het grotere terra
rium met sterke planten betreft, dat - al was 

67 



het aileen al door zijn grootte ........- vrijwel steeds 
te zien is. Hopelijk krijg ik ze nog een eind in 
de richting van de in het begin genoemde 
90 em! 

NASCHRIFT 

Het is soms toch wei ergens goed voor als 
kopij om de een of andere reden een poosje 
blijft liggen. Dit maakt het namelijk mogelijk 
thans ........- ongeveer zes maanden later ........- aan 
het vorenstaande artikel over de Basiliscus ba~ 
siliscus toe te voegen dat de dieren toch agres~ 
siever zijn dan aanvankelijk het geval scheen 
te zijn. Er zijn intussen verscheidene al dan 
niet geslaagde aanvalspogingen op kleinere 

mede~terrariumbewoners gesignaleerd en het 
wilde gedrag van de Helmbasilisken maakt de 
kleinere hagedissen bepaald sehuw. 
Aileen boomkikkers en ongeveer even grote 
dieren (Mopskopleguanen) worden met rust 
gelaten. Ook onderling zijn de basilisken nogal 
vechtlustig, waarbij het mannetje de aanvallen· 
de partij is: Er valt bii hem bovendien een 
sterke territoirneiging waar te nemen. 
Ik geloof daarom wei te kunnen stellen dat het 
niet raadzaam is deze forse dieren met kleinere 
reptielen samen te houden. Wei blijken zij sterk 
te zijn, hetgeen met hun forse en fraaie uiterlijk 
overeenkomt, en gemakkelijk houdbaar. Voort~ 
plantingspogingen zijn helaas nog niet waar
genomen. 

Vervoer van hagedissen en nog wat anders 

H. 11an Kleef, A.materdam 

Tijdens mijn vakantie in Italie heb ik wat hage~ 
dissen kunnen vangen, ruim 20 ,.gewone" La~ 
certa muralis en Tarentola mauretanica. Andere 
soorten waren niet te vinden in de streek waar 
wij tijdens de vakantie waren. Deze dieren 
werden in de loop van een week gevangen. Ik 
heb ze bewaard in mijn hotelkamer in een kistje 
aan een kant voorzien van horregaas en ge~ 
vuld met vochtig sphagnum. Voor hun vervoer 
naar Holland had ik te voren iets gemaakt dat 
mij heel goed bevallen is en waar aile hage~ 
dissen gaaf en springlevend uit te voorsehijn 
kwamen. 
Bij gesnuffel op zolder kwam er namelijk een 
zwart koffertje te voorsehijn, waarvan de leng
te en de hoogte gelijk waren, ongeveer 45 em. 
De breedte was 15 em. Het is een monster
koffertje dat goed sluitend is. In de deksel heb 
ik op gelijke hoogte 3 gaten geboord met 
een doorsnede van 3 em en daarover een stukje 
plasticgaas geplakt (tekening A). In de koffer, 
ongeveer 1 0 em van de bovenkant, heb ik een 
ronde stok bevestigd ( tekening B). Hieraan 
kon een 15·tal linnen zakjes of meer met 
een touwtje worden bevestigd, zoals kleren in 
een klerenkast hangen. In elk zakje heb ik 
2 hagedissen gedaan en wat voehtig sphag
num. 
Het sphagnum moest geregeld wat vochtig wor~ 
den gehouden en elke keer dat dit gebeurde 
kwamen er in de trein mensen kijken naar de 
bewegende zakjes. Sommigen vonden het grie
zelig toen ze hoorden dat er hagedissen inzaten 
en in de volgende coupe werd al gesproken 
van gevaarlijke slangen. Tijdens de douane~ 
eontrole heb ik de koffer omgedraaid, zodat 
aileen de achterkant, waar geen gaten in zaten, 
te zien was. Men kan nooit weten. Maar de 
douane was niet nieuwsgierig en keek niet eens 
naar de koffers. Op deze manier kan men heel 
wat dieren vervoeren. 
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Ze zitten luchtig en men behoeft er niet steeds 
op te letten dat ze niet in het gedrang komen. 
Het is aileen wat extra bagage, maar men 
heeft dan ook het voordeel, dat de hagedissen 
of slangen levend en gaaf overkomen. 
Nu nog iets over enkele terrariumdieren. In 
het augustusnummer heb ik wat verteld over 
de renhagedis Cnemidophorus murinus. Nadat 
dit geschreven was, heb ik mijn terrarium om
gebouwd. Het interieur is veranderd, er zijn 
meer lampen aangebracht en de bovenkant is 
voorzien van een nieuwe liehtbak. 
Nadat de bak gereedgekomen was, zijn alle 
dieren er weer in gedaan. Tot mijn sehrik be
gonnen de renhagedissen te kwijnen, ze aten 
haast niets en kwamen ten slotte niet meer te 
voorsehijn, zodat de toekomst voor hen er 
somber uitzag. De dieren werden opgegraven, 
maar na een paar uur verdwenen ze weer. Na· 
dat dit een paar keer gebeurd was, werden ze 
nog schuw ook. Ten slotte heb ik de inge
bouwde plantenbak leeggehaald, daarna zand 
over de aarde gedaan en er wat platte stenen 
ingelegd. Hierna werd nog een straallamp op 
deze plek gericht, zodat het ongeveer leek op 
de plaatsen waar deze hagedissen voorkomen. 
En inderdaad, hiervan bleken ze op te knappen. 
kwamen op den duur weer elke dag te voor
sehijn en werden weer levendiger dan ooit. 
Joegen af en toe een Anolis achterna en be
gonnen weer uit de hand te eten. Het bleek 
dus, dat deze hagedis heel gevoelig is voor 
veranderingen, waardoor plotseling een inzin
king optreedt, die de dood ten gevolge kan 
hebben. 
Het schijnt dat Cnemidophorus murinus een 
grote angst heeft voor slangen, daar mijn die
reo met grote sprongen wegvluehtten voor eea 
Opheodrys aestivus die zich ook in mijn ter~ 
rarium bevindt. Maar toen dit onschuldige 
slangetje niets deed, raakten ze op den duur 
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aan hem gewend en verloren hun angst. De 
grote angst voor slangen heb ik bij mijn andere 
dieren niet kunnen vinden. Het lijkt rnij dus 
waarschijnlijk dat de renhagedis nog wei eens 
ten prooi valt aan slangen. Nu ik dit schrijf. 
zijn deze dieren ongeveer een half jaar in mijn 
bezit. Ze doen het nog steeds prima en er is 
dus aile hoop. dat ik ze nog een tijd zal bou
den. 
lets over Opheodrys aestivus. Dit aardige en 
sierlijke slangetje schijnt nogal bekend te staan 
als een voedselweigeraar of eet aileen een he
paald soort insect. dat nou net niet gemakke
lijk te krijgen is, (zie het artikel van de beer 
W. G. v. d. Akker, in Lacerta 21e jaargang 
no. 9). 
Twee dagen na de aankomst van dit exem
plaar. dat ongeveer 50 em lang is. at hij 2 
rupsen uit het pincet en dronk uit een pipet. 
daarna 7 weken niets; wei dronk hij geregeld 

NIEUWGUINESE SKINK, 

(omslagfoto LACERTA 21. 12 september '63). 
Naar aanleiding van hetgeen de heer Van 
Rekum schreef bij de omslagfoto van het sep
tembernummer 1963, deelde de heer W. C. van 
Heurn te Wilp ons mede, dat hij hier meende 
te herkennen de gewone veelstrepige kaddal. 
Mabuya multifasciata ( K u h I). een heel ge
wone. veelvuldig voorkomende hagedis in de 
gehele Indische Archipel. waar de heer Van 
Heurn de hagedis zelf heeft waargenomen van 
Sabang en Simaloer tot in Nieuw-Guinea. Merk
waardigerwijze is dit dier vrijwel nergens in de 
Jiteratuur goed afgebeeld. Voor algemene ge
gevens zij verwezen naar het welbekende werk 
van Dr. N. de Rooij. THE REPTILES OF 
THE INDOAUSTRALIAN ARCHIPELAGO, 

B. 
10 c;;m. 

WERKTEI<ENING 
HAG£0/SSENKOFFER 

van het pipet. wat de indruk wekt dat bet 
dier een grote behoefte aan vocht heeft. Na 
die 7 weken ving ik weer eens een paar rup
sen. die gedurende de vangst in een· plasticzak 
werden bewaard. Zij hadden elkaar gebeten. 
zodat het lichaamsvocht naar buiten kwam. 
Zo'n gewonde rups zette ik de slang voor. en 
inderdaad. voor het eerst na 7 weken at het 
dier de rups op. na hem .. betongeld" te beb
ben. Oit werd in het vervolg ook met wasmot
larven gedaan. Deze werden enigszins geper
foreerd. zodat de slang kon proeven wat bij 
voorgeschoteld kreeg. Met het voeren van 
Opheodrys aestivus, die nu aileen deze kapotte 
wasmotlarven eet. heb ik geen last meer. Het 
slangetje is nu 3 niaanden in mijn bezit en 
wordt al aardig tam. Men kan hem al aan
raken zonder dat hij vlucht. Het ziet er dus 
wei naar uit dat ook dit diertje mijn terrarium 
nog een poos zal sieren. 

Deel 1. Lacertilia etc .. uitgave E. J. Brill. Lei
den. 1915. 
Voorts publiceerde de heer Van Heurn enige 
gegevens over de voortplanting bij deze hage
dis in DE TROPISCHE NATUUR. No. 10. '30. 
Een onderzoek aan geslachtsrijpe ~~ bracht 
aan het Iicht. dat deze ei-levendbarende hage
dissen. waarschijnlijk meerdere malen per jaar 
jongen werpen; voldragen of bijna voldragen 
embryonen werden in december. maart. augus
tus en september aangetroffen. Een overdruk 
van dit interessante artikel is bij de redacteur 
voor de belangstellende lezer ter inzage be
schikbaar. Wij zijn de heer Van Heurn voor 
zijn reactie zeer erkentelijk. 

L. Wijffels. 
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Meer verantwoord terrariumhouden? 

G. Haler, Amalerdam 

Bij het houden van terrariumdieren is het 
scheppen van een juist klimaat beslist een pro
bleem. Vooral wanneer verschillende diersoor
ten bijeen gehouden worden, is het al gauw zo, 
dat deze verschillende soorten in klimatologisch 
opzicht niets meer met elkaar te maken bebben. 
In het gunstigste geval kunnen we slecbts zeg
gen ,dat er weinig doodgaan". Het samen
houden van bij voorbeeld Phgllomedusa hgpo
chondrialis en Lacerta muralis moet aileen al 
,botsen" omdat de behoeften in klimatologiscb 
opzicht van deze beide dieren nooit in over
eenstemming kunnen zijn. 
Voor het bepalen van een klimatologiscb ver
antwoord milieu moet de juiste plaats van ber
komst van de dieren bekend zijn. Volstaan met 
bij voorbeeld ,Brazilie", en concluderen: dus 
een oerwouddier, is onmogelijk, omdat zelfs 
dit land, dat zulke uitgestrekte en bomogene 
klimaatzones beeft, vier onderscheiden en ieer 
uiteenlopende klimaattypen kent. 
Kameleons worden door velen voor oerwoud
hagedissen aangezien: vooral warm en vochtig 
houden, meent men dan. Men verliest gemak
kelijk uit het oog, dat de kameleons voorkomen 
in een gebied, dat zich uitstrekt van Zuid
Spanje tot Kaap de Goede Hoop en van Da
kar tot op Ceylon. In dit reusachtige areaal 
wisselen streken met sterk verscbillend klimaat 
elkaar af. Zelfs als het over een enkele soort 
gaat, zoals bij voorbeeld Microsaura pumila, 
het dwergkameleon uit Zuid-Afrika, dan is 
het nog mogelijk, dat sommige dieren uit een 
geheel andere klimaatzone afkomstig zijn, dan 
andere examplaren. Allereerst moet gezegd 
worden, dat in Zuid-Afrika bet tropische re
genklimaat ontbreekt: voor deze dieren dus 
geen vochtig oerwoudterrarium. 
Wei zijn er gebieden met een steppeklimaat, 
een droog en warm klimaat met de droogste 
tijd in de zomer en waar een kortstondige re
gentijd de plantengroei mogelijk maakt. In bet 
westen zijn er streken met een woestijnklimaat 
met de droogste tijd in de winter. Verder beeft 
de streek rood Kaapstad een subtropisch kli
maat met een droge zomer, ongeveer zoals bet 
Middellandse Zeegebied. Dan is er in het zu~
den nog een strook met een klimaat zoals wij 
dat in Westeuropa kennen, gematigd mari
tiem, zonder een droge tijd. In het oosten is 
er een gematigde tot subtropische zone met een 
droge wintertijd. 
In al deze gebieden komt bet dwergkameleon 
voor: in zo'n geval ben je geneigd te veronder
stellen, dat een dergelijk dier in al die verscbil
lende klimaten kan Ieven. Maar dit lijkt me 
te lichtvaardig besloten. Binnen de soort pumila 
zijn immers verschillende vormen geconstateerd. 
Zie hiervoor: Dr. D. H i II en i u s: The Dif-
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ferentiation within the genus Chamaeleo 
Laurent i, Beaufortia no. 89. Wat de ver
spreiding betreft, komen deze vormen nagenoeg 
overeen met de bovenbedoelde klimaatzones; 
men zou kunnen zeggen, dat elke klimaatzone 
zijn eigen pumila-vorm heeft. En dat maakt 
het moeilijk om te bepalen welke klimaatbe
hoeften een exemplaar kan hebben, dat in je 
bezit is geraakt. Voor andere bagedissen uit 
andere Ianden ligt bet meestal wat eenvoudiger. 
W anneer we onze eerste aankoop voor bet 
terrarium doen, Iaten we dan bet klimaat in 
het terrarium afbangen van de behoeften van 
deze dieren. Oat is in het terrarium geen groot 
probleem, vochtigheid en temperatuur zijn te 
meten en eenvoudig te regelen. Een verwarmde 
vijver geeft een maximale luchtvochtigheid 
( regenwoudatmosfeer), een vijver zonder ver
warming maakt als het ware een vochtig kli
maat, dat op het warmst van de dag geen 
maximale luchtvochtigheid geeft, maar wei op 
het koudste moment, en hiermede wordt een 
soort savanneklimaat geschapen waarin zich 
onder andere Norops auratus thuis voelt. 
Door die eerste aankoop van terrariumdieren 
worden dus ook alle volgende aankopen voor 
datzelfde terrarium bepaald. Het moet niet zo 
zijn, dat elk dier maar gekocht wordt, omdat 
het mooi is; teleurstellingen kunnen dan niet 
uitblijven. Ook hier berkent men in de be
perking de meester. Welgekozen dieren bijeen 
blijven levendiger en mooi op kleur betgeen 
zowel voor de beesten zelf als voor de eigenaar 
ervan alleen maar plezierig is. 

Naschrift van de redactie: Wij zijn bet met de 
schrijver van dit artikel roerend eens. Een ,ge
zelschapsterrarium" is een absolute onmogelijk
heid, omdat landdieren als reptielen en amphi
bieen bijzonder sterk aan hun natuurlijk milieu 
gebonden zijn en het microklimaat daarvan: En 
waar in iedere klimaatzone nog een zeer grote 
diversiteit van microklimaten, van natuurlijke 
milieus, bestaat, zal men voor een juiste terra
l:iuminrichting de oorsprong van de dieren 
moeten kennen, maar ook wat meer moeten 
weten over het terrein waarin de dieren Ieven. 
De gemiddelde weerstoestand van het land 
van herkomst moge belangrijk zijn, de gesteld
heid van het terrein is echter bepalend voor bet 
microklimaat en dus voor de juiste terrarium
inrichting. Dit maakt de schrijver van boven
staand artikel niet duidelijk. 
Om bij diens voorbeeld van de Zuidafrikaanse 
dwergkameleons te blijven; wij mogen ver
wachten, dat de Microsaura's in elk der ge
noemde klimaatzones zullen voorkomen in oko
logisch overeenkomende terreinen. En dat zou 



erop wijzen, dat het milieu belangrijker is dan 
het microklimaat. Dit blijkt met name bij sterk 
stenotope soorten het geval. Aan de a ndere 
zijde zijn er bijzonder markante gevallen van 
hagedissen, die tamelijk ongevoelig lijken voor 
tcrreingesteldheid. zoals bij voorbeeld Lacerta 
vivipara of Ana/is carolinensis. eurytope soor-

ten, die het zowel in een tamelijk vochtig a ls 
nogal droog terrarium vrij goed doen. Over 
het a lgemeen biedt de litera tuur op dit punt 
voldoende gegevens om tot een verantwoorde 
terrariuminrichting te komen. Wij moeten dan 
ook adviseren daarvan gebruik te maken. 

L. W. 

De oerwoudsehildpad 
Kinixys erosa 

Deurne, Jlntu·erpen. BelttiE. 

Deze schildpad behoort tot een soort die waar
lijk thuishoort in het tropische regenwoud van 
Centraai-Afri ka. Dit brengt dan ook wei mede 
dat men de schildpadden van het genus Kini
xys maar zelden op de aanbiedingslijsten van 
importeurs aantreft en de prijs is dan gewoon
lijk nog zo hoog dat de meeste liefhcbbers zich 
hierdoor a ileen al Iaten afschrikken. 
H et was dan ook toeva llig dat ik in bezit 
kwam van zulk een diertje. Mijn schoonzuster 
kwarn in juni 1962 met verlof uit Congo en 
verraste me met een exemplaar. H et schildpadje 
had een plastron van s lechts 6.50 em waaruit 
bleek dat het hicr dus nog cen jong dier be
tro f. want dezc soort kan meer dan 20 em be
reiken. H et ca rapa x bestaat uit lichtjes holle 
schilden die bij dit jonge dier nog van heel 
lichtbruine kleur zijn. Aan de voorzijde bevindt 
zich de bekende vooruitstekende klep, waa raan 
de schildpadden ook hun naam klepschildpad 
te danken hebben. De bovenzijde van de kop is 
lichtgeel tot vuilwit. 
De schildpad werd ondergebracht in mijn oer
woudterra rium. samen met nog een andere. 
welke ik nict kon determineren. De eerste tijd 
was mijn Kinixys vr ij schuw en herhaald voed
scl voorze tten had gcen resultaat. Zoals ik 
ve rnornen had. at ze graag bananen en die 
hood ik ze dan ook a ile dagen in schijfjes aan. 
Het duurde echter nog een drietal weken voor
a leer ze iets aannam en dan nog maar cen 
kleine hoeveelheid. Geen enkele maal heb ik 
echter getracht het diertje te dwangvoederen. 
daar naar mijn mening de aan passing wei 
enkele weken in beslag kan nemen. Bij Schild
padden kan dan een paar weken vasten ook 
geen kwaad. 
Naargelang de tijd vorderde wcrd Kinixys crosa 
ook mindcr schuw en haar eetlust nam toe. om 
echter nog grater tc worden als ik haar na een 
tweetal maanden eens een schoteltje regenwor
men voorzette. Deze nam ze in de bek en ver
volgens werden de wormen met behulp van de 
spitse nagels in stukken gereten. Vooraleer ik 
ze deze wormen voerde bestrooide ik deze goed 
met Vitakalk waardoor de schildpad ook een 
behoorlijke hoeveelheid kalk mee tot zich nam. 
Na een half jaartje week ze ook van haar 

begindieet a f en breidde haar menu uit met sla. 
Dit had ze waarschijnli jk van de andere schild
pad afgekeken. De oorspronkelijke schuwheid 
was ook volledig verdwenen en de schildpad 
kwam gewoonweg van het voederpincet eten. 
Zo heb ik dan ook een gunstig resultaat be
komen met ze wasmotlarven. meelwormen en 
vooral rauw vlees. lever en nier te geven wat 
ze gretig aannam. Wanneer ik dan het kleine 
voederdeurtje van het terra rium opende en met 
mijn pincet op de rand klopte. kwam de schild
pad op haar tenen toegelopen. Want dit is 
heel typisch voor deze soort dat ze volledig 
met de voorste paten op de punten van de 
nagels !open. Dikwijls heb ik ook bemerkt dat 
ze regelmatig door het vijvertje wandelde en 
er ook enige tijd bleef inzitten. wat wei be
wijst dat deze schildpadden van nature van 
een vochtige atmosfeer houden. 
In de loop van 1963 heb ik de eerste g roei 
waargenomen. door verbreding der aaneenzet
ting van de plastronschilden. Deze schilden 
groeien namelijk van binnen naar buiten uit. 
Zo is het me dan ook gelukt deze schildpad 
reeds twee jaar in goede conditie te houden. 
ondanks het feit dat dezc bekend staat a ls cen 
moeilijk houdbare soort. Wei client men ze te 
verzorgen in een uitgesproken oerwoudterra
rium met hoge luchtvochtigheid, want zonder 
deze voorwaarden zal men o nmogelijk gunstigc 
resultaten met dcze dicren bekomen. 
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Een geval -van longontsteking bij een boa eonstrietor 
H. W. Waarclenburg, Glanerbru11 

Het is nu twee jaar geleden, dat de boa waar 
dit artikel over handelt, deel ging uitmaken van 
mijn collectie. 
Het dier raakte in mijn bezit via de heer J. Lan
ting, die er twee uit Suriname geimporteerd had. 
Toen ik hem kocht was hij 68 em en momenteel 
is hij 115 em. Ik houd hem in een vrij klein terra
rium, van 45 bij 60 bij 45 em, waarin hij zich, 
zoals mij gebleken is, nog het beste thuisvoelt. 
In de bak heb ik een oud vogelkistje geplaatst 
waar hij inkruipt zodra het Iicht uitgedaan wordt. 
Verder een paar takken en een vijvertje. Als 
voedsel krijgt hij muizen, mussen en dergelijke. 
Vreemd genoeg nam hij tot nu toe geen ratten 
aan; ook spitsmuizen en mollen laat hij liggen, 
dit zal echter wei normaal zijn, daar de meeste 
dieren, uilen uitgezonderd, deze niet lusten van
wege de onaangename geur die ze bij zich heb
ben. Twee maanden geleden nu werd hij echter 
ziek. De symptomen wezen duidelijk in de rich
ting van longontsteking, namelijk hoesten, voor 
zover je bij een slang van hoesten kunt spreken 
natuurlijk, en daarbij veel slijm opbrakend. De 
eetlust nam geheel af. Ik dacht toen werkelijk 
dat mijn boa de langste tijd had gehad, te meer 
ook, omdat ik op vakantie naar Frankrijk zou 
gaan en mijn dieren in de drie weken dat ik weg 
zou blijven, aan de zorgen van iemand anders 
toevertrouwd had, die het echter prima gedaan 
heeft. Nu heb ik het geluk dat mljn vader arts is, 
wat mij voor mijn liefhebberij al vaker goed van 
pas is gekomen, deze stelde dan ook voor de 
boa een penidural-injectie toe te dienen. Dit is 
een depot penicilline die, zoals het woord depot 
al aanduidt, opgeslagen wordt in het lichaam 
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en dus lange tijd werkzaam is ( ongeveer een 
maand). Het was de dag voor we op reis gingen 
dat hij de injectie kreeg in de onderkant van de 
staart, een paar centimeter achter de cloaca. De 
volgende dag ben ik dus op vakantie gegaan met 
de gedachte dat ik de boa wei niet levend terug 
zou zien. Doch wie beschrijft mijn vreugde, toen 
ik thuiskwam en mijn boa springlevend aantrof, 
zij het wat vemagerd. Diezelfde middag nog heb 
ik een flink aantal muizen voor hem gevangen, 
die hij achter elkaar opvrat. Ik kan natuurlijk 
niet zeggen of dezc genezing te danken was aan 
de penidural. Het lijkt mij echter zeer waarschijn
lijk, omdat degene die hem verzorgde tijdens mijn 
afwezigheid, zei, dat de boa een paar dagen 
nadat we vertrokken waren geen slijm meer gaf 
en genezen leek. 
Met aureomycine heb ik bij een andere gelegen
heid ook al geexperimenteerd. Dit is een uitste
kend middel, maar de moeilijkheid is vaak de 
regelmatige toediening, hetgeen vooral bij slan
gen problemen schept. Hiervoor zou penidural 
een uitkomst kunnen zijn. 

Men zij echter zeer voorzichtig met het toe
dienen van nieuwe geneesmiddelen en lette nauw
keurig op de juiste dosering, zo ook eventueel 
met penidural. Want ecn of twee succesvolle 
genezingen met dit middel garanderen nog niet 
dat het altijd goed gaat. Het middel op zich zelf 
is tamelijk onschadelijk voor mensen, maar een 
reptiel is vanzelfsprekend geen mens. Het leek 
mij echter ondanks mijn geringe ervaringen met 
penidural tach wei nuttig dit in ,Lacerta" te 
vermelden. Misschien hebben andere leden op 
dit gebied soortgelijke ervaringen opgedaan? 

VRAAG EN AANBOD, RUILRUBRIEK 

Dr. P. van Schilfgnarde, ten Hovestraat 87, Den 
Haag, tel. 550483, biedt te koop aan, wegens ver
vanging, cen gccombineerd aquarium, paludarium
terrarium op ijzercn tafel, maten 40 x 90 bij een 
hoogte van 100 em., hoogte tafel 90 em, de bak 
voorzien van schuifruitcn en verwarming, geen die· 
ren. Prijs: f 250,-. 
De beer W. H. G. van Lommcl, Nedersticht 245, 
Amsterdam-Buitenveldert, biedt aan een stalen dok
tersinstrumentenkast met glazen voor- en zijwanden, 
verbouwd als terrarium. Afmetingen 100 em breed, 45 
em diep en 128 em hoog. Geen overnamekoslen, ver
voer voor cigcn rekening. Telefoon (na 18.00 uurl 
020-422591. 
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reeds betaald? 


