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De dltmaal op de voorpaglna afgebeelde klk
ker werd door de lmportdienst uit Cuba ont
vangen. Het Is de zogenoemde brulkikker, in 
het Dulls genoemd Ochsenfrosch en in het 
Engels Bullfrog. De verschlllende benamlngen 
hebben betrekklng op het geluld dat deze 
reuzenklkker produceert en dat lljkt op het 
loelen van een koe. 
De klkker stamt ult Amerlka en is op Cuba 
lngevoerd. In Amerlka heeft hlj een zeer groot 
verspreldlngsgebled dat doorloopt tot ver in 
Canada en naar het zulden tot Mexico. 
Rana catesbelana wordt 20 em grootl De 
mannetjes blljven lets klelner en wei ca. 
18 em. Het ziJn volgens de literatuur flinke 
kannlbalen, die klelne zoogdleren eten zowel 
als vogels en klkkers. Zelfs beentjes van 
vleermulzen werden In de magen van deze 
geweldenaren onder de klkkers aangetroffen. 
De vraatzucht en de grooHe maken R. cates
belana nlet bepaald een geschikt terrarium
dler, behalve dan voor de speciallsten na
tuurlijk. 
De kleur van dlt dler Is brulngroen tot olijf
kleurlg met zwarte vlekken en een grove 
marmer- of nettekenlng. De bulkzijde Is geel
achtig wit met eveneens een bruine marmer
tekenlng. De hoofdkleur van de mannetjes is 
gewoonlljk overwegend groen, die van de 
vrouwtjes meer bruin. De Iris van het oog 
Is fraal roodachtlg-bronskleurlg. 
Zoals van deze zeer grote Rana te verwachten 
valt zijn ook de larven bljzonder groot, name
lijk 1Q-16,5 em. De gemetamorfoseerde jonge 
dieren hebben de grooHe van onze volwassen 
lnlandse klkkers. R. catesbelana leeft geheel 
aquatlel en solltalr, behalve In ·de paartijd. 
Zij komen dan In grote groepen voor. Overi
gens zljn het schuwe dleren die blj voorkeur 
Ieven in rufm water met een rulge oeverbe
groellng. 
De eferen worden In het noorden in de peri
ode melljunl afgezet en meer zuidelijk tussen 
februarl en jull. De 'plakken' kikkerdril be
slaan per legsel een oppervlak van ongeveer 
60 x 60 em. 
In koudere streken schljnt het larvenstadium 
twee selzoenen te duren. Volwassen zouden 
de dleren pas na 5 jaar zljn, met een gewicht 
van 600 gram of meer! Toch kunnen deze 
zwaargewlchten sprongen maken van b\lna 
twee meter. Zlj worden vooral gezocht voor 
consumptleve doelelnden en zljn om die reden 
op allerlel plaatsen lngevoerd, waardoor hun 
oorspronkelijke woongebled moeilijk valt te 
localfseren. 

Red. 



LACERTA 

1941 10 september 1966 

'Daar zijn wij dan'. Dat waren de woorden, waarmede VoorziHer Ten Veen bijna 25 jaar ge

leden het eerste nummer van 'Lacerta' (toen nog Lacerta Nleuws geheten) ten doop hleld. 

Het had moeite gekost. Dlezelfde Voorzitter had al drlemaal eerder met anderen gepoogd 

een vereniglng van terrarlumhouders In het Ieven te roepen. Pas de vlerde poglng had succesl 

De behoefte was dus blijkbaar nlet zo groot, de liefhebberij vrijwel geheel nleuw en verre van 

eenvoudig, waardoor een stormachtlge ontwikkeling nauwelijks vlel te verwachten. Echter, als 

wlj thans bij het 25-jarlg bestaan van onze Verenlging weer schrljven: 'Daar zijn wij dan' 

• • • • met een fraai jubileum-nummer, dan behoeven wlj over de afgelopen perlode zeker 

nlet ontevreden te zijn. 

Weliswaar Is de verenlglng tot nu toe geen snelle groeler geweest en Is ons blad, dat in ge

stencilde vorm begon, nlet ultgegroeid tot een lijvig follant, maar ons orgaan als een van de 

zeer weinige zulver herpetologlsche verenlgingsbladen ter wereld mag er ondanks zijn be

scheiden omvang zeker zljn en de stabiliteit van onze Verenlglng eveneens. 

Straks, op 10 september, zal waarschijnlijk het volledlge Bestuur, dat een kwart eeuw gele

den aan de wleg van 'Lacerta' stond, te Utrecht aanwezlg zijn. De leden van dat Bestuur 

zullen dan mogen beoordelen, of hun borelingske al of nie.t tot een goede volwassene is uit

gegroeid. Mild zal dat oordeel mlsschlen niet zijn, want wlj weten dat sommlgen onder hen 

zeer ambitieuze plannen hadden. 

Jonge ouders hebben ten aanzien van hun spruit dikwijls grootse toekomstdromen, welke ech

ter, zoals de meeste dromen, zelden werkelijkheid worden. Maar het Ieven doet ook de ouders 

rljpen en dat leidt dan onder andere tot het inzicht, dat 'groot' niet altijd 'goed' is. 

Zo is het misschlen ook hler. Lacerta Is geen grote vereniging geworden, doch uit de regel

matige en gedegen medewerklng van vele leden aan de kopy-voorzlenlng voor ons blad, 

ult de bereidheid tot het vervullen van Bestuurs- en andere functies - 66k onder de jonge

ren - uit de relatief grote en constructleve belangstelllng voor vergaderlngen en uit de vor

ming van werkgroepen, kan toch zeker worden geconcludeerd, dat er sprake is van een 

levende vereniging. 

Natuurlijk wil dit alles nlet zeggen, dat het huidige Bestuur geheel tevreden zou zijn met de 

sltuatie van nu. Een verdere groel van de Vereniging met een daaraan inhaerente verrulming 

van de mogelijkheden, Is bepaald zeer gewenst en zal ook niet ultblijven als aan onze fas

clnerende llefhebberij meer bekendheld wordt gegeven. Hierin llgt een taak, niet aileen voor 

het Bestuur, maar voor de gezamenlljke leden. Moge deze taak als leldraad dienen op de 

weg naar ons volgende Jublleuml 

D.P. van Wijk, Voorzitter 
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Boomslangen en hun kenme••kende 

eigensehappen 

Pro f . Dr. R. /Ue rtc ru (m e t f o t o'8 "''" de 8Chrijlle r) Jl'c rtallng R. /If, /lle {}er e n J , A . Olte 

Voorkomc n , 't'Crschijnlngs vorDl e n 
Yoor tbe weglng . 

Het begrip boomslangen laat zich niet scherp 
omlijnen. Het heeft weliswaar betrekking op de 
oecologische groep van boombewonende slangen, 
maar daaronder vallen heel wat soorten die zich 
bij voorkeur of zelfs overwegend op struiken op
houden. Bovend ien komen in de meest uiteen
lopende levensgebieden ook slangen met kenmer
ken van boomdieren voor d ie zeer vaak naar de 
grond afdalen en zelfs een kort oponthoud in het 
water niet schuwen. 
Derhalve dienen in het hierna volgende onder 
boomslangen niet aileen de echte bewoners van 
boomkruinen te worden verstaan, maar ook slan
gen die zich regelmatig ophouden in allerlei 
gewassen, soms ook grassen d ie zich minstens 
tot 1 meter boven de grond verheffen. D aaren· 
tegen vallen dieren die zo nu en dan in borneo 
klimmen, zoals onze Aesculaapslang (Elaphe 
lo11gissima) en vele die tot haar geslacht behoren 
of de Coluber-soorten, natuurl ijk niet onder het 
begrip boomslangen. O at geldt ook voor de blijk
baar ter verwerving van voedsel zo vaak op strui
ken voorkomende dieren als Vipera /ebeti11a op 
Milos en in Oesbekistan of Bothrops illmlaris op 
Queimada Grande. Ook zulke karakteristieke 
bodemdieren als de Typhlopiden behoren niet 
hiertoe, hoewel ze zich b.v. in de Epiphytenballen 
hoog boven de grond wei eens vergissen, zoals 
T yphlops dmdrophis op de Philippijnen. 
Het eigenlijke levensgebied van boomslangen is 
het t r o pis c h e rege n w o u d; temidden van 
deze weelderige plantenformatie met haar verwar
rende overvloed aan vormen, met haar dichte 
onderbegroeiing en gesloten bladerdak boven de 
boomreuzen die met klimplanten en epiphyten 
bedekt zijn, hebben ook de boomslaogen hun 
grootste vormenrij kdom ontwikkeld. Daar waar 
deze p lantenformatie ontbreekt zoals in Europa 
of Noord-Amerika ongeveer noordelijk van 
Mexico, komen geen echte boomslangen voor, 
doch slechts toevallige boombezoekers. Ook Au
st.raliii is arm aan boomslangen. Het r ijkst aan 
deze schepselen is eigenlijk Zuid-Oost Azie met 
haar e ilanden, voorts Afrika en natuurlijk Zuid
en Midden-Amerika. Ook in de borneo der tro
pische savannen komen ze voor. 
Eigenlijk is het verwonderlijk dat een diergroep 
als de slangen die uiterlijk geen - althans geen 
voor kl immen geschikte - ledenmaten hebben, 
toch zo talrijke vormen heeft ontwikkeld, wier 
Ieven zich hoog boven de grond afspeelt. Er zijn 
namelijk maar weinig groepen, waarin helemaal 
geen typische boombewoners voorkomen; behalve 
de reeds vermelde Typhlopiden zijn dat de Lepto
typhlopiden, dan de soortarme Xenopeltiden, Ani-
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liiden, Uropeltiden en tenslotte de zeeslangen. 
Daarentegen komen er boombewonende soorten 
voor onder de beide onderfamilies der reuzen
slangen (Boidae), zover het althans niet gaat om 
bizonder grote en zware soorten ( Epicrates, 
Coral! us, Candoia, Chondropython), voorts onder 
de giftige Colubriden (Elapidae: Pseudohaje, 
D endroaspis), onder adders (Viperidae: Atheris) 
en groefadders (Crotalidae: Trimeresurus, Bo
throps). Het rijkst aan vormen zijn evenwel de 
Colubriden, waaronder men ongeveer 40 geslach
ten zou kunnen noemen, die een, twee of meer 
soorten tellen die u itgesproken boombewoners zijn. 

Kenmerkend voor een boom slang is een v e r -
I e n g i n g van het lichaam, dat vaak zijdelings 
samengedrukt is. Afmetingen en gewicht zijn 
desondanks gering; boombewonende slangen van 
meer dan 2 meter lengte komen niet al te vaak 
voor, bij de meeste varieert de lengte van 1 tot 
1,5 meter . Tegenover de slanke sierlijke lichaams
vorm met lange staart van de boombewonende 

1. Uroma cer oxyrhy11clms 



Colubriden ( foto 1) komen korte en dikke gestal
ten met verkorte staart, zoals bij de boomadders 
(foto 2), zelden voor. Bij deze laatste heeft de 
staart de functie van een grijporgaan, terwijl bij de 
boombewonende Colubriden de lange staart niet in 
staat is om vast te klemmen. De slankere lichaams
bouw is in vele gevailen evenredig aan een vermin
dering van het aantal rijen schubben welke in de 
lengte over de rug lopen (bij Chironius tot op 
10-12) en een verhoging van het aantal der buik
of ventraalschubben en van de staart- of subcau
daalschilden. Ook de smalle vorm van de kop 
draagt tot dit beeld bij; zij is bij enige slangen van 
voren sterk verlengd of loopt zelfs in een min of 
meer lang verlengsel uit (b.v. bij enige soorten der 
geslachten Ahaetuila, Dryophiops, Rhynchophis, 
Oxybelis, Philodryas, Uromacer, Langaha; foto's 
1 en 3. 

Ofschoon ook slangen met gladde rugschilden 
niet zo zeldzaam zijn, toch vallen andere, zoals 
b.v. de tropische Afrikaanse boomadders (Atheris) 
of de coluber Hapsidophr)'s linea/a door krach
tige kielen op, die zeker als bescherming bij het 
glijden dienen. Dezelfde functie hebben ook de 
krachtige zijkielen aan de ventraal- en subcaudaal
schildjes; de laatste zijn bizonder ontwikkeld bij 
de Afrikaanse Philothamn11s semivariegatrts en de 
orientale Dendrelaphis-soorten en bij Gotl)'ophii 
margarita/III. Bij verschillende der genoemde 
Colubridae vertonen de ventralen en subcaudalen 
behalve de kielen aan de zijden ook nog kleine, 
echter duidelijk zichtbare kerven. 

W at de kleur van de boomslangen betreft treedt 
zoals bekend het groen in de meest verschillende 
toonaarden en meningen op de voorgrond, doch 
komt het mooie bladgroen het meeste voor. Zelfs 
boombewonende reuzenslangen (Corallrii canin11I, 
Chondropython viridis), giftige Colubriden (Den
droaspis) en adders zijn in een groen kleuren
kleed gestoken, hetgeen onder de Colubriden 
niets ongewoons is. Er zijn zelfs bij dit geslacht 
groene nachtboomslangen, zoals Dipsadoboa 
drtchesnii of Boiga cyanea. Daarbij client men 
echter niet uit het oog te verliezen, dat de groene 
kleur beslist geen kenmerk van boomslangen be
hoeft te zijn, aangezien groen ook bij gras- en 
struikgewasbewonende slangen voorkomt (b.v. 
Opheodrys vernalis in Noord-Amerika, Liophis 
t'iridii en Xenodon viridii in Zuid-Amerika, 
menige Chlorophis-vorm in Afrika enz.). Niet 
zelden treft men een tekening aan in de vorm van 
donkere vlekjes (Atheris) of steepen (Hapsi
dophrys, Rhamnophis). Dikwijls is het een geel
achtig groen, dat aile overgangen van olijfkleurig 
tot het grijze of bruinachtige van boomschors 
vertoont. Dergelijke kleurschakeringen zijn niet 
aileen bij dagdieren, maar ook bij nachtdieren en 
dieren die in de schemering Ieven aan te treffen. 
Uitgesproken boomschorskleurig zijn Thelotornis, 
Langaha, Mimophis, Aplopeltura en vele Oxybe
lis-, Boiga- en Dipsas-soorten. Er bestaan zelfs 
zwarte booms Iangen zoals T hrasops flat,iglllaris 
en Pielldohaie goldii, ook zwart en geel gekleur
de zoals Spilotei p11llat11I en Boiga de11drophila, 
terwijl bonte soorten met oranje of rode tinten 
zeldzaam zijn. (Chrysopelea omata, Rhi11obothr)'· 

11111 bovalli, Go11 )'ophis margarita/III). Een ken
meek voor vele boomslangen is, dat de onderzijde 
inplaats van zuiver wit donkerder wordt en de 
kleur van de bovenzijde benadert. Tot een kleine 
kleurwisseling (Iichter worden bij hitte) is Thelo
tornis in staat. Niet zelden komt ook de kleur van 
de tong met het algemene kleurpatroon overeen; 
zo is deze blauwgroen bij Philotham1111s semit•arie
gallls, bladgroen bij Ahaet11lla nairtla of praiilla, 
donkergroen bij Hapsidophr)'J linea/a en zwart
rood bij Chrysopelea omata. Daarentegen 'passen' 
de diep zwarte tong bij de Australische Dendre
laphis prmclrtlalrii en de rode bij de Afrikaanse 
T helotomii kirthmdii niet bij het l:eschuttende 
kleurenkleed van hun bezitters; hier hebben de 
tongen een bizondere functie te vervullen, wat 
nog nader toegelicht zal worden. 
Het slanke lichaam van vele boombewonende 
Colubriden staat in de daarbij gevoegde beschut
tende kleur zonder twijfel in dienst van de 
mimes e.* Sommige soorten, b.v. van de geslach
ten Ahaetuila, Oxybelis of Imantodes, steken zo 
weinig van hun omgeving af dat ze over het 
hoofd worden gezien voor zover de dieren bewe
gingloos blijven zitten. Ik heb de T helotomis 
kirtlat1dii als een lianenslang beschreven, zo groot 
is haar overeenkomst met deze slingerplanten. Bij 
haar zijn overigens, evenals bij La11gaha allrta11di, 
de wervels door evenredige banden aangeduid. 
De werking van de mimese wordt verder nog 
onderstreept door de vorm van de kop, vooral 
door het reeds genoemde verlengsel van de kop 
dat bij de Madagaskische Langaha een van de 
belangrijkste kenmerken is en niet aileen als 
geslachtsaanduiding een betekenis heeft, maar 
zonder twijfel ook als camouflage dient. Sommige 
boomslangen plegen - evenals de zuiver aquatiele 
Erpeton - tangere tijd bewegingloos te blijven, ook 
met het voorste gedeelte van het lichaam omhoog 
geheven, zoals de Madagaskische Mimophii mah
faleniii (foto 4), hetgeen eveneens als een aan
wijzing van een mimese te beschouwen is. Van 
het geslacht Atheris, de Ethiopische adders, wordt 
eveneens vermeld dat zij het voorste gedeelte van 
het lichaam oprichten en in een scherpe hoek 
brengen waardoor de indruk van een afgebroken 
of half afgebroken twijg gewekt wordt. 
Wie het voorrecht had, in een tropisch oerwoud 
een slanke boomcolubride door het gebladerte 
te zien voortijlen, zal deze aanblik niet zo Iicht 
vergeten. Sommige slangen ontwikkelen daarbij 
een zo verbazingwekkende snelheid dat men 
hen slechts voor een gedeelte van een seconde 
volgen kan; men heeft net genoeg tijd een smaile 
groene of bruinachtige band te aanschouwen en 
dan is het met een elegante 'sliding' verdwenen 
om nooit meer terug te komen. 
Dit bepaald onbehaaglijke wegglijden gebeurt 
slechls door een slingerbeweging van het lichaam. 
Deze voortbeweging komt heel sterk overeen met 
die der bodembewonende Colubriden, aileen 
maakt het lichaam over het algemeen veel grotere 
stingers. Om een dichtbijzijnde twijg te bereiken 
kan een slanke boomcoluber het voorste gedeelte 
van haar lichaam volledig horizontaal strekken 
waarbij tot versterking van dit gedeelte zowel de 
afplatting van de zijden als de verlengde, weinig 
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beweegbare wervels en het geringe aantal rijen 
rugschilden, waarvan de rniddelste vaak verbreed 
is, dienen. Het laatst genoernde kenrnerk is echter 
niet tot de boornslangen beperkt, maar kornt zoals 
bekend ook bij boderndieren (b.v. Bungarus) voor. 
Ofschoon het zich in het gebladerte voortbewegen
de slangenlichaarn steeds gevaar loopt aan hoogte 
te verliezen en het voorste gedeelte van het lichaarn 
daarorn steeds weer in de hoogte moet worden 
gestoken, is een voor de boornslangen in de lite
ratuur genoernde beweging in loodrechte - in 
plaats van zoals gewoonlijk horizontale - richting 
bij deze schepselen geen regel. De snelle glijders 
op borneo tonen slechts een geringe neiging tot 
het zich oprollen, zij plegen in ruststand liever 
in losse kronkels te liggen. 
Sommige van deze soorten, vooral van de orien
tale geslachten Chrysopelea en Dendrelaphis, 
zijn in staat door hun snelle voorwaartse bewe
ging enige meters vrij in de Iucht af te leggen. 
Daarbij, of bij het vallen van een boom, strekken 
zij het lichaam rechtuit, spreiden de ribben en 
trekken de buik iets in. Natuurlijk is het over
dreven om van 'vliegende slangen' te spreken, 
te meer daar strikt genomen de genoemde Colu
briden niet eens als 'zweefvliegers', zoals be
paalde hagedissen aangernerkt kunnen worden. 
Immers men heeft waargenornen dat bij het vallen 
de hoek van hun 'vliegbaan' slechts weinig van 
de loodrechte valrichting afweek, zodat men de 
dieren hoogstens tot de 'parachutisten' zou kun
nen rekenen. In elk geval Chrysopelea is in staat 
vrij in de Iucht korte afstanden in schuine rich
ting te overwinnen. 
In tegenstelling tot deze behendige en elegante 
glijders staan de plomp gebouwde boomslangen 
die niet aileen in staat zijn zich om een boorntak 
te klemmen, maar ook een uitgesproken grijp
staart hebben. Onder de Boiden en adders treft 
men de bekendste voorbeelden voor deze boom
bewoners aan. Hun voortbewegen berust welis
waar meestal eveneens op kronkelen, is echter 
vaak een langzaam 'grijpklauteren'. In rust plegen 
zij zich dicht op te rollen, zich daarbij op takken 
vastzettend. Veruit de rneeste van deze lang
zame schepselen zijn schemer- of nachtdieren, ter
wijl het merendeel der slankere en behendige 
boorncolubriden onder de Aglyphen bij hun akti
viteit het daglicht prefereert. 

Voedsel, besehermlng tegen Tijanden, 
geslaehten en voortplantlng. 

Zoals aile slangen voeden ook de boornbewonende 
onder hen zich met andere dieren: in de eerste 
plaats met gewervelde dieren - kikkers en hage
dissen, ook andere slangen, vogels en hun eieren, 
knaagdieren en andere kleine zoogdieren - en in 
de tweede plaats met insekten en slakken. De 
laatste vormen bijna uitsluitend het menu van de 
neotropische onderfamilie Dipsadinae ( Colubri
dae), wier gebit en kopmusculatuur goed zijn aan
gepast aan het verslinden van huisjesslakken. Op 
een andere manier hebben zich bij de eieretende 
slangen (Dasypeltinae) van Afrika bepaalde voor
zieningen gevormd om de inhoud van de vogel
eieren, hun voornaarnste voeding, te verteren. 
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Hun maag-darmkanaal wordt door eierschalen 
even weinig belast als dat van de genoernde Dip
sas-soorten en verwanten door de huisjes van 
slakken. Weinig waarschijnlijk is de rnededeling 
dat eieretende slangen in West-Afrika ook vlezige 
vruchten van Momordica foetida zouden eten. 
Bij het herkennen van de buit moet de tong van 
boombewonende slangen een veel geringere rol 
spelen dan bij bodernbewonende; de slangen heb
ben veel minder gelegenheid hun prooidieren met 
de tong te beroeren en hen door betongelen als 
zodanig te herkennen. In plaats van de tong, tre
den bij hen de ogen in functie: het is het gezichts
zintuig met behulp waarvan de boomslangen hun 
prooi waarnemen. Oat tonen ons het meest tref
fend de Indische 'boomsnuffelaars' van het ge
slacht Ahaetulla of de Oxybelis-soorten van tro
pisch Amerika, die het betongelen van hun voed
seldieren volledig hebben verleerd. Desondanks 
plegen deze langge$trekte, indrukwekkende schep
sels levendig te tongelen, een bezigheid die bij hen 
misschien tot het opnemen van reukstoffen client 
of een andere betekenis ( zie hierna) heeft gekre
gen. 
Vooral grote ogen zijn dus voor boornslangen 
zeer doelmatig. Dit des te meer, omdat in de 
meeste milieu's waarin deze dieren Ieven, de 
lichtverhoudingen niet bijzonder gunstig zijn. Het 
is daarom begrijpelijk dat niet aileen de scheme
ringsdieren maar ook de dagdieren onder de 
boombewonende Colubridae vaak worden geken
rnerkt door een aanzienlijke vergroting van de 
ogen. Aanschouwelijke voorbeelden van deze ei
genschap onder de dagcolubriden tonen: Dispho
Jidus typus, Rhamnophis aethiopissa, Hapsido
phrys Jineala en Dmdrelaphis formosus alsmede 
andere soorten van dit geslacht; onder de nacht
colubriden: Dipsadoboa duchesnii, I mantodes 
cenchoa, AplopeJtura boa, Dipsas indica en ver
wanten. Ook bij de boombewonende Boidae en 
Viperidae is de relatieve grootte van het oog in 
de regel aanzienlijker dan bij hun op de grond 
levende verwanten. Vaak zijn de ogen niet aileen 
groot, maar ook aanzienlijk rneer uitpuilend om 
het gezichtsveld uit te breiden, vooral naar bene
den. 
De in de schemering of bij volledige duisternis 
actieve boomslangen worden in de regel geken
merkt door een verticale pupil die bij sterk licht
gebrek verwijd kan worden. Bij enige dagcolubri
den met sterk verlengd voorste gedeelte van de 
kop doet zich een bijzondere pupilvorrn voor: 
deze is narnelijk noch rond noch verticaal, maar 
veel meer in horizontale richting gestrekt. Zulk 
een lang-ovale, in het midden enigszins inge
snoerde pupil komt voor bij de Indisch-Soenda
nese geslachten Ahaetulla en Dryophiops en bij de 
Ethiopische Thelotornis. Bij Ahaetulla en Thelo
tornis varieert deze eigenaardige pupilvorrn af
hankelijk van de rusttoestand, doordat de pupil 
zich bij slapende dieren aanzienlijk sarnen trekt. 
Hun betekenis voor deze over het algemeen zeer 
langkoppige, overdag jagende colubriden is duide
lijk: de ver naar voren uitgetrokken pupil stelt de 
dieren zonder enige twijfel in staat tot binoculair 
zien, hetgeen nodig is voor het herkennen van de 
prooidieren. 



De buit wordt door vele boomslangen snel gegrepen 
en dan, voor zover de grootte bepaalde afmetingen 
niet overschrijdt, zonder meer ingeslikt. Is echter 
een prooidier te groot, dan wordt het of geworgd 
of, wanneer er gifk lieren aanwezig zijn, vergif
tigd . In het laatste geval kan het zo lang tussen 
de tanden worden vastgehouden tot de dood in
treedt, of de buit wordt direkt na de beet losge
laten en eerst nadat ze dood is weer gegrepen. 
Een kleine Thai landse Trimeremms popeomm die 
ik bezit, pleegt kleine hagedissen na het grijpen 
direkt te verslinden, ze lfs a ls ze nog spartelen. 
Grotere dieren daarentegen geeft deze adder eerst 
ccn beet om zc pas als zc in lcvcnlozc toestand 
zijn weer te grijpen. Merkwaardig was het gedrag 
van een door mij jarenlang gehouden Noord-

2. T rimeresurus a lbo/a bris 

argentijnse Phi/odr)'aJ aeslill/1!: kikkers en hage· 
dissen placht deze prachtig bladgroen gekleurde 
slang direkt na het grijpen te verslinden, terwijl 
ze muizen v66r het verslinden direkt wurgde. 
Daarbij kon men duidelijk waarnemen wanneer 
het bij d eze slang kennelijk zeer sterke vergif 
werkte. Ook bij de, eveneens opisthoglyphe, 
Ahae/ti//a tUI!III<l en A. prasina zowel a ls bij 
T helolomis kirJ/andii werkt het verg if bij het 
overweldigen van een prooidier; merkwaardiger
wijs ook bij aglyphe Leplophis ahaeJrd/a en 
Uromacer o:qrh)'nclms, wier beten overigens ook 
voor de mens zeer onaangenaam kunnen zijn. 
Wat beschutting tegen de vijand betreft, vertonen 
de boomslangen een veelheid van uiteenlopende 
gedragingen. Bij de meesten heeft zich een sterk 
vluchtinstinct ontwikkeld, slechts weinige blijven 
in het aangezicht van de vijand min of meer 

samengekronkeld en inzekere mate op hun schut
kleur vertrouwende, rustig liggen of Ia ten zich 
als een afgebroken tak naar beneden vallen, 
(Amblycephalus, Aplopeltura) en houden zich dan 
dood. Een op de grond verraste uitgesproken 
boomslang pleegt in de regel in de hoogte te 
ontvluchten ; toch kunnen ook bodembewoners, 
zoals ik dit b.v. bij Coluber viridif/avus en Naia 
nigrico//is in de vrije natuur waarnam, trachten 
zich op vlucht in een boom te redden . Vele boom
bewonende colubriden, b.v. Leplophis <lhaelulla, 
die aan het uiteinde van hun staart worden vast
gehouden, kunnen verrassend gemakkelijk en zon
der vee) bloedverl ics de fOUnt Y:!n hun staart ver
liezen, uiteraard ;:onder deze te kunnen regene
reren. 

Bij de afweerhouding van boomslangen spelen 
chemische of akoestische middelen kennelijk geen 
a l te grote rol. Wat het eerste betreft zij gewezen 
op het produceren van reukstoffen uit de posta
naalklieren bij het Zuidamerikaanse geslacht Lep· 
tophis en bij de Indo-Australische D endrelaphis; 
in dit opzicht schijnen zich de afzonderlijke 
soorten binnen dit geslacht echter zeer uiteen
lopend te gedragen, daar de reukstoffen b.v. bij 
D endrelaphis picJus zeer intensief zijn, terwij l zij 
bij trisJis en prmcJu/a/11! nauwelijks of in het 
geheel niet waarneembaar zijn. 
Behalve het sissen en blazen van enkele soorten 
valt bij de akoestische afweermiddelen het ratelen 
van de eieretende slangen (Dasypeltis) te vermel
den, dat berust op het tegen elkaar wrijven van 
de met fijne zaagtanden bezette zijschubben van de 
romp. Zowel deze schubben a ls de lichaamsbewe-
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gingen die het wrijven bewerkstelligen doen in 
sterke mate denken aan de dienovereenkomstige 
bijzonderheden bij de bodembewonende colubriden 
(Cerastes en Echis, ieder met 2 soorten) , die 
daarmee eveneens een dergelijk sissen nabootsend 
geluid Iaten horen. Voor de eieretende slangen 
kunnen d it ratelen met de schubben en de daar
mee verbonden lichaamsbewegingen (zonder van 
plaats te veranderen) in een dee! van hun uitge
strekt verbreidingsareaal, in dienst van de mimi
cry staan. Juist onlangs heeft Duff-Mackay ( 1965: 
34) er nadrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat 
de eieretende slangen in Noord-Kenya in kleur 
en tekening zo bedrieglijk lijken op hun_ '110.orheeld, 
de zeer giftige Echis carinatus pyramidum, dat ze 
op grond van deze kenmerken aileen, n iet te 
onderscheiden zijn. 
Terwijl het bij vele agressieve bodembewonende 
slangen vee! voorkomende naar voren werpen van 
het bovenlichaam en het daarop volgende kop
stoten, of het slaan met de staart bij de boom
bewonende slangen noch dikwijls optreedt, noch 
enige bizonderheden vertoont, schijnt het typisch 
heen en weer wiegen van het vrij van een tak 
afhangende bovenlichaam uitsluitend bij enige 
slanke boombewonende colubrid en voor te komen. 
Ik nam dit waar bij Ahaetulla en Oxybelissoorten. 
Ik heb deze gedragingen als een uitdrukking van 
opwinding opgevat, evenals het 'waarschuwend 
tongelen' (Mertens 1946: 24) . D aarbij werd de 
tong geruime tijd uitgestoken, waarbij de tong
spitsen zich langzaam naar hoven krommen (Den
drelaphis prmctula111s, Dispholidm typus, Thelo
tomis kirtlandii), of soms zelfs vibreren (Philo
thati11111S semivariegatus, Ahaetu//a prasina) . Bij
zonder opvallend is bij eerstgenoemde soorten de 
kleur van de tong, daar deze in scherp contrast 
staat tot de totale kleur; ze is diep zwart bij de 
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groenachtige Dendrelaphis en Dispholidus, lak
rood met zwarte punten bij de schorskleurige 
Thelotornis. In vee! gevallen steekt de boom
bewonende colubride de tong als een sonde meer
dere seconden lang volkomen bewegingloos uit, 
zoals ik bij Oxybe/is aenet/S en Opheodr)'S aesti!JfiS 
waarnam en later als een gedraging voor het 
waarnemen van geuren bestempelde. 
Hoofdzakelijk bij boomslangen is als karakteris
tieke waarschuwingshandeling het opensperren van 
de kaken verbreid, waarbij de bek door de onder
kaaksbeenderen zo ver mogelijk u it elkaar te 
spreiden, verwijd wordt. Dit afweergedrag, waarop 
slechts zelden een beet volgt, is mij onder de 
boombewonende colubriden bekend van Leptophis
soorten, Dendrelaphis pic111s, Oxybe/is aeneru, 
Uromacer oxyrhynch11s en Dasypeltis scabra love
ridgei en bovendien beschreven van Chlorophis 
irregt1laris, ChirO!Iitls frums, Ahaetu//a lltiSflta en 
anderen. D aaruit ook maar enige conclusies te 
trekken met betrekking tot eventuele verwant
schap van deze colubriden, zou tevergeefs zijn, 
daar de afzonderlijke !eden van een geslacht zich 
zeer verschillend gedragen: wei is het waarschu
wend opensperren der kaken bijvoorbeeld voor 
Dendrelaphis picttls karakteristiek, maar bij de 
verwante Dendrelaphis tristis heb ik het nimmer 
kunnen constateren. 
Een zeer gebruikelijke afweerhandeling is voorts 
het opblazen van het voorste gedeelte van het 
lichaam zoals b.v. bij Spilotes, Phrynonax en Dis
pholidus is waargenomen. D aarbij wordt de vaak 
zeer opvallende en met de overige kleur contras
terende huid tussen de schubben zichtbaar: deze is 
b.v. zwart-wit bij de bladgroene Ahaet11lla prasina, 
blauwviolet bij de bronskleurige Dendrelaphis 
tristis. Dit afweergedrag is evenwel, net zo min 
als het afplatten van het lichaam of het voorste 



gedeelte daarvan, beperkt tot boomslangen. Toch 
moet worden opgemerkt dat wei de meest extreme 
vorm van het opblazen van de hals, waarbij wer
kelijk de indruk van een met Iucht gevulde ballon 
ontstaat, eigen is aan een typische boomslang, de 
Afrikaanse, lianenbewonende colubride T helotor
nis kirtlandii. 
Aileen de kenner kan in de regel bij de meeste 
boomslangen met enige zekerheid het geslacht 
onderscheiden. Zoals ook bij de andere slangen 
het geval is hebben de mannetjes meestal minder 
buikschilden dan de vrouwtjes en een aan de 
wortel tegenover de preanaalstreek nauwelijks ver
smalde, relatief langere staart, hetgeen in het 
hogere aantal schildjes van de onderzijde van de 
staart tot uitdrukking komt. Bij Ahaetulla prasina 
en A. namta heb ik geconstateerd dat de rugschil
den in de anaalstreek bij de mannetjes krachtiger 
gekield zijn dan bij de wijfjes. Verdere voorbeel
den daarvan noemt Kopste in bij Javaanse, ook 
bodembewonende soorten en merkt op dat deze 
kielen het wederzijdse vasthouden gedurende de 
paring vergemakkelijken. Verreweg het sterkst 
ontwikkeld zijn deze kielen op de rug van manne
lijke Leptophis ahaelulla ( en andere soorten van 
dit geslacht) en vooral bij Chironius bicarinatus; 
daarentegen kunnen ze bij vrouwelijke dieren ge
heel ontbreken . 
Op een zeer merkwaardig geslachtsonderscheid 
ben ik vroeger gestuit bij Dendrelaphis pictus en 
D. calligaster (Mertens 1937: 173). Het bleek 
dat bij deze in Zuidoost-Azie en op de Indo
Australische eilanden wijdverspreide, struikenbe
wonende colubriden de volwassen mannetjes dui
delijk grotere ogen hebben dan de wijfjes. Of
schoon de mannetjes van deze soorten niet de 
grootte van de wijfjes bereiken, bedraagt de 
horizontale doorsnee van het oog bij de mannetjes 
gemiddeld 4,25 mm, tegen 3, 78 mm bij de wijfjes. 
Dergelijke verhoudingen vond ik opnieuw bij de 
Ethiopische colubride Phi/othtttli/1/IJ semivariega
tus, waa rvan echte.r slechts weinig exemplaren ter 
beschikking stonden. In welke betrekking dat 
geslachtsonderscheid tot de levenswijze van de 
dieren staat, weet men niet. Het is evenwel niet 
uitgesloten dat dit verband houdt met het her
kennen der geslachten. Een soortgelijke betekenis 
hebben de bij de mannetjes en vrouwtjes van 
Langaha uamla geheel verschillende verlengingen 
van de snu it. Vechtende mannetjes schijnen bij de 
boomslangen tot nu toe aileen bij de !eden van 
het geslacht Dendroaspis waargenomen te zijn 
(Leloup 1964). 
Over bijzonderheden bij de voortplanting van 
boomslangen is niets bekend. Oat bij boomslangen 
de levendbarende soorten (Ahaetulla en Lyco
dryas) meer zouden voorkomen dan de eierleggen
de, hetgeen men op voor de hand liggende gran
den zou ve.rwachten, schijnt niet te worden beves
tigd. Belangrijke boomslangengeslachten als Chry
sopelea en Dendrelaphis in Azie, Philothamnus, 
Dispholidus, Thelotornis en Dasypeltis in Afrika, 
Mimophis en Langaha in Madagaskar, Leptophis 
en Phi lodryas in Amerika, zijn eierleggers. Daar
entegen brengen bijna aile vertegenwoordigers der 
boombewonende Boidae en adders (Atheris in 
Afrika, Trimeresurus in Azie, Bothrops in Ameri
ka) levende jongen ter wereld . 
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* 
Noot 
Tussen de begr ippen mimicry en mimese. die wij 
eigenlijk aileen in de Duitse literatuur tegenkomen. 
bestaat het volgende verschil : mimicry wi l zeggen de 
nabootsing van een giftig of anderszins gevreesd 
dier; met mlmese wordt bedoeld de nabootsing van 
een levenloos l ichaam of een deel van een plant. 

red. 
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Reisindrukl'-en van Madagascar 

l r . JV. G. lllln d e n A.hher, D e n llaag 

Het vliegtuig uit Europa arriveert tegen de avond 
bij Arivonimamo, het vliegveld van Tananarive, 
de hoofdstad van Madagascar, gelegen op een 
plateau van ongeveer 1000 meter hoog. Het laatste 
half uur tijdens het dalen presenteert het ·rode 
e iland" zich geleidelijk met steeds meer details. 
Als ik aan Madagascar denk, zie ik het eerst een 
kleurenoverdaad alsof het altijd feest is. Bij de 
lage zonnestand werpen de dorre heuvels en ra
vijnen scherp gelijnde schaduwen over de bruin
grijzige grond met inderdaad veel rood erin. Maar 
het woord eiland wil ik liever vervangen door 
wereld, liever nog: wonderwereld. N iet zozeer 
vanwege de grootte, 1500 bij 500 km, maar van
wege de grote variaties die het biedt wat betreft 
klimaten, met bijbehorende plantengordels, bodem
produkten, mineralen, mensentypen alsook gods
diensten. 
Eenmaal geland ziet men een bonte kleur van 
wachtende mensen: Malgaches. D eze kan men het 
best omschrijven als van Maleis-Javaans type met 
negerinvloed, die zich manifesteert in de haar
vorm; zelden Javaans sluik, maar Iicht gegolfd tot 
de extreme kroezing van de Afrikaan. Het zijn 
rustige, vriendelijke luitjes, niet eens zo luid
ruchtig als b.v. de Zuid-Europeanen. Ik zou zeg
gen veel beschaafder. 
Na een bustocht van een uur, waarbij de kleur 
van de grond varieert tussen paarsrood en geel
oranje, is het juist donker als men in de drukke, 
Frans aandoende hoofdstad Tananarive arriveert. 
Veel kleine taxi's, weinig dure hotels. H et is de 
enige grote stad, ruim 200.000 inwoners, in een 
land van 5,5 of 6 miljoen mensen. Het is hier 
koel tot koud in de w inter: juni-juli-augustus; 
men spreekt dan ook van vier seizoenen. Gevolg 
is dat aile Europese vruchten en groenten gekweekt 
worden (de kers is een u itzondering, die wil het 
niet doen) en op de markt verschijnen naast, nota 
bene, aile denkbare tropische groenten en fruit. 
Mijn gastheer stood te wachten bij het kantoor 
van de Air France, aan een monumentale boule
vard, druk van verkeer en straatverkopers. De uit
gebreide stad is in verschi llende wijken verdeeld 
door heuvels. D ie heuvels zijn doorboord met 
tunnels voor het verkeer en ze zijn zo steil, dat 
ik na de korte rit naar hoven - waar de goede 
woonwijken zijn - mede door de tintelende nacht
lucht de indruk kreeg in een Zwitsers bergdorp 
te zijn aangeland. Verdiepinghuizen als chalets 
met vee! hout en schoorstenen: 's avonds branden 
de kachels! Vanuit zo'n oud huis met een 50 km 
vergezicht in de richting van de ondergaande zon 
zou ik mijn ontdekkingtochten ondernemen als 
eenzaam toerist. 'Tourisme scientifique' vond men 
daar de beste omschrijving van mijn tocht. Dat is 
te mooi gezegd want ik ben dan wei oprecht 
amateur, maar zeker geen wetenschapsmens. Toch 
nam ik deze term graag over, vooral als er iets 
via de autoriteiten moest worden verkregen, bv. 
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een vangvergunning en een exportvergunning. 
Want dat valt tegen: men kan niets het land uit
sturen voordat per dier een taxe is betaald . Het 
minimum hiervoor is 250 Francs Malgaches, wat 
iets meer is dan 1 Amerikaanse dollar. (Wei 
gunstig voor het natuurbehoud! Red .) . 
In het nu volgende verslag van belevenissen opge
daan tijdens mijn verblijf van vier weken in het 
wonderland voor biologen, zal ik hier en daar 
teruggrijpen op gedeelten uit mijn dagboekbricven, 
ter plaatse geschreven, teneinde de meest d irecte 
en primaire indrukken aan de lezer te kunnen 
voorleggen. 
Een reistactiek die mij goed is bevallen verloopt 
aldus. Op een nieuwe logeerplaats gearriveerd, 
begon ik de eerste dag met wandelen in de naaste 
omgeving, daarna huurde ik een fiets en pas 
later nam ik een bus of taxi, aldus mijn actie
radius geleidelijk uitbreidend wanneer ik me in 
het centrum had geworteld. Gelukkig was in Tan:i 
de grote botanische tuin, die buiten de stad ligt, 
ongeveer 35 minuten !open van huis. Lopen, afge
wisseld met veel klauteren langs trottoir-trappen 
telkens overgaand in Iemen kampongpaadjes. Het 
verschil met Java, hoewel de heersende geuren 
dezelfde waren ( houtskool, vruchten, faeca lien) , 
is dat hier de tegen de rotsen leunende kampong
huizen niet van bamboe maar van ongebakkcn 
steen zijn, minstens een woonlaag hoog en . al-
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thans bij de hoofdstad - met rode dakpannen of 
rode golfplaat bedekt. 
Op een middagwandeling kwam ik wat meer 
buiten langs een bamboerand. Bezig met een 
macrofoto van een groengeel gestreepte bamboe
stam, hoor ik wat knorren. Ik denk: die mensen 
houden zeker een varkentje. Spring! me daar 
opeens uit de heg en kijkt me met zijn gekke 
puntsnoet nieuwsgierig aan: een grote grijze lemuur 
( vertegenwoordiger van een Madagaskisch half
apengeslacht) - niet gestreept - met een staart van 
75 em recht omhoog en een dikker behaard uit
einde. Op twee meter afstand rustig rondscharre
lend. Met de 4 plus voorzetlens kon ik hem niet 
vastleggen. Die eraf, toen zat mijnheer in het 
gras te snuiven en ik had hem precies op het 
matglas, staart verticaal, punt horizontaal. Ik 
dacht: als hij opkijkt, druk ik af, anders vraagt 
later iedereen hoe zijn kop eruit ziet . . . Met 
een Sprong was hij in het bos verdwenen. Alles 
of niks draaide deze keer uit op niks. Deze dieren 
kunnen een langzaam beginnende, steeds aanzwel
lende en sneller wordende roep Iaten horen, die 
me deed denken ann de gibbon van Sumatra. 
Op de hoogvlakte tot in de tuinen van de stad 
komt Chameleo latera/is (Ch. Jambertoni, Hille
nius) voor. Speciaal op zoek daarnaar nam ik een 
hobbelend klein busje, 'taxi brousse', met 10 zit
en 11 staanplaatsen, ongeregelde dienst en weinig 
vaste haltes, tot een dorp op zowat 10 km afstand. 
Langs een landweg ging ik verder te voet. Links 
veel sawah's - kaal, want het was winter ., rechts 
tegen een heuvel landgoederen van Fransen, die 
nog zijn blijven hangen. (Na vijf jaar onafhanke
lijkheid heeft dit land, nu Malagasie, eigen be
stuur en president) . Typisch, de Fransen die ik 
ernaar vroeg wisten het niet, hadden geen kame
leon gezien of gewoon geen zin om me te woord 
te staan. De Malgaches wisten zonder uitzonde
ring wat ik bedoelde; het duurde aileen even 
voordat het contact tot stand kwam. Bij een paar 
arbeidershuizen deed ik weer mijn vragend ver-

klarend verhaal, in slecht Frans. Men groepte 
samen, begon te lachen en door elkaar te praten 
in een volkomen onverstaanbare taal ( wie op 
school is geweest kent Frans) en een neemt het 
wooed. Toen na nog eens 10 minuten de slimsten 
door kregen, dat ik voor een kameleon 50 F.M. 
wilde betalen en wei terstond, renden ze weg naar 
een groep bloeiende heesters en triomfantelijk 
kwam er een terug met een 'tapijtje' met witte 
flodders vellen van losrakende huid. Overigens is 
het zo, dat deze dieren het eerst na zonsopgang 
het best te vangen zijn. Na een koude nacht 
(7,5° C heb ik gemeten) kruipen ze naar de 
buitenste takken van de heesters om de zonne
warmte te absorberen met hun dofzwarte flank 
loodrecht op de stealing. Later als het warmer 
wordt zoeken ze de schaduw op en zijn dan 
geheel gecamoufleerd. 
Vanaf Tananarive kan men de oostkust bereiken 
per auto, trein of vliegtuig. Ik koos de trein van
wege het gemak onderweg, de vergezichten, de 
medereizigers en de vele li lliput-stationnetjes. 
Er gaat per dag een trein heen en een terug, tangs 
enkel spoor. De reis duurt 12 uur. 's Morgens om 
7 respectievelijk 6 uur vertrekken ze en precies 
midden op de dag ontmoeten de treinen elkaar bij 
ci~ grootste stopplaats, Peri net ( 1000 !lUi zen), 
waar in een zeer goed stationsrestaurant gegeten 
wordt. Althans door de meest 'gefortuneerde' 
reizigers; kosten 6 gulden. Er is een eerste-klasse
rijtuig en naar verhouding is deze dieseltrein zeer 
goed, op tijd en comfortabel. Helaas zijn op het 
hele eiland maar twee, niet op elkaar aansluitende, 
trnjecten van in totaal nog geen duizend kilometer 
lengte. 
De reis zelf zou als fi lm vanwege de prachtige, 
steeds wisselende landschappen een half uur kun
nen boeien. Daarom zal ik hier niet proberen mijn 
pen te forceren. 's Avonds in Tamatave, de voor
naamste haven aan de oostkust, had mijn onvol
prezen gastheer gezorgd dat ik werd afgehaald en 
gebracht naar een grote, oude villa aan zee, waar 
ik kon logeren omdat de bewoners met verlof in 
Parijs waren. De bedienden benevens een klein 
hondje waren wei aanwezig. Het beestje, kennelijk 
gewend aan Europeanen, liep direct mee toen ik 
op zoek ging naar een eetgelegenheid en bleef me 
de rest van mijn verblijf trouw. 
Voor het eerst op Madagascar genoot ik van de 
warmte en snoof de zwoele tropenavond-geur in. 
Op de windstille reuze waaierpalmbladen ( zeker 
1,5 meter diameter) zag ik de eerste gekko's 
onder het Iicht van de straatlantaarns, zonder ze 
te herkennen. Vermoedelijk Pbelmma Jineata, die 
alom tegenwoordig bleken. 's Morgens zaten ze in 
de zon op de stoep van 'mijn' huis en op het blad 
van een jonge papajaboom onder mijn venster. 
De woonhuizen zijn daar met de vloe.ren 1 a 2 
meter boven de grond gebouwd, tegen bandjir
regens of vloedgolf? (Het is wei een streek 
waar cyclonen langs komen). 
Na enig informeren hoorde ik dat op zowat twaalf 
km afstand een grote bveektuin voor borneo en 
vruchten lag. Met een pijnlijk fietsje erheen op 
een namiddag. Voorbij het vliegveld lag naast de 
weg een slang van flink formaat te zonnen. Wel
ke? Het is de enige slang die ik in de natuur 
gezien heb. De cultuurtuin was te groot om nog 
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door te !open en leek me niet interessant. De wilde 
vegetatie aan deze kust is rijk en vertoont vee! 
Pandanus-soorten tot 7 m en hoger. Vee! 
palmen, Dracaena en, prachtig door hun groen en 
ongeschonden veer·bladen, Cycas madagasetlriemis. 
Veeder vele kruip· en andere varens als epifyt. De 
meeste bomen kende ik noch van naam, noch van 
aanzien. Tenslotte de ravenale, waaierpalm of 
liever waaierbanaan. Deze meest bekende Mada
gascarboom komt er dan ook overal voor, in de 
kustmoerassen en op de hoogvlakte. Ook in de 
donkere ondergroei van het natte regenwoud heb 
ik jonge exemplaren gezien. Wanneer de grootste 
Phelsuma-vanger, K. Martens, als biotoop bij uit
stek voor deze dieren de banaan noemt ben ik 
dat met hem eens. Want daarop en op palmen 
zitten ze, vaak een paartje per boom. Vooral op 
bloeiende bomen. Een bloeikolf is extra aantrek
kelij ke want deze Ievert nectar en lokt tevens 
insecten. De schutbladen, waaraan deze planten 
zo rijk zijn, dienen als bescherming en broedplaats 
en de bladoksels zijn de drinkbekers. Echter, de 
banaan is ingevoerd van elders ... Waar zaten 
ze voor die import? Het is beschamend en ik 
begrijp nog niet dat ik zelf de voor de hand 
liggende oplossing niet vond, maar deze moest 
horen uit de mond van Jean Vinson, directeur 
van het Mauritius Institute. De ravenale was en is 
natuurlijk de 'oer'woonboom van de Phelsuma·s, 
een uitspraak waartegen de heer Martens geen 
bezwaar zal hebben ! 
Terug van de theorie naar mijn namiddagfiets
tochtje; zoals gezegd had ik de cultuurtuin Iaten 
schictcn. De bomcn konden mij niets vertellen en 
om sneller tot mijn doe! te komen ben ik op het 
voorgalerijtje van een eenzame toko gaan uitrus
ten. Na verloop van tijd waren er een paar men
sen door nieuwsgierigheid gedreven om me heen 
gekomen en aan het kwebbelen geraakt; nu was 
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het moment gunstig om me te introduceren en 
naar beesten te informeren. Een gelukkige om
standigheid: de man van de vrouw die de winkel 
dreef (van alles te koop) was de eigenaar van 
een vrij uitgestrekte bananenplantage, die van de 
weg af niet te zien was. Bovendien wist hij direct 
te beamen, dat het er wemelde van 'des lezards 
verts'. Helaas, een afspraak voor twee dagen later 
gemaakt met een van zijn knechts Jiep op niets 
uit - een normaal verschijnsel in die streken: 
eerst zien en dan geloven; vooruitbetalen hielp 
soms. Enfin, de baas trok zich mijn teleurstelling 
aan en ging toen hoogstpersoonlijk mee om drie 
uur lang door de tuinen te sjouwen, de bananen
trossen door te voelen en na te kijken op rep
tielen en amfibien . Ja, want naast de hier op
vallend kleine Phelsumasoorten hielden witgele 
Hyperolius-achtige kikkertjes zich verscholen tus
sen de jonge groene pisangvruchten. De oogst 
van de tocht was niet groot, 14 gekko's en 13 
kikkers. Toch was het de vervulling van een van 
mijn liefste wensen, jarenlang gekoesterd: zelf te 
zien, ter plaatse te onderzoeken en aile omstandig
heden vast te leggen waaronder deze wonder
mooie daggekko's in de natuur voorkomen. Het 
heeft me drie dagen jeuk aan de benen gekost 
vanwege de zwermen kleine muggen, plus een 
nacht opblijven om de vangst te sorteren, te eti
ketteren en in te pakken. Maar ik voel me heel 
blij en voldaan bij terugblik en herinnering. 
Dit verslag zou incompleet zijn, zonder het bezoek 
aan Perinet te vermelden, de reeds genoemde 
stopplaats tussen Tananarive en Tamatave. Er is, 
volgens een 80-jarige Canadese orchideeenverza
melaar die daar a! 4 jaar zit, een strook van 30 
km breedte, globaal noord-zuid genomen, die on
voorstelbaar Rijk is aan Leven. Alles zit hier, 
zowel botanisch als zoologisch. Een mening die ik 
ook a! in de hoofdstad had gehoord van de enige 
herpetoloog van Madagascar, een zekere Mr. Do
mergue. Hij is geoloog van professie en werkt 
in overheidsdienst. Hij vertelde onder meer dat er 
in heel het land niet een dierenhandelaar is, 
zelfs geen aquariumwinkel. Wei is er een bio
logisch station op het eiland Nosy Be, waar ik niet 
geweest ben, en een dierenverzameling in een 
klein gebouwtje, Vivarium genoemd, gelegen in 
het grote botanische park Zimbazaza, bij de hoofd
stad, dat ik enige keren heb bezocht. Welnu, 
deze monsieur Domergue had mij zijn (spiritus) 
verzameling getoond, en een paar levende Mada
gascarophis colubrina, de enige (zwak) giftige 
slang die daar voorkomt. Van deze visite heb ik 
vooral onthouden (via etiketjes) dat het bergdorp 
Perinet nog vee! meer kameleons dan de grote 
Ch. brevicomis herbergt. 
Bijvoorbeeld bladkameleons (Brookesia) en andere 
soorten kleiner dan 10 em. Ook wist ik dat 
Apo11ogeton fenestra/is (beroemde vensterplant 
voor het aquarium) er in de rivier voorkomt. 
Het dorp ligt 900 m hoog als een knooppunt 
waar autoweg, rivier en spoorlijn samenkomen. 
Het klimaat is zeer vochtig. In de winter iedere 
nacht regen, soms dag en nacht, in de zomer van 
zonsondergang tot anderhalf uur na zonsopgang 
dichte mist. Vele mossen in franjes aan de boom
takken en duizenden orchideeen die als ep-ifyt 
gedijen, ondanks de tijdelijke uitdroging door de 



zon op het midden van de dag. Temperaturen 
tussen 12° en 25° C in de winter, 18° tot 30° C 
in de zomer. 
Dagboek: gistermiddag hier gearriveerd, eerste be
richt: ze hebben een klein kameleonnetje voor u 
gevangen. Ben gaan kijken. Het was een Brookesia 
supercilliaris, die twee grote, driehoekige dooms 
boven zijn ogen heeft, en dooms achter de kop, 
aan de kaken en aan weerszijden van de rug; 
6,5 em plus staart; zet zijn rode bek open als je 
hem stoort, kan over de rugkant zwarte en creme 
steepen krijgen en een zwarte nek. V erder beach
ten de jongetjes binnen het kwartier drie van die 
grote Ch. brevicomus. Heb ze gezegd te stoppen 
met grote, ze moesten nu hele kleine zoeken, heb 
de kleine Iaten zien en gezegd daarvoor 2 x zoveel 
te zullen betalen als voor de grote. Kijken wat het 
uithaalt. Zal vandaag op zoek gaan naar de wilde 
Aponogeton-knolletjes .... 18.30 uur. Van de 
knolletjes is niet vee! gekomen. Wei van de knul
letjes. Die hebben me de hele dag bezig gehouden 
door het brengen van beestjes met als resultaat, 
dat ik vannacht mijn slaapkamer dee! met naar 
schatting zo'n 100 Phelsuma's. Na de eerste 20, 
25 ben ik voor linea/a immuun geworden. Ze 
weten nu dat ik die niet meer betaal, aileen nog 
voor Phelsmna quadriocellata. Het beroerde is 
dat als je ze tecugstuurt, ze de dieren doodgooien 
met stenen van tussen de rails. Wat ik nu ga doen 
is: alles nemen, aileen de pauwoogjes betalen en 
na schiften lineata' s zelf vrijlaten. Er was van 
een heel slim jongetje, die me precies snapte, een 
zakje bij met twee echte dwergkameleons, Ch. 
nasutus: 10,5 em met staart; wipneusje van 0,5 
em, eigenlijk niet meer dan een huidplooi; licht
blauwe vlekken. 
Ik hoor dat het opeens klettert van de regen. Mijn 
idee (fixe?) om de bees ten steeds nat te maken 
en drinken te geven is toch zo gek niet! De 
opvouwbare terrariumkooi (muskietengaas ) hang 
ik 's morgens vroeg onder de douche. De drie 
grote kameleons (30 tot 45 em) zitten het best en 
liefst op een grote, vertakte, dode stcuik, die ik op 
de kapstok in de slaapkamer heb gestoken. (Later 
heb ik ze aile drie losgelaten; zij wogen een half 
pond per stuk) . 
Mantel/a aurallliaca. 
Tenslotte het verhaal van de speurtocht naar de 
beroemde gouden kikkertjes van Madagascar. 
19 aug. 1965: Vandaag was het: op naar Mantella. 
Het is nu 18.30 uur en het regent al meer dan 
24 uur, regenwoud is het wei, maar tropisch niet; 
14 of 15 graden; dan kan men zich de tocht wei 
voorstellen_ Met parapluie, kiektas en schepnet, 
waarin brood en water. Helaas, de pelgrimstocht 
was grotendeels voor niets ... Geen rode kikkers, 
geen gele, het raadsel is mysterie gebleven. Waar 
zitten ze in dit koude regenseizoen? De mensen, 
die me de plaats wezen, waren zeer positief: 
beaucoup, beaucoup! Maar nu niet. H et enige 
wat ik - misschien - heb zijn donkere biotoop
foto's, met helse acrobatiek in stromende regen 
van onder de parapluie genomen, en . . . biotoop
plantjes. Maar de grond is vrij kleiig en ik begrijp 
niet hoe ze daar gaten in zouden kunnen graven. 
Bovendien stond de hele zaak nu blank en onder 
de waterspiegel kunnen ze toch niet zitten ! ? Met 
het diesellocomotiefje langs het houtspoortje onge-
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veer 1 uur rijden, 15 of 20 km per uur, 3 x stop
pen, door dichte bossen, dan een kampong van 
dertig huizen zoals in Indie, ( 1/2 meter van de 
grond, houten ombouw en pandanusblad-dak en 
-wanden). Kippen, ganzen, eenden, honden, wat 
akkertjes. Na twee uur wachten op droog weer 
toch maar gestart, 20 minuten baggeren langs een 
buffelpaadje door zwaar oerwoud, dan een open 
vlakte: je zou zeggen een slechte wei in Holland. 
Er loopt inderdaad een kleine kudde ongelijk
soortig, veelkleurig vee. Twee of driehonderd 
meter wei en dan een moeras van imponerende 
afmetingen. Ik schat zo 5 bij 15 km of meer, om
zoomd door bergtoppen. De jonge gids liep zoe
kend tot aan de rand van het grasmoeras. In het 
midden daarvan zag ik een riviertje kronkelen; 
misschien is bij droog seizoen aileen het riviertje 
nat? Ik vond een bloedarm, kleurloos kikkertje 
van 2 em, grote ogen, zeer zwak_ Ik dacht dat het 
een lege huid was die boven in de grashalmen 
hing. Dat was alles. Maar mantellen: tsi-misj = 
is er niet. 
Op de heenweg, op een tussenstationnetje, - stop
plaats is beter, want er staat niks - werd me op 
een bladertak een kletsnatte kameleon aangereikt. 
Bruin-oranje met een heel schijnheilig gezicht en 
van die hele lange, platte oorlappen. Een drachtig 
vrouwtje, dacht ik. Nogal griezelig vonden ze het, 
de mensen hier. Ik liet het dier op mijn jasje 
klimmen tot het rust vond op mijn witte petje, 
tot grote hilariteit van de opgepakte, zwarte 
menigte in het dieseltreintje. Toen ik later in het 
dorp was uitgestapt, en de parap luie had ont
vouwd, klom mevrouw direct in de baleinen en 
bleef daar de hele dag zitten, met opgerolde 
staart. Zij heeft de tochten meegemaakt langs het 
oerwoudpaadje (van dorp naar moeras en terug, 
2 x), op de slingerende parapluie d ie achter tak
ken bleef haken. Z6 stolcijns, dat ik het d ier nu 
a! waardeer als tochtgenote en getuige. ( Einde 
dagboek-citaal). 
Naschrift, 15 jrmi 1966: 
Ik ben blij te kunnen meedelen dat deze kameleon, 
die me door haar aanhankelijkheid troostte voor 
het gemis aan Mantella en voor de vergeefs ge
leden ontberingen, tot op heden gezond en wei in 
Artis verblijft en daar aan de zijde van net zo'n 
koplappen-echtgenoot (Ch. brevicomis) reeds drie 
maal eieren heeft gelegd. Het bloedeloze kikkertje 
- hoe bestaat het - leeft ook nog. Brookesia even
eens. Ch. namtus is verongelukt. 
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Cyrtodaetylus kotsehyi orientalis in Israe l. 

Dr. Yehuda L. JJ'erner, Jerusalem 

Steindachner ( 1870) beschreef deze soort als Gym
noda{tyiiiJ kouchyi, maar Underwood ( 1954) 
maakte voor dit geslacht een onderverdeling en 
voegde de soort ko/J{hyi toe aan bet geslacht 
Cyrtodactylus. D e oorspronkelijke serie van Stein
dachner omvatte 42 exemplaren, die afkomstig 
zouden zijn uit Perzie, van de Middellandse Zee 
eilanden Cyprus en Syra, uit Goree in Senegal en 
uit Egypte. De laatste twee locaties berusten zeer 
waarschijnlijk op een vergissing; het is nu bekend, 
dat de soort voorkomt van Zuid Italie oostwaarts 
naar Perzie en zuidwaarts naar Israel, maar niet in 
Afrika (Loveridge, 1947; Wermuth, 1965). Bin
nen dit gebied zijn vele lokale ondersoorten be
schreven (Stepanek, 1937; W ettstein, 1953) . 
D e naam C. kouch;•i orienta/is Step :in e k 1937 
is gegeven aan de populatie die in Israel en noor
delijk daarvan in Syrie leeft. 
Voor de herpetoloog van Israel is C. k. orien
ta/is een enigszins ongewoon dier. Van de acht 
Israelische gekko's is dit de enige soort die zich 
beperkt tot het vochtiger noordelijke gedeelte van 
het land. Hier leeft het bijna uitsluitend arboreaal, 
zulks ondanks het zwak beboste landschap van 
Israel. 
Sinds ik mijn eerste exemplaar in 1952 ving, ben 
ik door d eze kleine gekko bijzonder gefascineerd. 
Hieronder treft de lezer een overzicht aan van 
de waarnemingen, die ik van tijd tot tijd aan 
dieren in d e natuur en in gevangenschap heb ver
richt. 
De dieren werden in kleine terraria van 12 x 20 x 
25 (hoog) em gehouden, die elk waren voorzien 
van een schuin opgesteld, vrijstaand stuk schors, 
een bodemlaag van 2-3 em en schoteltjes voor 
water en voedsel. 
D e achterwand van gaas ontving 's middags 
door een raam direct zonlicht. Gedurende een dee! 
van de winter werd de kamer onregelmatig ver
warmd. D e haged issen doen het goed in gevangen
schap en kunnen als geschikte pleeglingen wor
den aanbevolen. 
D e meest zuidelijke locatie in Israel waarvan C. k. 
orienta/is bekend is, heet Ashqelon, circa 20 km 
ten noordwesten van Gaza. D e onverwachte aan
wezigheid van deze gekko werd in 1953 ontdekt 
door een gezelschap, bestaande uit de heren Rolf 
Levin, (Dr.) M . Warburg en mijzelf. In die tijd 
was Ashqelon nog omgeven door bossages van 
talrijke grote wilde vijgebomen (Fims sycomoms). 
Op sommige plaatsen waren deze gemengd met 
tamarisken (Tamarix) en Atriplex bosjes die 
waren doorvlochten met klimplanten, zodat de 
dichte vegetatie jungle-achtig aandeed en moeilijk 
te doordringen was. Talrijke C. k. orienta/is wer
den gevonden onder de losse schors van de tame· 
lijk gladde stammen der vijgebomen; soms ver
scheidene dieren op een boom. (Ook in gevangen
schap hield ik vele exemplaren, waaronder ver
scheidene mannetjes, bij e lkaar zonder nadelige 
gevolgen) . Nergens anders hebben mijn collega's 
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of ik ooit zulk een d ichte bevolking van deze 
gekko's aangetroffen. 
In Israel heb ik de soort alleen op boomstammen 
gevonden en nooit op stenen, zoals wordt gerap
porteerd uit Europa (G. k. kotsch;•i), Turkije 
G. k. steindachneri) en Cyprus (G. k. fitzingeri). 
Enkele exemplaren zijn echter op stenen gevonden 
in Galilea bij de Libanese grens door de heren 
} . H . Hoofien en H . Zinner, a lsmede onder ste
nen op de bergen van Tabor en Carmel door Dr. 
W arburg, maar al deze geva llen zijn uitzonde
r ingen. Bij Ashqelon werden de dieren niet uit
sluitend op bomen aangetroffen, misschien van
wege hun grote aantal. Wij vonden ze onder 
houtblokken, op houten paleo van omheiningen 
en zelfs op telefoonpalen. De heer H oofien heeft 
mij medegedeeld dat hij de dieren later ook in 
grote getale heeft gevonden op de buitenmuren van 
een hotel in Ashqelon en wei samen met Hemi
dactylus tttrcims. 
C. k. orienta/is beperkt zich niet tot knoestige 
bomen met ruwe, rimpelige schors ( olijven, eiken, 
dennen enz. ) , zoals gewoonlijk werd gedacht. Zij 

fig. 1 Cyrtoda(tylus kolsthyi oritlllalis 0 uil Israil ( li11ks 
bovtll) til C. k. sltillda(hlltri 0 uil Turkije (ruhts o11dtr ). 
Polo I. Ami/ til Y. L. Jt?trner 



zijn niet ongewoon (soms samen met H emidact)'lus 
trtrciciiJ) op de vee) gladdere Stammen van de 
Eucalyptus- en Johannesbroodbomen ( Ceratonia) , 
die groepsgewijze voorkomen in de zandgebieden 
langs d e kust tussen Haifa en Tel-Aviv. Misschien 
ligt Ashqelon inderdaad nabij de zuidelijke grens 
van de soort. Het is niet eenvoudig verband te 
leggen tussen de verspreiding van de dieren in 
Israel en klimatologische en andere op de omge
ving betrekking hebbende factoren. Interessant is, 
dat de meeste exemplaren zijn gevonden op 
plaatsen waar het verschil tussen dag- en nacht
temperaturen relaticf klein is (zie kaart). Moge
lijk is dit een belangrijke factor voor een dier, 
dat zich gewoonlijk verbergt onder boomschors of 
in holle bomen en duidelijk niet in diepe holen 
of in rotsspleten . 
C. k. orienta/is bereikt een totale lengte van 
ongeveer 100 mm. D e staart is ongeveer 1,1 maal 
de Iengle van kop plus lichaam. Het kleine dier 
is goed aangepast aan een leefwijze op bomen. 
Zijn smalle, gebogen tenen met sterke klauwtjes 
en de ongewoon stekelige staart dienen om het 
nod ige houvast te verlenen op vertikale boom
stammen. H et lichaam is plat ; de kop is z6 plat, 
dat de ogen - hoewel zij in verhouding kleiner 
zijn dan van vele andere gekko"s - uitpuilen als 
bij kikkers. De p latheid van het dier vergemakke
lijkt het wegkruipen achter schors, zijn gebruike
lijke schuilplaats. D e meest opvallende aanpassing 
vormt de kleur. D e grondkleur kan tamelijk snel 
veranderen van 7. ilvergrijs tot zwartbruin. Het 
permanente patroon van donkere v-vormige dwars
banden is bijnn onzichtbnnr wanneer het d ier zeer 
donker wordt. Van deze band en bevinden er zich 
drie of vier tussen schouder en lies en niet vijf 
zoals ik heb gezien bij exemplaren uit Turkije en 
van Cyprus. D e Israelische dieren hebben ook een 
minder slank I ichaam en een kortere staart dan 
die van Cyprus en - vooral - die uit Turkije. 
Wannecr zij in rust zijn op een boomstam, biedt 
de combinatie van kleur en vorm een zeer effec
tieve camouflage. D e buik is niet wit zoals bij 
andere lokale gekko"s, maar lichtgrijs. De onder
kant van de kop, die het eerst van onder de schors 
tevoorschijn pleegt te komen, kan bruin gespikkeld 
zijn. Het achterste dee! van de buik en de onder
kant van de staart z ijn soms oranje, vooral bij de 
mannetjes. Zelfs een geregenereerde staart - zon
der stekels - is n iet egaal grijs, maar gemarmerd 
met bruin. 
De dieren zijn op enige afstand zo moeilijk te ont
dekken, dat het vrijwel onmogelijk is om hun ge
woonten direct in de natuur te observeren. Bij het 
afpellen van boomschors heb ik ze praktisch het 
gehele jaar door gevonden. 
D e dieren zijn tamelijk teer en soms moeilijk te 
vangen. Z ij ontsnappen nu en dan naar boven 
in de bomen, maar vaker trachten zij naar bene
den te ontkomen aangezien daar meer schuilplaat
sen zijn. In gcvangenschap zijn het overwegend 
nachtdieren, doch zij koesteren zich ook min of 
meer regclmatig in de zon. In de natuur vond ik 
in de lente en de herfst exemplaren, die zich in 
de voormiddag in de zon warmden. Enige dieren 
hadden daarbij een stand ingenomen met de kop 
naar beneden. Mogelijk zonnen zij ook op andere 
tijden. 

fig. 2 Plaatstll waar C. 
k. orittllalis i11lsrtzi lwerd 
gevotztlttz. Dtztuarl tPIIII· 

tell gevttl dt p/aalst ll aa11 
rvaar txtmplartll door d t 
schrijvtr zij 11 vtrzamtld 
of olldtrzocht. Dt opm 
drlu/tjes htbl-tll bttrtk· 
king op waarnemi11gttl 
vall JJ7ahrmall ill 1963. 
Dt arctri11g gttft aa11 
(voor IJ7tsl Pa/esti11a) htt 
jaargtmiddtldt f!all btl 
vt rsehil in maximum til 

minimum dt~gtempera

tuur (volgt11s dt .,Atlas 
of lsrail" ) . Verge/ijk ook 
de kaart va11 IV'tmtr, 
1965. 

C. k. orienta/is is een 
typische insecteneter 
die ook keldermotten 
( pissebedden, Isopo
da) niet versmaad. In 
gevangenschap gedijt 
hij goed op maden 
van de kamervlieg als 
hoofdvoed sel en likt 

•c 

hij van tijd tot tijd water van een schote ltje. De 
roep van het mannet je bestaat uit een geluid !us
sen TIK en TZAK, dat gewoonlijk 20-30 keer 
zeer snel wordt herhaald. In gevangenschap kan 
men het bijna het gehele jaar horen, zelfs bij !age 
temperaturen van 10° :l 15• C. 
Eieren werden gevonden achter losse boomschors 
(Ashqelon, 24.IX.I953) en onder een steen (Judea 
Heuvels, I.V III.l957). Zij worden vrij gelegd, 
d.w.z. niet aan de ondergrond bevestigd zoals bij 
de boomgekko"s Gekko, Phelsuma en Lygodacty
lus. In dit opzicht moet worden bedacht, dat 
andere Cyrtodactj•lus soorten, en zelfs andere on
dersoorten van C. kotsch)'i niet boombewonend 
zijn. In gevangenschap worden de eieren in de 
grond begraven of daarop gedeponeerd. Vers 
gelegde e ieren werden gevonden van 1 mei tot 
1 september. Z ij zijn 8-9,4 mm lang en 6,8-7,3 
mm breed (kleiner dan in Europa en T urk ije -
Schreiber, 19 12; Loveridge, 1947). Dikwijls wordt 
slechts een ei gelegd in plaats van de gebruike
lijke twee. De incubatietijd was in een geval 83 
dagen en in een ander 78 dagen, bij wisselende 
kamertemperatuur. Tussen 15 juli en 30 oktober 
kwamen in totaal 10 jongen uit, die circa 19 mm 
(kop/lichaam) lang waren. D e kleinste jongen 
werden in de natuur van juli tot september ver
zameld. Metingen bij 80 levende en geconserveerde 
exemplaren, die in de loop van het jaar waren 
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ve.rzameld en van zes dieren, die in gevangen
schap gedurende tenminste 14 maanden wa.ren 
gadegeslagen, wezen uit, dat de jongen in de 
natuur tegen hun eerste herfst (septemberfoktober) 
waa.rschijnlijk 23-33 mm groot worden. Gedurende 
de winter groeien zij nauwelijks. In februari be
gin! de groei weer en tegen het einde van hun 
tweede warme seizoen hebben zij een lengte van 
37-43 mm. Zij, die een derde warme seizoen 
halen, worden 44 mm (kop/lichaam) of meer. 
Een klein dee! leeft waarschijnlijk nog Ianger, 
doch de voortgezette groei, zo die plaatsvindt, is 
te langzaam om daaraan leeftijdsgroepen te kun
nen onderscheiden. De levensduur in de natuur is 
onbekend, Het dier, dat het in gevangenschap tot 
dusverre het !angst uithield, is een vrouwtje uit 
Matzuva (Galilea) , dat als volwassen exemplaar 
op 6 augustus 1960 werd ontvangen en thans, 
20 juli 1966, nog steeds leeft. Op 11 april 1963 
had het een lengte van 45 mm en dit is nog 
steeds het geval. Het grootste exemplaa.r, dat ik 
onderzocht, was een vrouwtje van 48 mm (kust
vlakte) . De mannetjes zijn duidelijk kleiner. De 
drie g.rootste die ik ving of kweekte waren 43-44 
mm lang. Een mannetje werd niet Ianger dan 
41 mm; het was gevangen in Mikhmoret (kust
vlakte) , op 17 april 1965 en had nog dezelfde 
afmeting op 21 juni 1966, terwij l vier andere 
exemplaren, die tegelijk waren gevangen, geduren
de dezelfde tijd en in hetzelfde terrarium flink 
groeiden. 
De vrouwtjes bereiken een grotere lengte, omdat 
zij van het begin af aan wat sneller groeien. Of 
zij ook ouder worden is mij niet bekend. Aan de 
andere kant zijn de staarten van de mannetjes 
iets Ianger dan die van de vrouwtjes. Te oor
delen naar de ontwikkeling van de testes en van 
de groei van de hemipenes bereiken de mannetjes 
sexuele rijpheid nog v66r de leeftijd van een 
jaar, te weten gedurende hun tweede warme sei
zoen. Hetzelfde zou kunnen gelden voor de 
vrouwtjes. Dit zou moeten worden vastgesteld 
door het observeren van de voortplanting van 
dieren met bekende leeftijd. De helft van mijn 
materiaal bestaat uit mannelijke dieren; zij zijn 
dus niet zeldzaam, zoals Schreiber ( 1912) voor 
Europa beweert. 

SUMMARY 
Cyrtodactylus (=GymnodactyiiiJ) kouchyi orien
ta/is Stepanek lives in northern temperate Israel, 
mainly where the difference between day and 
night temperatures is relatively small. It inhabits 
tree trunks almost exclusively, except at Ashqelon, 
where it has spread to various substitutes. Its 
habits were observed in nature and in captivity, 
where it is hardy and relatively long-lived. One 
female caught as an adult, still survives after 
six years. 

fig. 3 C. k. orimtalis met geregwurde sta11rl (Scbaa/: em). 
Foto Y. L IY/emer 

The animals were found throughout the year un
der the bark of trees. The)• are mainly nocturnal, 
but also bask in the sun . 
Eggs are 8-9.4 by 6.8-7.3 mm, and not attached 
to the substrate. Juveniles are probably sexually 
mature in the year following hatching, but reach 
adult size a year later. Females attain 48 mm 
(snout to vent) , and males- 44. 
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Chelodina siebenroeki Werner 
W. Beramans, Ams,erdam 

In Australie komen volgens Worrell vijf soorten 
van het geslacht Chelodina voor. In een algemeen 
hoofdstukje over Australische Pleurodira (hals
wenders), waartoe Chelodina behoort, schrijft hij 
onder meer het volgende. 
De ~ ~ zijn gewoonlijk kenbaar aan hun veel 
tangere staart. De paring vindt in de regel onder 
water plaats, waarbij de dieren met de buikschil
den tegen elkaar liggen. Het minnespel (court
ship) is een eenvoudige zaak: het mannetje 
draait om het vrouwtje heen en aait zo nu en dan 
haar kop met een voorpoot. 
Aile soorten bezitten geurklieren. Deze klieren 
bevinden zich bij de voor- en achterzijde van de 
brug tussen carapax en plastron, zowel links als 
rechts. De voortgebrachte geur zou de schildpad 
herkenbaar maken voor zijn vijanden. 
De schrikgeur treedt aileen op, wanneer de schild
pad in het nauw wordt gebracht en waarschijnlijk 
kan in geval van nood een 'gordijn' van riekend 
water worden tot stand gebracht. Slechts Che/odina 
/ongico//is ( S h a w) en C. novaegrtineae B o u-
1 e n g e r brengen een geur voort die ook voor de 
mens waarneembaar is. 
Tot zover de tekst van Worrell. 
Alhoewel Che/odina siebenrocki We r n e r mor
fologisch nauw verwant is aan C. ob/onga Gray, 
die ook tot de door Worrell beschreven groep 
Australiers behoort, zijn er bijvoorbeeld wat het 
paringsgedrag betreft nogal wat verschillen. Des
betreffende waarnemingen, die in december 1965 
werden afgesloten, zijn mede aanleiding geweest 
tot dit artikel. 

Sexueel dimorfisme 
Weinig verrassend, blijken geslachtsrijpe ~ ~ 
van de soort siebenrocki een tangere staart te heb
ben dan geslachtsrijpe vrouwtjes. Om van een 
dergelijk gegeven gebruik te kunnen maken is ver
gelijkingsmateriaal onontbeerlijk. De schets van de 
staart van een geslachtsrijp mannetje (fig. 1a) en 
die van de staart van een geslachtsrijp vrouwtje 
(fig. tb) tonen het evidente verschil. Jonge die
reo hebben aile zeer korte staarten. Toen ik mijn 
drie exemplaren in mei 1960 kreeg, viel er geen 
verschil in staartlengte te bespeuren. De rugschil
den van de ~ ~ waren toen ongeveer 70 en 100 
mm lang. 
Op 21 juni 1964 nam ik het eerste paringsgedrag 
waar. Het kleinste dier (carapax toen 104 mm) 
trachtte zich achtereenvolgens op de rugschilden 
der beide andere te klemmen. Eerst nu viel mij 
op dat de staart van dit dier aanzienlijk was ge
groeid. 
Op 22 oktober 1964, tijdens een beklimmingspo
ging door dit kennelijk rnanlijke dier van een 
van de andere schildpadden, trachtte deze op zijn 
beurt zich op het rugschild van het mannetje te 
klemmen. De staart van dit 'tweede' mannetje 
was ook Ianger geworden, maar in rnindere mate 
dan die van het 'eerste' mannetje. Uit jaarlijkse 
metingen was gebleken dat dit tweede mannetje 
algehele groeistagnatie ondervond. Wellicht houdt 
het later geslachtsrijp worden hiermee verband. 

me' 'ekenln~ten 11an de selar(J11er 

Mertens en Wermuth geven als maximum cara
paxlengte voor siebet~rocki 17 em. Zij geven daar
bij de afbeelding van een mannelijk dier. Uit 
Nieuw Guinea nam ik indertijd een vrouwelijk 
dier mee met een rugschild van ongeveer 25 em 
(collectie RMNH, Leiden). Dieren van dit for· 
maat vormden in het vanggebied geen uitzonde
ring. 
Misschien zal een verschil in te bereiken carapax
lengte nog eens een secundair geslachtskenmerk 
blijken te zijn. Het is in dit opzicht jammer, dat 
ik destijds in Nieuw Guinea niets wist over de 
verschillen in staartlengte. Het geslacht van de 
grote exemplaren, die ik er zag, is mij daarom 
onbekend. 
Ten tijde van zijn eerste paringspoging bedroeg 
de lengte van het rugschild van het tweede man
netje 129 mm. 
Verdere gedragingen bevestigden de veronderstel
ling, dat ik met twee g g en een !i? te doen had. 

Paringsgedrag 
De ~ ~ benaderden het !i? voor het eerst toen 
hun rugschilden 104 en 129 rnm lang waren. Het 
rugschild van het !i? was toen 133 mm lang. Tot 
dusver heeft ze altijd getracht, de mannetjes te 
ontlopen. Het paringsgedrag bleef vooralsnog be
perkt tot de rnaanden mei tot en met oktober. Dit 
zijn in het gebied van herkomst de droogste maan
den. Blijft de vraag of het een met het ander 
verband houdt. 
AI geruime tijd voordat een mannetje het vrouw
tje opzoekt, is zijn staart gezwollen en wijst recht 
naar beneden. Soms treedt het tot ongeveer 2 em 
lange, grijskleurige geslachtsorgaan naar buiten. 
Om aanraking hiervan met de bodem te voor
komen, loopt het dier met 'doorgezakte' voor
poten. Bij het vrouwtje aangekomen, begint het 
mannetje een soms zeer langdurige inleiding. De 
voorpoten komen er niet aan te pas. Het rnan
netje geeft met zijn snuit het vrouwtje rninieme 

Fig. I a - d, verklaring in de tekst 
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stootjes of duwtjes. Een enkele keer heeft bet iets 
weg van aaien of strelen. Hij geeft deze stootjes -
altijd tegen de zachte huid, nooit tegen bet pant
ser - om te beginnen tegen de kop, meestal tegen 
de onderzijde tussen de kaakhelften. V ervolgens 
komen de nek, de holten voor en achter de voor
poot en de holte voor de achterpoot aan de beurt 
Dit alles laat bet vrouwtje zich vrij rustig welge
vallen. Enkele malen nam ik echter waar hoe een 
mannetje, op korte afstand van bet vrouwtje, vlie
gensvlug zijn kop terugtrok, zonder dat daaraan 
een zichtbare handeling van bet vrouwtje vooraf
ging. Werden bier de geurklieren gebruikt om 
bet mannetje af te schrikken? De geur is dan, 
volgens mijn waarneming, voor mensen niet te 
bemerken. Soms beet bet vrouwtje naar bet man
netje, waarbij ze wei eens een poot te pakken 
kreeg, die ze echter vlug weer losliet. Ze bereikte 
zo een overhaaste aftocht van haar belager, die 
echter steevast na enige minuten weer kwam op
zetten. Na dit stootjesritueel volgt een poging van 
bet mannetje om zich op bet rugschild van bet 
vrouwtje vast te klemmen. Hij houdt zich daarbij 
met vier poten vast. De lichaamsassen van beide 
dieren maken dan een hoek van ongeveer 40°. 
Soms buigt bet mannetje zijn nek zo ver naar 
voren dat hij met zijn kaakgewricht enig houvast 
vindt achter de voorrand van bet rugschild van 
bet vrouwtje. Figuur 2 geeft een schets van een 
en ander. 
Bij deze beklimmingspogingen tracht het vrouwtje 
steeds bet mannetje kwijt te raken, wat dikwijls 
lukt. De keren, dat een van de mannetjes haar in 
een hoek wist te drijven, is bet enkele malen tot 
paring gekomen. Hierbij client opgemerkt dat de 
volledigheid hiervan nooit met zekerheid kon 
worden vastgesteld. W el was immer bet karak
teristieke gebonk van de pantsers tegen elkaar te 
horen. 

Nestkuilen 

Chelodina siebenrocki verlaat bet water vrijwel 
nooit. Aandacht was dus geboden toen bet vrouw
tje in september 1964 verscheidene malen bet 
water verliet. Dit gebeurde meestal 's nachts en bij 
de geringste storing plonste de schildpad hals 
over kop bet water weer in. Deze excursies heb· 
ben zich beperkt tot de maanden september tot 
en met april. Het voor legsel bedoelde zand bleef 
onaangeroerd. Op 20 januari 1965 miste ik bet 
dier 's morgens en ik vond bet terug op een diep
te van 8 em onder bet zand. Tot nu toe vond ik 
geen verklaring hiervoor. De schildpad mankeerde 
gelukkig niets. 
Op 16 november 1965 groef ze ( carapax toen 
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ruim 150 mm) voor bet eerst een kuil of gat, dat 
kennelijk voor eieren bedoeld was. Het gat werd 
leeg in de steek gelaten, evenals een tweede, iden
tiek gat, dat twee dagen later werd gegraven. Als 
schrale troost was er nu de mogelijkheid om de 
vorm van deze gaten na te gaan. V erder had ik 
bij de tweede kuil de schildpad nog gravend aan
getroffen, zodat ik iets over de graafmethode te 
weten kwam. De kuilen of gaten bestonden uit 
een ronde, verticale schacht met een doorsnede 
van 3 em, die uitmondde in een eveneens ronde 
karr.er met een diameter van 6 em. Deze kamer 
lag excentrisch ten opzichte van de schacht het
geen zich uit de graafwijze laat verklaren. Figuur 
1c stelt een dwarsdoorsnede door een gat voor en 
figuur 1d toont ten overvloede de Jigging van de 
kamer ten opzichte van de schacht. Het geheel 
was 9,5 em diep. De zandlaag was ter plaatse 
niet dikker maar ik geloof niet, dat de schildpad 
anders veel dieper had kunnen graven. 
Het is me onbekend hoe bet dier met zo'n kuil 
begint. Het laatste werk gebeurt met de achter
poten en er is geen reden om aan te nemen dat 
niet aile werk met de achterpoten zou worden 
gedaan. De Australische soorten doen dat wel, 
volgens Worrell. 
linker- en rechterachterpoot werden om beurten 
in bet gat gestoken en kwamen dan boven met 
wat zand dat van de rand van bet gat werd weg
geschoven. Verdween bijvoorbeeld de linkerachter
poot in bet gat, dan strekte bet dier de rechter
voorpoot waardoor bet lichaam een diagonaal
schuine stand kreeg, aflopend in de richting van 
de gravende poot, die hierdoor nog iets dieper 
kon komen. 
Als dan de rechterachterpoot aan de beurt was, 
werd bet achterlichaam opzij geschoven tot die 
poot precies hoven bet gat kwam. 
De gestrekte achterpoten kunnen - beneden in bet 
gat - slechts buigen in de richting van bet dier, 
naar voren dus, zodat de gang naar deze richting 
wordt uitgebouwd tot de genoemde kamer. 

Llteratuur: 
W. Bergmans, 1963. Enige aantekeningen over Chela
dina novaeguineae Boulanger 1888 en Chelodina 
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zie ook de rectlficatle in Lacerta, Jrg. 22 no. 2. 
H. Wermuth & R. Mertens, 1961. Schildkroten-Kroko
dile-BrOckenechsen. 
E. Worrell, 1963. Reptiles of Australia. 
Summary 
In May 1960 three juvenile Chelodlna slebenrockl 
W e r n e r were captured in ditches at Boeti near 
Merauke, South New Guinea. The turtles - two males 
and one female - were kept in an aqua-terrarium 
since then. When juvenile, both sexes have a very 
short tail. The males reached sexual maturity when 
their carapaces were 104 and 129 mm. By that time 
their tails had grown considerably longer. Fig. 1a 
shows the tail of a sexual mature male and fig. 1b 
shows the tail of a sexual mature female. The obser
ved courtship and further mating behaviour differed 
much from that of the Australian Chelodina species 
as described by Worrell. Fig. 2 is a sketch of the 
positions of male and female during the copulation. 
When her carapace was about 150 mm, the female 
dug a hole that was obviously meant for eggs. Two 
days later she made another, similar one. Both holes 
were abandoned empty. The final stage of the dig
ging was observed. The turtle used the hind-feet. 
Fig. 1c represents a cross-section of one of the holes 
and fig. 1d shows the position of shaft and egg 
chamber in respect to each other. The total depth 
of the hole was 9,5 em. 



Reptielen van Europa (V) 
Lacerta pityusensis Bosca. 

II . ltl. llRn der JU eeuu:en , Lelden m e t foto'• llRn de aehri}rer 

Lacerta pityuseusis pitymeusis Bosca; eeukleurig koffiehruin e:>:emplaar van het eilmul Ibiza. 

Tot de meest gcwilde terrariumdicren behoren 
ongctwijfcld de Pityusenhagedissen, dat zijn de 
ondersoorten van Ltteerttt pityusensis. 
Het verspreidingsgebied van deze soort is uiter· 
mate klein en omvat slechts de Pityusen, een 
eilandengroep waarvan Ibiza het grootste is. Voorts 
komen ze voor op Mallorca in de havenbuurt van 
Palma, maar daar zijn ze door de mens ingevoerd. 
Hct ciland Ibiza ligt in de Middellandse Zee onge· 
veer ter hoogte van de 39ste breedtegraad. Het 
meet circa 18 x 35 km en is te beschouwen als 
een zeer onregelmatige vierhoek. Het is gedeelte· 
lijk in cultuur gcbracht, doch er zijn nog grote 
gebieden, welke deels bebost zijn met AleppO· 
pijnbomen, deels begroeid zijn met !age struiken 
en xerofiele planten. De in cultuur gebrachte 
stukken worden doorkruist door allerlei muurtjes 
van los opeengestapelde stenen. Deze vormen een 
uitstekende biotoop voor Lacerta pityusemis pity· 
useusis, die over het gehele eiland in grate aan· 
ta llen voorkomt. 
Men vindt ze behalve op deze muurtjes ook op 
steenhopen, in struiken, op afvalstortplaatsen, in 
tuinen, op de muren van gebouwen, enz. 
Opvallend is de grate verscheidenhcid in kleur en 
tekening binnen deze ondersoort. De basisteke
ning moet men zich voorstellen als volgt: de kleur 
van de rug is groen, hierover !open drie zwarte 
lcngtcstrepen, een in de mediaanlijn, de andere op 
de grens van rug en flank. Over de flanken loopt 
aan iedere zijde een brede, donkerc, zwarte of 
bruinc, lengteband . De kleur van de flanken is 
bruin tot lichtgroen. 
Op dit patroon zijn vele variatics mogelijk: het 
grocn van de rug kan deels of geheel vervangen 

worden door bruin, terugdringen van het grocn 
gaat in de richting van de kop. Gehecl bruinc 
exemplaren komen regelmatig voor. D e strepen
tekening kan zich oplossen tot rijen vlekkcn, of 
zelfs tot een onregelmatig netwerk over de helc 
breedte van rug en flank. Zelfs komt het voor, dat 
van de hele donkere rugtekening geen sporen 
meer te zien zijn. Zo bezit ik een exemplaar met 
een egaal koffiebruine rug, waar slechts op de 
flanken nog de lengtestrepen aangeduid zijn, a ls· 
ook een d ier met een geheel grasgroene rug, waar 
op de flanken de strepen wei duidelij k zichtbaar 
zijn. 
De buikzijde is vuilwit, lichtrose, lichtgeel, Iicht· 
oranje of feloranje. Bij enkele van de op Mallorca 
(Palma) gevangen exemplaren, die volgens Mer · 
te n s ook tot de ondersoort pitymensis behoren, 
loopt het oranje van de buik nog door tot halver
wege op de flanken. De buikrandschilden zijn 
blauw. 
Bij de jonge dieren is de lengtestreping zeer dui
delijk. De kleur van de rug is hier gee! tot Iicht· 
bruin. Groenkleuring treedt pas in het tweede 
jaar op. 
Opmerkelijk is, dat de blauwe oksel-oogvlekken, 
die bij zovele andere Europcsc Lacerta-soortcn 
algemeen voorkomen, voor zover ik heb kunnen 
nagaan, bij Lacerta pit )'fl!ei/Jis pityruensis geheel 
ontbreken. Wei bezit ik een exemplaar, dat ecn 
duidelijke rij lichtblauwe vlekken heeft over de 
gehele flank, maar dat is dan ook het enige mij 
bekende op Ibiza gevangen dier, dat enig blauw 
in zijn tekening heeft. Het groen van de Ibiza· 
hagedis is een gee!- tot smaragdgroen, soms enigs· 
zins verduisterd, in het bijzonder bij de van Palma 
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afkomstige exemplaren. Zowel E i s e n t r a u t als 
B u c h h o I z wijzen reeds op plaatselijk voor
komende populaties met kleine verschillen, aile op 
het eiland lbiza. Zelf nam ik waar dat de hage
dissen op de stadsmuren van de stad lbiza in 
doorsnee groter waren dan die elders op het 
eiland, en voorts een overwegend groene kleur 
hadden, met een sterk gereduceerde streeptekening, 
welk patroon voor aile daar waargenomen dieren 
vrij konstant was. In overeenstemming met E i s e n
t r a u t nam ik op het vuurtorenschiereiland tegen
over Ibiza felgroen gekleurde hagedissen waar. 
De Ibizahagedis is tamelijk fors van bouw, onge
veer te vergelijken met een halfwas smaragdhage
dis, L. viridis. E i s e n t r a u t geeft als gemiddel
de kopromplengte voor de iS iS 63,9 mm; voor de 

<;? <;? 61,2 mm. B u c h hoI z noemt deze maten te 
klein. Het door E i s e n t r a u t genoemde maxi
mum van 73 mm wordt door een aantal der door 
mij gevangen dieren overschreden; het door mij 
gemeten maximum bedroeg 76 mm. 
Betreffende het gedrag van de dieren is bet eerste 
dat opvalt hun grote schuwheid. Ik kon niet waar
nemen dat deze groter of kleiner was in bewoon
de of niet-bewoonde gebieden. Voorts zijn vecht
partijen zeer gewoon, en men kan ze zowel in de 
natuur, a lsook in het terrarium d ikwij ls waarne
men, daar de dieren dan iedere voorzichtigheid 
afleggen. In het terrarium moeten kleinere d ieren 
het nogal eens afleggen tegen volwassen exem
plaren, en ik nam waar hoe een volwassen man 
een halfwas dier eerst bij de kop pakte en dood
beet, om het vervolgens op de staart na geheel op 
te eten. Dat dit kannibalisme ook in de natuur 
wei veel zal voorkomen mag men afleiden uit het 
opvallend lage aantal jonge dieren dat men vindt, 
ondanks de hoge individuendichtheid. Een en 
ander zal ook wei de oorzank zijn van het feit 
dat men vrijwel geen dieren met gave staart 
vindt. D e gave staart zou een lengte moeten heb
ben van bijna tweemaal de kop-romplengte, maar 
de meeste dieren hebben slechts 1 tot 1 Y2 maal die 
lengte. Daar het vechten waarschijnlijk niet door 
sexuele instincten wordt bepaald maar veeleer 
door jacht-instincten, is het waarschijnlijk dat de 

<;? <;? in gelijke mate hieraan deelnemen als de 
iS iS . 
Aan hun schuwheid paren zij een grote vraatzucht 
en nieuwsgierigheid, die hen uite indelijk toch niet 
al te moeilijk te vangen maken. Meestal hapten 
zij naar de Ius op de top van het hengeltje, dat 
a ls jachtinstrument gebruikt werd en ze lieten 
zich hiermee zelfs gemakkelijk uit hun schuil-

plaatsen Iokken. Heel dikwij ls gebeurde het, dat 
twee, drie of meer exempl:uen tegelijk kwamen 
aanlopen om naar het tri llende lusje te happen. 
Hiervoor gingen ze soms hoog op de achterpoten 
stann en Jiepen op deze w ijze meters ver ! 
Een andere hagedis die op Ibiza voorkomt is de 
Europese muurgekko, T arentola maurita11ica, die 
dikwijls de biotoop van L. p. pityusemis deelt. 
Men ziet ze vaak samen zonnen. Wellicht is dit 
ook in het terrarium geen slechte combinatie. 
Volgens opgaven van de plaatselijke bevolking 
kan men de dieren het gehele jaar door aktief 
zien, hoewel ze in de winter bij lange perioden 
van slecht weer wei eens Ianger tijd verborgen 
kunnen blijvcn. Toch geloof ik dat van een e igen
lijke winterslaap nauwelijks sprake zal zijn. Dit 
klopt ook met de waarnemingen van D e R o v e r, 
die in Zuid-Frankrijk de gehele winter door 
muurhagedissen (Lacerta muralis merremii en 
muralis) waarnam. 
In de zomer van 1966 (juli) nam ik op p laatsen, 
waar het in oktober 1965 krioelde van de hage
dissen, slechts zeer weinig exemplaren waar. 
Daar deze waarnemingen niet in de vroege och
tend gedaan konden worden, Iaten zij slechts de 
conclusie toe, dat de dieren ·s zomers slechts 
gedurende een kort deel van de dag aktief zij n en 
dat zij de grote hitte ( 42° C gemeten op de ste
nen) schuwen. Bij een luchttemperatuur rond 
20° C, zoals ik die in oktober mat, waren de 
dieren vrijwel de gehele dag door aktief. 
Als terrariumdieren zijn zij, mits in niet te grote 
aantallen en in exemplnren van ongeveer gelijk 
formant gehouden, zccr gcschikt. Dit nict in de 
laatste plaats door de uitgebreidheid van hun 
menu, waarop volgens K I i n g e I h o f f e r o.a. 
voorkomen: regenwormen, rundergehakt, weide
plankton, fruit, griesmeelpap, gekookte vis, ge
kookte rijst, kwark en pudding. Mijn d ieren krij
gen als voornaamste voedsel biefstuk-tartaar, to
maten en banaan, op welk dieet zij uitstekend ge
dijen. Door de tartaar wordt van tijd tot tijd wat 
vitamine A-D en wat calciumfosfaat gemengd. 
In een volgend artikel wil ik trachten een over
zicht te geven van de vele, dikwijls buitengewoon 
f raai gekleurde ondersoorten van deze soort. 
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Problematiek bij 
Europese 

de verzorging 
reptielen 

Vipera b. berm 
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Het is voor de dierentuinen gemakkelijker Ieeuwen 
te kweken en olifanten en zebra's in Ieven te hou
den, dan wezels en spitsmuizen. Tijgervinken, 
monniksparkieten en Lady Amherstfazanten zijn 
bekende volierevogels, waarvan het kweken niet 
bijzonder moeilijk is. Wie kan er echter melding 
maken van kweekresultaten bij kieviten of bui
zerds? Niet zelden ontmoet men deze en andere 
vogelsoorten van Europese streken in de dieren
tuinen. Dat men ze daar nog niet heeft gekweekt, 
ligt voor het grootste dee! aan de verzorgingstech
nische problematiek. Het is echter bijvoorbeeld ge
lukt flamingo 's na te kweken, dank zij de kennis 
van de moderne verzorgings- en voedertechniek. 
Men zou het ook, wat dit betreft als volgt kunnen 
formuleren: over het algemeen is men meer ge
interesseerd in de exoten, ze schijnen op de een 
of andere man ier attraktiever dan de inheemse 
dieren. Daarom heeft men zich vee! meer met deze 
exoten beziggehouden, terwij l de inheemse fauna 
vee! meer op de achtergrond bleef, voor zover 
economische motieven geen rol speelden. Precies 
eender liggen de verhoudingen in de aquarium
kunde. Praktisch niemand houdt zich bezig met 
inheemse vissen, behalve dan de beroepsviskwe
kerijen. Wat de reptielen en amfibieen betreft, 
ziet men hetzelfde. Salamanders, padden en kik
kers baren nog de minste zorg, maar reptielen des 
te meer! Er is een massa redenen, waarom de ver
zorging van Europese soorten gewoonlijk wordt 
verwaarloosd. De belangrijkste zijn de volgende: 
1 Gebrek aan interesse. 
2 Het probleem om aan dieren te komen (natuur

bescherming). 

3 De mindere kleurenpracht en hun minder im
ponerend uiterlijk. 

4 Gebrek aan doelmatige terraria, de hoge bouw
kosten (buitenterrarium) en de benodigde 
ruimte. 

5 De moeilijkheid het juiste microklimaat te 
scheppen. 

6 Het uiterlijk van het terrarium met het oog op 
de seizoenswisseling, waaraan ook de plan
ten onderworpen zijn . 

7 Het voerprobleem. 
8 Het overwinteringsprobleem en de problemen 

bij de kweek van Europese dieren. 
Het ligt dus voor de hand, de vooroordelen en 
moeilijkheden uit de weg te helpen ruimen en 
wegen te openen voor een aile inspanningen recht
vaardigende en niet al te moeilijke en dure ver
zorging. Helaas speelt de faktor tijd bij de door
snee terrariumliefhebber geen geringe rol, daar zij 
zich slechts 's avonds of in het weekend en in de 
vakantie aan hun dieren kunnen wijden. En daar
om grijpt de dierenvriend liever naar dat, wat ge
makkelijk te houden is. 
Laten we vervolgens enige vooroordelen recapitu
leren. Gebrek aan interesse? Wie zich a! eens heeft 
beziggehouden met de biologic van inheemse of 
Europese reptielen, zal hebben bemerkt, dat zij 
meestal veel interessants heeft te bieden. We den
ken maar aan de zeer verschillende biotopen en de 
daarbij mogelijke waarnemingen, problemen der 
voortplanting en het verdere gedrag. Kleurenpracht, 
uiterlijk? Niemand zal het betwijfelen, dat een 
duinhagedismannetje in voorjaarskleed een kleur
rijke verschijning is. Zelfs het vrouwtje is minstens 
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zo fraai als menige aardkleurige agame of een 
schorskleurige gekko. Smaragdhagedissen en parel
hagedissen behoren zonder meer tot de mooiste 
reptielen. Weliswaar zijn de Zuid-Europese muur
hagedissen tamelijk klein, maar wat verscheiden
heid in kleurenpracht betreft is het moeilijk hun 
gelijken te vinden. En wat is de hazelworm geen 
prachtdier met zijn bronskleurig-glanzend, glad 
schubbenkJeed ! Wanneer we tot slot nog een blik 
we.rpen op de Europese slangen, dan blijkt, dat we 
hier een aantal zeer interessante en mooie soorten 
aantreffen, waaronder zeker behoren de ringslang, 
de aeskulaapslang en de toornslang. En wat zijn 
adders, luipaardslangen en aspis-adders niet prach
tig van kleur en interessant van tekening en ge
drag! 
Het belangrijkste is belangstelling op te wekken. 
Dat komt niet vanzelf, men moet iets doen, meer 
als vroeger, speciaal ook bij tentoonstellingen. 
Dan de vraag, hoe aan dieren te komen. Dit is de 
laatste jaren geen probleem meer door de vele im
porten, die weliswaar voor het grootste deel uit 
'exoten' bestaan, maar waartussen toch ook veel 
Europese soorten zitten. En Iaten we de vacantie
vangsten niet vergeten! We willen er hier nog 
eens op aandringen, geen inlandse dieren weg te 
vangen, tenzij ze anders toch ten offer vallen aan 
bebouwing, enz. En dan is de Nederlandse her
peto-fauna er het meest bij gebaat, wanneer de 
dieren weer op een geschikte plaats worden uit
gezet. Natuurbescherming is een prettige plicht 
voor elke terrariumhouder en we kunnen dit bij
voorbeeld doen door op tentoonstellingen inlandse 
dieren te Iaten zien en hierbij goede voorlichting 
te geven, zodat men in het vervolg niet meer 
iedere slang zal doodslaan wegens vermeende gif
tigheid. 
Over doelmatige terraria is reeds veel geschreven, 
in de handel zijn ze echter nog steeds niet ver
krijgbaar, daar massaproduktie niet zou lonen. Men 
vergeet dan, dat de terrariumhouderij de laatste 
jaren, zeker in internationaal verband, een enorme 
vlucht heeft genomen. Laten we hopen, dat toch 
iemand eens iets zal wagen. Wat we nodig heb
ben, zijn solide, doelmatige bakken. Voorbeelden 
zijn er veel in de herpetologische bladen. Een 
goedkoop terrarium kan men zelf ook goed maken. 
Een oud aquarium kan men bijvoorbeeld gebrui
ken. De ruiten hoeven niet zo zwaar te zijn als bij 
het aquarium. Dan hebben we gaas ( er is plastic 
horregaas in de handel) nodig voor het maken 
van ventilatie-openingen. Als vijver is een foto
schaal meestal voldoende. Voor de meeste Euro-

Lacerta taurica (A/hallie) 

102 

pese dieren heeft men geen verwarming nodig, 
hoog-uit een lamp of een goedkoop verwarmings
elementje. Het is niet beslist noodzakelijk een 
UV-straler te kopen, mits we de dieren regelmatig 
ongefilterd zonlicht en veel frisse Iucht geven. Dat 
kan al door het raam open te zetten, beter is ech
ter het balkon of de tuin, waarbij we wei moeten 
zorgen voor bescherming tegen katten en slecht 
weer. Bovendien kunnen we het voedsel aanvul
len met vitaminen en mineralen, verkrijgbaar bij 
de apotheek. W ie zich een buitenterrarium kan 
permitteren, moet dat beslist doen. Hij zal veel 
plezier aan zij n dieren beleven. Het hoeft niet 
direkt een duur bouwwerk van natuursteen te zijn, 
het kan ook veel goedkoper, goedkoper dan de 
meeste radio- en televisietoestellen. Het belang
rijkste is de dieren de goede levensruimte en het 
juiste mikroklimaat te geven. 
Ook in het kamerterrarium kan men een mooi 
stukje Europese natuur maken, hoewel de meeste 
planten een begrensde vegetatieperiode hebben. Er 
zijn nl. ook een stel groenblijvende planten, en 
daarbij doe} ik niet op het niet in onze flora thuis
horende tradescantia, maar op bijv. vinca, sem
pervivum, sedum en hedera. Bij vele planten kan 
men de vegetatie-periode verlengen, speciaal bij de 
mossen. 
Mocht men toch geen enkele plant goed kunnen 
houden, dan kan men toch een prachtig en smaak
vol terrarium maken door middel van een goede 
inrichting met boomstronken, stenen, enz. 
Het voerprobleem is bij de inlandse dieren niet 
groter dan bij de 'exoten'. Watervlooien, mugge
larven, tubifex, vliegcn, wurmcn en mcclwormen 
zijn vrij eenvoudig te verkrijgen. Ook slakken, 
spinnen, enz. zijn ecnvoudig te vangen. Voeder
hagedissen leveren de reptielenhandelaren, wltVIS 
en muizen zijn ook te koop. En in de zomer zijn 
graslanden, bosranden, enz, een bron van voedsel. 
H et overwinteringsprobleem is niet zo groot, wan
neer we weten, hoe we de dieren moeten over
winteren. Het grote voordeel is, dat het voedsel
probleem dan 's winters is opgelost. Europese rep
tielen kan men ook kweken, ook in het kamer
terrarium. 
N u in grote Jijnen de belangrijkste speciale ver
zorging, die de verschillende groepen behoeven. 

SCHILDPADDEN, Testudines 
Ruim terrarium ( landschildpadden) of aqua-ter
rarium (moerasschildpadden) , waarvan we de 
grootte afstemmen op de grootte der dieren. Bij 
aquatiele soorten de oever zodanig, dat de dieren 
het water gemakkelijk kunnen verlaten. De water
diepte minstens gelij k aan de halve, gezamenlijke 
lengte en het wateroppervlak minstens twee keer 
zo lang of breed als de gezamenlijke lengte van 
de grootste exemplaren. Bodemgrond van fijne of 
grove kiezel. Landgedeelte droog met zonnige 
plekken. Geen planten of deze goed tegen de 
dieren beschermen. Landschi ldpadden zijn alles
eters, p lanten genieten ove.r het algemeen de voor
keur, aJ en toe ook wat dierlijk voedsel geven; 
moerasschildpadden in het water voeren. Dit 
water zeer schoon houden. Natuurlijk zonlicht is 
belangrijk. Vitaminen en mineralen aan het voed
sel toevoegen. In de zomer kan men de dieren het 
beste buiten houden. Ruim voeren en alleen ge
zonde, zware dieren in winterslaap doen. Kort 



voor de overwintering niet meer voeren, eerst 
Iaten ontlasten. Landschildpadden droog en vorst
vrij Iaten overwinteren, moerasschildpadden in het 
vochtige substraat van de vijver. Na de winter de 
temperatuur langzaam Iaten stijgen, lauwwarm bad 
geven, en weer Iaten ontlasten. Dan voorzichtig 
beginnen te voeren. 
Zeeschildpadden moeten een groot aquarium heb
ben met op temperatuur gebracht zeewater, hebben 
vee! beweging nod ig en zeer speciaal voedsel, z?
als bijv. algen, Crustacccen, mollusken en v1s. 
Moeilijk houdbaar. 

HIIGEDISSEN, Sauria 
G e k k o · s, Gekkonidae 
Kleine, overzichtelijke, verwarmbare terraria met 
voldoende, controlcerbare schuilplaatsen. Vee! 
verse Iucht (geen tocht!) . Overdag warm, ook 
zon, 's nachts 1 S-20° C, 's morgens koudcr. AI
leen gave dieren toevoegen. Zecr afwiss~lend 
voeren. Meelwormen bij tere soorten vermiJden. 
Vitaminen en mineralen (kalk) toevoegen. Bij 
vee! vechten de dieren apart zetten. Terrarium af 
en toe met lauw water besproeien. Koel over
winteren, 2-3 maanden. \XIarm overwinteren is mo
gelijk, maar niet aan te raden. 
A g a m en, Agamidae 
Ruim, droog terrarium met zand en stenen, ev~n
tueel spaarzame beplanting. Steppe- of woeStlJn
karakter. Vee! warmte, op zijn minst in de zomer 
ongefi lterd zonlicht, verse Iucht. Let op de af
wisseling van temperatuur! Overdag zeer warm, 
· s nachts koel. In geen geval vochtig-tropische 
warmte. Zeer afwisselcnd voeren, geen meelwor
men, hooguit als noodvoer bij stcrke dieren. Het 
beste is weideplankton tot ter grootte van een 
sprinkhaan, sommige Justen ook mieren. Aan
vullen met vitaminen en mineralen. Wanneer geen 
echt zonlicht gegcven kan worden, geve men UV! 
Aan te bevelen is een winterrust van minstens 
twee maanden in een diepe bodemlaag (droog tot 
matig vochtig ) . 
K am e I eo n s, Chamaelionidae 
Droog terrarium met klimgelegenheid en beplan
ting. Aileen sterke en onbeschadigde exemplaren 
in het terrarium doen. Over het algemeen veel be
hoefte aan warmte, · s nachts echter koel. Vee I 
verse Iucht (geen tocht !) vee! ongefilterd zonlicht 
(buitenterrarium in de zomermaanden of UV
sualer van tijd tot tijd enkele minuten aan. Af
wisselend voeren, meelwormen zijn noodvoer, vi
taminen en mineralen bijvoeren. Druppels als 
drinkwater, de dieren af en toe besproeien met 
lauw water, er echter voor zorgen, dat ze daarna 
niet afkoelen. Rivalen scheiden. Overwintering 
t:wee maanden lagere temperatuur na eerst rijkelijk 
te hebben gevocrd. Dicren met rust Iaten, zeer ge
voelig voor storingen. 

J-IIIZELIIYORMEN, Anguidae 
Droog tot matig vochtig terrarium, schaduwrij k 
met zonnige plekken. Diepe, losse bodemgrond , 
bij Ophisaurus droger, bij Anguis vochtiger met 
mosbegroeiing en p latte stenen. Vee! verse Iucht, 
tocht vermijden. Overdag en 's avonds warm, 
's nachts koel. Bij Ophisaurus planten uit de 
maquis, bij Anguis schaduwplanten uit het bos. 
Mineralenrijk voedsel, in het bijzonder wormen en 
slakken (bij Ophisaurus ook niet al te grote wijn-

Lacerta ·vivipara met j~a.<geborm jong 

gaardslakken met huis) en geleedpotigen, Ophi
saurus ook kleine gewervelden. Terrarium vooral 
bij Anguis vaak nevelen, echter nooit drassig Iaten 
worden. Winterrust in het terrarium: Anguis 
4-6 maanden, Ophisaurus 2-3 maanden in losse 
grond, onde~ mos, plaggen en loof. Kor:t voor .de 
winterslaap 'niet meer voeren en de d1eren z1ch 
Iaten ontlasten. Ophisaurus in het voorjaar even
tueel een lauw bad, waarna de dieren niet plot
seling mogen afkoelen. 
Amphisbae n idae 
Drcog terrarium met een matig-vochtige plek, een 
losse, dikke bodemlaag van bosgrond, een boom
stronk, wat loof. Overdag zeer warm, 's nachts 
koel. Als voedsel mieren en kleine geleedpotigen. 
Moslagen vaak verwisselen, waardoor vee! ~leine 
insecten meekomen. Leeft zeer verborgen, winter
rust minstens 2-3 maanden. 

J-IAGEDISSEN, Lacertidae 
Aan grootte en aantal der dieren aangepaste, 
ruime, droog tot matig vochtige terraria, die de 
dieren genoeg beweging toestaan. Dikke, losse 
bodemlaag, controleerbare schuilplaatsen, stenen, 
planten, die met het biotoop in overeenstemming 
zijn, eventueel klimgelegenheid. Muurhagedissen 
vee! stenen voor klimgelegenheid, open plekken 
om te zonnen, echter ook schaduwplekjes. Zeer 
belangrijk is de juiste vochtigheidsgraad, vee! 
warmte en direkt zonlicht, 's nachts koel. 's Zo
mers het beste in een buitenterrarium. Eiland
hagedissen hebben bijzonder vee! zon nodig. 
Hoe teerder de soort, hoe afwisselender het voer 
moet zijn ; zo min mogelijk meelwormen. Weide
plankton is het beste voedsel, aangevuld met vita
minco en mineralen, en ook vruchtensappen, voor
al zoete, zijn geliefd. De dieren moeten in de 
zomer een goede voedingstoestand bereiken, an
ders is winterslaap nict mogelijk. lnheemse die
ren kan men dan het beste vrij Iaten. 
Zeer zwakke vrouwtjes, die eieren hebben afgezet, 
kan men beter niet in winterslaap brengen. Jong
geborenen uitvangen en in het begin met blad
luizen en andere kleine insekten voeren. Winter
slaap: inheemse soorten 4-6 maanden, Zuideuro
pese 2-3 maanden , vorstvrij. Na het ontwaken uit 
de winterslaap eventueel een lauw bad. Terrarium 
af en toe met lauw water besproeien. Vechters
bazen scheiden, kleine en grote soorten niet bij 
elkaar houden. 
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SLANGEN, Serpentes 
Ruime, goed gesloten terraria, droog of vochtig 
naar behoefte, echter zeker met enkele droge plek
ken. Behalve een behoorlijk water-bassin hebben 
waterslangen een flink landgedeelte nodig. Ge
noeg zonnige plaatsen, maar ook schaduwplekken 
en schuilplaatsen. Een dikke bodemlaag, bij Natrix
achtigen 1/s tot 1/4, bij Vipera 1/a tot 1/2 van de 
lengte van het grootste dier, diep. Overdag veel 
zon, warmte en verse lucht zonder tocht. Ken
stante temperatuur is ten aile tijde slecht, daar
om 's nachts koel, vooral bij de meer noordelijke 
soorten. Kannibalistische soorten, zoals Coronella, 
niet met kleinere samen houden. Bij twijfel aan 
de herkomst der dieren verschillende voederdieren 
na elkaar geven, tot we het juiste voedsel gevon
den hebben. Witte muizen worden vaak gewei
gerd, dan wilde geven. De muizen echter nooit 
's nachts in het terrarium Iaten. Dieren zo veel 
mogelijk met rust Iaten, zijn zeer gevoelig voor 
storingen, vooral na het eten. Niet zonder nood-
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