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Kachuga smithii 

Deze op de voorplaat afgebeelde schildpad 
is In junl jl.l door de lmportdlenst ult Pakistan 
ontvangen. Volgens de exporteur Is hij af
komstlg ult de Indus vallel en draagt hij de 
Engelse naam Brown River Turtle. 
Kachuga smlthll wordt gekenmerkt door een 
bruin- tot wijnrode vlek aan beide zijden van 
de kop. Het rugschild Is tamelljk plat, bruin 
tot grljsbruln van kleur met een bruinrode 
band fangs de zljkanten. 
Het dier eet dlerlljk voedsel, waaronder vis, 
doch versmaadt evenmln plantaardige kost. 
Voor zover bekend (KIIngelhoffer) is deze 
schildpad nogal temperatuurgevoelig, met 
dien verstande, dat de watertemperatuur bij 
voorkeur boven 22° C moet llggen. Bij tempe
raturen onder 15° C treden verkoudheids
verschljnselen op die funest kunnen zijn. 
Verdere gegevens zijn tot nu toe niet beschik
baar. 

L. C. 

Inbinden Lacerta 

BIJ dlt nummer van Lacerta treft U de Index voor de 
24e jaargang aan, zodat U deze jaargang desgewenst 
kunt Iaten lnblnden. 
De heer A. T. Reljst, W. de Zwl)gerlaan 86, Castricum, 
verleent hlerbiJ weer gaarne zljn onvolprezen be
mlddellng. 
Het lnblnden geschledt steeds op bljzonder fraale 
wljze, met goudstempellng zowel op de band als op 
de rug van de lngebonden jaargang(en). 
De prljs Is met het oog op de gestegen kosten, 
t.o.v. het vorlg jaar met f 0,50 verhoogd en bedraagt 
thana lncluslef de portokosten voor retourzendlng: 
f 4,50 voor ''n jaargang, f 5,- voor twee jaargangen 
In een band, f 5,50 voor drle jaargangen In een band 
en zo steeds f 0,50 hoger tot een maximum van vljf 
jaargangen In een band. 
In te blnden jaargangen dlenen ulterlljk op 15 decem
ber a.s. In het bozlt te zlfn van de heer Refjst. Blj 
fnzendlng dfenen tegelljk de verschuldfgde kosten op 
postgfrorekenlng 310551 t.n.v. de heer Reljst te wor
den overgemaakt. Stell U dat vooral nlet ult want 
dat betekent, dat Uw jaargang nlet meegaat naar de 
blnderiJ, hetgeen een vertraglng van vele weken kan 
opleveren. De In te blnden jaargangen die op tijd 
worden ontvangen (met lnbegrlp van de betallng) 
zullen voor elnd januarl aan de betrokkenen worden 
afgeleverd. 
Van oudere jaargangen Is nog een beperkte voorraad 
aanv1ezfg. Belangstellenden kunnen zlch hlervoor met 
de heer Reljst In verblndfng stollen. 

Red. 



Curac;aos avontuur I 

dour L. C. '"· IJI(jffel• 

H et is bijna middernacht als het vliegtuig Cura· 
, ao nadert. D e reeksen rode lichten d ie de berg
kammen rond Caracas en de Go lf van Maracaibo 
markeren zijn nog niet lang uit het zicht of nieuwe 
lichten worden zichtbaar in het grote donkere 
vlak van de Caribische Zee: er is land daaronder, 
Cura(ao. Als het grote, dalende vliegtuig een ge
weldige draai gaat maken, krijg ik Willemstad te 
zien; een enorme massa lichtjes in de nacht ver
spreid over een verbazend grote oppervlakte. Daar
in, zu iver afgetekend, het duister van het Schotte
gat. Als steeds in het donker zijn de wegen en 
het verkeer daarop duidelijk te zien. Het toestel 
komt weer recht en de land ingsbaan van Hato 

Pol o I 

ligt voor ons: H et begin van een bociende reis in 
W est- Indie. 
Aan Dr. P. Wagenaar Hummelinck tc Utrecht en 
vooral ook aan Dr. F. Creutzberg, de directeur 
van bet Caribisch Marien-biologisch Instituut aan 
de Piscaderabaai heb ik de prettige ontvangst op 
Cura<ao te danken. Te gast in het logeergebouw 
vao het 'Carmabi' ( foto 1) , ondervond ik de har
telijke belangstelling en vriendschap van allen die 
daar werkten. In het bijzonder denk ik dankbaar 
en met genoegen terug aan de vriendelijke in
teresse van Dr. Creutzberg, die bi j aile drukte 
van d e komende en de gaande mannen - de Snel
l ius lag voor onderzoek voor de kust van Suri
name - steeds weer even tijd vond om te infor
meren hoe :tiles g ing en om nieuwe arrangementen 
te treffen. Het waren a llerplezierigste gesprekken, 
d ie wij 's morgens bij de koff ie op de kamer van 
de directeur voerden, wanneer allen zich daar ver
zamelden. Met Dr. N . Verdonk speciaal heb ik 

St. Lamberlusstraat 2, Engelm ( N.B.) 

tot mijn lering en genoegen 's avonds heel wat 
afgepraat in de verfr issende wind, die Cura,ao zo 
bewoonbaar houdt. Hij was het ook, die mij met 
de Scout van het lnstituut in het holst van de 
nacht van het vliegveld kwam ophalen. 
Het Carmabi is een naar Caribische begrippen 
wat roekeloos dicht bij zee gebouwd instituut, dat 
uiteraard op zeebiologisch onderzoek is ingeste ld. 
Oat neemt niet weg, dat ied ere bioloog, iedere na
tuurwetenschapsman er welkom is en cr een uit
stekende basis vindt. Het instituut, dat over een 
prachtig zeeaquarium besch ikt en over een kle ine 
maar voort reffelijke bibliotheek, is technisch knap 
geout illeerd en iedere werker of hobbyist kan 

jaloers zijn op zijn voorzieningen, zoals het steeds 
verse, stromende zeewater op a ile werkkamers. Er 
wordt allerlei maritiembiologisch onderzoek ver
richt - visserijbiologie is er een belangr ijke zaak -
maar ook ieder ander biologisch onderzoek wordt 
er mogelijk gemaakt en gesteund . 
Cura,ao is een betrekkelijk lang en smal eiland, 
da t op een afstand van ongeveer 65 km van het 
meest nabije vasteland voor de kust van Venezuela 
ligt. H et eiland is 'n 60 km lang, bij een grootste 
breedte van 11 km en vanaf de Seroe Chris
toffel, de grootste hoogte ( 3 70 m) , is het gehele 
eiland gemakkelijk te overzien. H et bestaat voor 
het grootste dee! uit sterk verweerde en kaalge
blazen diabase; de bergen in het weste lijke ge
deelte van he t ei land zijn in hoofdzaak tufsteen 
en rond de kust is de bodem van koraal en ka lk. 
Een droge stenige woestijn, die naar het westen 
toe een wat sappiger begroeiing krijgt. Er is weinig 
regenval en de grondwaterstand is laag. Het dr ink-
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water wordt er dan ook op de W'aterfabriek uit 
zeewater gedestilleerd . Omdat de bodem zeer door· 
latend is, heeft een enkele regenbui maar een kort· 
stondig effect. D e vegetatie besraat voor een be· 
langrijk deel uit doornig gewas en cactussen (foto 
2) ; bet overige wordt zoal niet door de betrekke· 
lijke droogte, dan toch door de overal massaal 
rond zwervende geiten kort gehouden. 
Mijn belangstelling gold natuurlijk in het bijzon· 
der de reptie len. Cura<ao heeft ook nog wei een 
kikvors, Pleurodema brach)'ops, (foto 3) die ~p 
het oosrelijk gedeelte van het eiland regelmat1g 
voorkomt en er na regen te vinden is, maar te 
velde heb ik deze dieren niet opgezocht, omdat 
daarvoor de gelegenheid ontbrak. En het hoefde 
ook niet, want toevallig waren er een stel aan
wezig op het Carmabi: flinke grijsgroene, donker 
gevlekte dieren, met grote, belle ogen. H et 
zijn schuimnestbouwers. Zoologisch zijn ze hier 
niet bijzonder inreressant, omdat ze op deze eilan
den zijn ingevoerd vanuit het nabije vasteland. 
De eerste kennismaking met reptielen had al direct 
op her terras voor het logeergebouw van het in· 
stituut plaats en op het strand van grove, in de 
branding rondgeschuu rde koraalstenen. H et we· 
melde er van Blausana's, CnemidofJ homs murinrl! 
rJIIII'inm (foto 4), waarvan de grotere exemplaren 
prachtig blauw gekleurd zijn. De volwassen die
reo zijn heel veel groter dan ik eigen lijk ver
wachtte. Een maat als die van een bijzonder forse 
parelhagedis is helemaal niet ongewoon. D e hag~· 
dissen zijn niet bijzonder schuw, vooral de klel· 
nere niet die vaak huizen binnendringen op zoek 
naar iets' eetbaars. Dat vinden ze er gemakkelijk 
want het zijn echte :~ lleseters met een grote be· 
langstelling voor groente- en fruitafval, voor brood 
en ook voor insecten. En ze kunnen · een :~ 1 te 
kwieke pees daargel:~ten - uitstekend vertrouwen 
op hun snelheid :~ Is de nood :1an de man zou 
komen. 
Het leek aanvankelijk niet zo moeilijk om er een 
stel te v:1ngen, zeals nodig was voor een voorge
nomen onderzoek aan deze dieren. Ze komen 
overal in grote aantallen voor en her zijn bepaald 
cu ltuurvolgers. Vooral vuilnisbelten en afvalhopen 
hebben een grote aantrekkingkracht voor deze 
struise hagedissen; het is verbazend om te zien 

Foto 2 Bioloop 

Foto 3 Plem ·odema bmchyojJs 

hoe massaal ze hier bijeen Ieven. Mij werd echter 
geadviseerd om ze voora l hier en in her .a lge~een 
rend hui zen niet te vangen, omdat d1e d1eren 
bijna zeker paratyphusdragers zijn. In hoe:verre z.e 
echter als zodanig een gevaar betekenen 1S moe1· 
lijk na te gaan, omdat heel veel honden en katten 
het ook zijn. Voor a ile zekerheid wcrd de vangst 
na een wormenkuurtje nog met een antibioricum 
beh:~ndeld. 
Cnemidophorus vangen valt echter helemaal niet 
mee ! De dieren z ijn mzend snel en uitermate a lert 
:~ I s ze eenm:~al te dicht benaderd zijn. 'n Enkele 
keer lukre het om er een te pakken te krijgen - een 
was er in een losliggend stuk ijzeren pijp ge
vlucht - maar pogingen om ze te hengelen met 
een stropje mislukten volkomen. Spoedig bleek 
d:~n ook, dat het verstandiger was, minder ver
moeiend en voora l ook minder heet, om de die ren 
's avonds op te zoeken in hun nachtkwartie ren. 
Ze kruipen dan weg onder stenen, planken, golf
platen en andere spullen . Wanneer men ze plot
seli ng van hun onderkomen berooft, zijn ze nog 
evenrjes voldoende confuus om na een snelle greep 
met de blote hand - even u itkijken voor schorpioe
nen en zo - gevankelijk te kunnen worden wegge· 
voerd. 
Deze vangmethode werd toegepast op het .tee
rein van het Gouvernements Opvoedmgsgest1cht 
op Grootkwartier, waar ik rwee fijne avonden te 
gast was bij de Breeders van O.L:.V. van Lourdes. 
De jongens die aan hun zorgen ZIJn toeverrrouwd, 
waren onmiddellijk te porren voor de jacht en de 
vreugde, het kabaal en de hartstocht g roeide met 
de minuut. Oat acht of tien gelijktijdig grijpende 
handen de al te ruw gestoorde hagedissen door
gaans niet te pakken kregen, deed weinig afbreuk 
aan het plezier van deelnemers en omstanders. 
Een nog veel betere manier, die later op Bon~i re 
werd toegepast voor het vangen van Cnemrdo
phoms mm·inus rlllhveni, is di~ waarbij n:en de 
dieren met behulp van wat fru1t en afval 111 een 
val lokt. Het is mogelijk om ze te vangen me t 
ecn schu instaande zeef, d ie met een stokje naar 
een kant omhooggehouden wordt. Een lang touw 
ann dat stokje, wat fruit onder de zeef en wachten 
maar tot een gezelschap zich rond dat fruit ver
zameld heeft. l'v[e t een ru k ann het touw komt 



dan de hele p loeg in het gevang, maar het wordt 
wei een opgave om het b ijtlustige en rondren
nende gedierte o rdel ij k onder de zeef vandaan te 
krijgcn . 
Gewoon te velde vindt men de dieren bijna overal. 
Practisch. ieder stukje Cura(ao lijkt geschikt als 
woongebred. D e ruwe diorietbodem zit vol gateo 
en kloven met hier en daar zand ige plekken 
en is bc:groeid met enig, sorns schaars gewas 
en vooral l id- en zuilcactussen (Opuutia u•eu/i(JIIfl 
en Cereus repaudus of Lemaireocereus griseus), 
waartussen de d ieren Ieven. Het zijn vooral de 
grate, b lauwe mannetjes die men met geweld 
achter elkaar ziet jagen en het is duidelijk, dat de 
d iercn territoria hebben en deze tegen indringers 
verdedigen. Her vie! in het sterk geaccidenteerde 
terrein rond het Carmabi op, dat het jaag- en 
vluchtbereik afha nkel ijk is van de overzichtelijk
heid van het terrein. Oudere gevestigde diereo 
schijnen het terre in over vrij grote oppervlakte 
door en door te kennen. Aan een zijde van het in
stituut, waar het terrein min of meer afgeslo ten 
werd door een hoge, ruwe wand. observeerde ik 
regelmatig, in een populat ie van wijfjes en een 
aanta l jonge dieren, een drieta l g rote mannetjes. 
Een van deze drie zat de andere voortdureod 
ach terna en was kennel ijk baas in het te rritorium. 
Vaak was de rou~e waarlangs werd gevlucht en 
nagejaagd dezelfde, om bepaalde koraa lblokken 
heen, door geulen tegen de steile wand op en dan 
een heel eind verder op het terrein van de nabij 
gelcgen Piscadera Bay Club. Het leek er s terk op, 
dat de indringer - als zijn bezoek de wijfjes gold 
kwam hij wei de goede kant uit - s teeds terug
vluch tte naar het eigen gebied en daa rin nog flink 
werd nagezeten. 
Voor m ij waren het belang rijkste de / luolis liue
atus, de eerste soort die ik in zijn natuurlijk voor
komen zou kunnen observeren . lk heb werkel ijk 
naar de dieren moeten zoekcn · nad icn toen ik 
e lders anolissen had gezien, b~grecp ik, dar de 
populat icdichtheid van Anolis op Cura(ao buiten
gewoon gering is. Op Sint l\laarten zag ik tien 
en meer anol issen op een enkele boom, terwijl ik 
op Cura(ao hele groepen bomen moest a fzoeken 
om ccn of een paar d ieren te vinden. Aanvanke
lijk meende ik, dar mij de dieren door hun ge
?rag en ook door hun kleur ontg ingen, moer toen 
rk zag ~10e druk hun gedoe was en hoe g root hun 
aanta l 111 de welgespoten en groene tuin van de 
Broeders op Grootkwartier, werd duidelijk, dat 

Polo 5 Bioloop 

Folo 4 Cuemidopbo1m m. muriuus 

de droog~e en de betrekkelijke schaarste aan in
secten als gevolg daarvan , een verkla ring zijn voor 
de tame lijke zeldzaamheid van A uolis liueatus. 
Het eerste exemplaar dat ik zag was een mannctje 
dat zat te wammen op een tak in het mangrovebos 
dat zo welig groeit aan de Piscaderabaai. De 
bomen, Rhizophora maugle, op hun steltwortels 
en met de talrijke luchtwortels die u it de bodem 
omhoogst~ken ( foto 5) , vormen een nagenoeg 
ondoordnngbaar gewas, dat niet coeliet de hage
dissen in h~n bewegingen te volgen. lets hoger op 
de kust, d rrect na de mangrove, groeien echter 
Manzanilla-bomen, H ippomane mancinella een 
vrij open gewas op £Iinke, dikwij ls schui~ op
sa~nde _Stammen en kleine bladeren. Op de Iichte, 
!JflJSbrume bast vic! Anolis tame lijk goed op en 
het was gemakke lijk, mede door de honkvastheid 
van deze hagedissen, om een bepaald exemplaar 
gedurende verscheidene dagen op zijn eigen plekje 
waar te nemen. Z o leefden er enige anolissen op 
de manzanilla' s voor het logeergebouw van hct 
Carmabi . Een e lders met het stropje gevangen 
mannetje heb ik op een van deze borneo losge
laten en mijn moeite werd rijk beloond met het 
hele vertoon van waarschuwen en dreigen, vechten 
en vluchten, dat ons b ij Anolis in het terrarium 
reeds bekend is. Op Sint Maarten lukte het zelfs 
om een heel gefilmd en gefotOgrafeerd verslag van 
een dergelijke ontmoeting te maken. D aarvoor is 
wei een he le d ikke boomstam of zo nodig , want 
anders verdwijnt het pas gevangen en vluchtgrage 
dier, dat in het territorium van een ander is ge
bracht, a l te gemakkel ijk en dan gaat de vertoning 
n iet meer door. 
Het was oppassen met de Manzanilla, want dezc 
bomen .: familie Euphorbiaceae - hebben een sap, 
dat le lr)ke blaren veroorzaakt o p de huid en ecn 
kle ine beschadiging van het blad of tw ijgje doet 
dit sap rij kclijk vloeien. 
Het ·s avonds zoeken met de zaklamp op plaatscn 
waar overdag anolissen gezicn waren, leerde dat 
deze hagedissen ook in het w ild slapen in hun 
lichtste kleurfase, in gestrekte houding, liggend 
bovcn op blad of tak. Gestoorde dieren trachten 
zich on ha ndig uit de voeten te maken. U it de 
buit~lingen die ze dan maken, de ongelukkigc 
plek)eS dre ze opzoeken en de volkomen misluk
kende pogingen om zich te verbergen, zou men 
haast kunnen concluderen dat de dieren in het 
donker he lemaal niet kunnen zien. 

( wordt vervolgd) 
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Zieli.tebeelden bij sehildpadden I 
door Th. J, llor stiiUIM 

U it de enige tijd geleden door mij gehouden 
enque?te is gebleken dat het sterftecijfer van 
schildpadden in gevangenschap zeer hoog ligt. 
In de meeste gevallen is d it te wijten aan te laat 
ingrijpen en vermoedelijk dus ook aan onkunde 
war betreft de tekenen die op een naderend onheil 
wijzen. Om deze reden heb ik enkele publicaties 
voorbereid welke naar ik hoop zullen bijdragen 
tot een verlaging van her aanta l sterfgevallen 
onder schildpadden. De nadruk zal vooral worden 
gelegd op profylax is (= voorkoming) en rhe
rapie. 
Dr. P. Zwart van her Veterinair Parhologisch 
lnstituut van de Rijksuniversireir re Utr echt 
schreef in dit kader een a rtikel over vitamine 
A gebrek bij schi ldpadden, dar aansluitend in 
Lacerta zal worden geplaatst. 
D uikmoeilijkheden Her onvermogen om te dui
ken bij waterschildpadden kan wijzen op onder
voeding, longontsteking of gasontwikkeling in 
de lichaamsholten. In aile gevallen is een !age 
waterstand (halve schildhoogre) nan te bevelen. 
Ondervoeding kan worden verholpen door de 
dagelijkse hoeveelheid voedsel langzaam te ver
groten. Vaak zal men daarvoor dwangvoedering 
moeten toepassen. Dwangvocdering zal nog uit
voerig worden behandeld. Longomsteking kan 
genezen worden. Ook hieraan wordt straks meer 
aandacht besteed. Een remedie regen gasontwikke
ling in de lichaamsholten, zoals door Dr. I. 
Kristensen bij oude exemplaren van Caretta en 
Eretmochelys (beide zeeschildpadden) waargeno
men , is niet bekend. 
Stijgmoeilijkhed en komen wei eens voor bij 
soorten die slecht kunnen zwemmen (Kinoster
non, Sternotherus, Chel)•dra enz.) en bij jongen 
van andere waterschildpadden. Deze dieren nemen 
dan bij een overhaaste duik in het water te 
weinig zuurstof in hun longen en verbruiken de 
weinige zuurstof snel door her naarstig zoeken 
naar een schuilplaats. Pas als het zuurstofgebrek 
nijpend wordt, proberen zij de oppervlakte weer 
te bereiken en bij een hogc wnterstand slagen de 
dieren daar nict meer in omclat ze de daarvoor 
bcnodigde energie niet mecr kunnen opbrengen . 
Zc worden apatisch en vcrliezen het bewustzijn, 
waarna verdrinking volgt als niet tijdig wordt 
ingegrepen. .Men voorkomt dit niles door een 
waterstand van een tot twee maal de schildhoogte. 
Diarrhee wordt meesta l veroorzaakt door . her 
eten van bedorven voedsel of door kou vatten. 
De behandeling bestaat uit her verhogen van de 
temperatuur ( 28°- 30 ° C) en her droog houden 
van de patient. Waterschi ldpaddcn laat men een 
kwartier per dag baden. Landschildpadden worden 
in d it geval gevoerd met d rooggekookte r ijst, 
hardgekookte eieren en brood, geweekt in rode 
wijn , waaraan men liefst wat Norit toevoegt. 
Waterschi ldpadden voert men dan met meel
wormen, eventueel met Norit ingespoten, tijdens 
het dagelijkse bad. (Veterinaire Norit lijkt ons 
het geschiktst. Red.). 
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Verstopping kan optreden bij overmat ige voc
ding. Bij landschildpadden is de oorzaak dik· 
wij ls tc droog voedsel, zoals ongewassen groentcn, 
onkruid en andere p lanten welke bij een ver
blijf 's zomers in de ruin worden gegeten. Ver
stopping wordt meestal reeds opgeheven door 
een bad van een kwartier tot een half uur in 
lauwwarm water (30° C) , waarbij her d ier zeer 
vee! vocht opneemt. He lpt dit niet, dan geeft men 
om de andere dag enkele druppels wonderolie op 
her eten, tot de verstopping is opgeheven. Bij 
waterschildpadden heft men verstopping op, door 
het voedsel goed te Iaten doortrekken met enkelc 
druppels wonderolie ( voor 5 em carapaxlengte 
een druppel en voor 10 em carapaxlengte twee 
druppels). (Een andere mogelijkheid is een rec· 
taalwassing met een 1 ml-oplossing van medicinale 
paraffine; lit. H . H . Reichenbach-Klinke, 1963, 
Krankheiten der Repti lien, p. 132. Red.). 
Zwellin gen komen niet vee! voor. De oorzaak 
kan onder andere een inwendige ontsteking zijn 
of, war erger is, tuberculose. Hierregen is mij 
geen remedie bekend . Jnwendige ontstekingcn kan 
men genezen door ter plaatse een kleine, zeer 
oppervlakkige snede in de huid aan te brengcn 
en te behandelen met leverrraanzalf of T e rra
mycine oogzalf (Lacerta 19de jrg. biz. 19), of 
met Notyol huidzalf. Een zwelling van het oor
vlies bij een exemplaar van Clemmys gullala 
behandelde ik met succes met H irudoid zalf. 
Deze zalf stirnu leert de bloedsomloop. Deze 
zwelli ng keen echter telkens weer terug, na 
verloop van enige weken. 
G roeistilst a nd komt vrij dikwij ls voor. De d ieren 
gaan, zonder aanwijsbare oorzaak, minder ctcn 
of weigeren zelfs aile voedsel. Het gewicht neemt 
derhalve niet meer toe, vaak zelfs neemt her af. 
De algehele conditie wordt slechter. Deze roestand 
kan een jaar of zelfs nog Ianger durcn maar 

Fig. I. Gaten door kalkgebrek in her schild van 
Pseudemys omtlltt Cttllii'OStl'is; l inks een reeds 
gedeeltelij k dichtgegroeid gat en in het midden 
een nieuw gat. Foro ] . ·:::ijsouw 



eindigt meestal met de dood. Groeistilstand kan 
men vaak opheffen door het opvoeren van de 
temperatuu r, tot 28° - 30° C, en door vee( Iicht te 
verschaffen. Ook is UV -bestraling gedurende 5 
minuten per dag aan te bevelen. In het begin 
geeft men het d ier bovendien zijn "lievelings
voedsel" . Mocht dit a lles geen invloed hebben, 
dan gaat men over tot dwangvoedering. 
H uidaandoe ningen ( uitwendige schimmelaandoe
ningen en huidontstekingen) zijn vaak besmet
telijk, zodat separatie van het betrokken d ier nood
zakelijk is. De uiterlijke kenmerken lopen zeer 
uiteen. De aandoening kan worden waargenomen 
a ls witte, grijze of gele, sl ijmerige plekken maar 
ook uit gele of bruine plekken, die overgaan in 
roofjes. Er zijn verscheidene behandelingsmetho
den mogelijk. Bij door bacterien veroorzaakte huid
ontstekingen kan men de schildpad baden in 
oplossingen van Halamid, Aureomycine, Terramy
cine of Sulphamezathine-Natrium, aile in con
centraties van 0,01 gram per liter water. Men 
kan de aangetaste plekken ook insmeren met 
Sterosan- of Glovetico l-huidzalf, met Irgamid- of 
Terramycine-oogzalf of met Notyolza lf. Afwisse
lende behandeling is ter voorkoming van resi
stent ie aan te bevelen. Zalven, die geen oogzalven 
zijn, hebben vaak een prikkelende werking op 
het oogslijmvlies van de schildpad . Aanraking 
me: de conjunctivae moet men dan ook ver
mijden. Bij schimmelin fect ies helpt baden in een 
verdundc alcoholoplossing, in een NaCI-oplossing 
van 1% (keukenzout) of -dagelijks ccn half uur
in een kaliumpermanganaatoplossing (0,01 gram 
per liter water). Zelfs de gcvreesd e besmettelijke 
huidziekten van de geslachten Malaclemys, Grap
temys en Pseudemys en de huid- en carapax
ontstek ingen van weekschildpadden werden ge
nezen. 
Legnood kan voorkomen bij pas gelmporteerde 
schildpadden. De tekenen die op legnood kunnen 
wijzen, zijn nagenoeg d ezelfd e a ls die voor vee
stopping: het voortdurend "ingetrokken· zitten, 
het weigeren van voedsel en het met de achter
potcn langs de staart wrijven. Ook kan de adem
hali ng door krampachtige spiercontractie hortend 
en stotend zijn, als bij longontsteking. 
Een oude Griek gaf mij de volgende raad . Schild
padden, waarvan men vermoedt dat ze eieren 
moeten leggen, rolt men in een warme, goed 
vochtige dweil, en wei zo, dat beide punten open 
blijven (temperatuur 35 ° C). D aar houdt men 
ze 15-20 m inuten in. Meestal begint het dier 
dan bin nen 5 minuten met eieren leggen. De 
behandeling kan men herhalen met tussenpozen 
van een uur, om het dier niet a l te zeer uit te 
putten . Helaas kwam deze raad voor een grote 
T estudo graeca uit mijn collectie twee dagcn te 
laat. Mocht een van de lezers succes hebben met 
deze methode, dan zou ik dat graag eens ver
nemen. (Mocht deze eenvoudige behandeling geen 
resultant hebben, dan kan men het dier enkele 
intramusculaire injecties in de staartwortel geven 
-of doen geven- met 1 I.E . H ypophysine (R) , en 
wei telkens een om de zes tot tien uur (Sala
mandra, Band 2, 1966, biz. 5). Red.). 
Oogaandoeninge n kunnen worden veroorzaakt 
door een gebrek aan vitamine A, waarvoor ik 
verwijs naar het reeds genoemde aansluitende 

Fig. 2. Gaten in het schild door schildwegvre
tende parasieten bij Chr)'Semys picta fJicttl. 

Foto ]. Cijsouw 

artikel van Dr. P. Zwart, en ook door vervuili11g 
of verwonding. In deze gevallen kan men behan
delen met Irgamid-, Terramycine- of Gloveticol
oogzalf, met Penza( voor veterinair gebruik of 
met een 5% AgN03 oplossing (zilvernitraat ) . 
(Voor waterschildpadden dient het water zo 
zuiver mogelijk te worden gehouden; men moet 
het dus dikwijls verversen. Bij ernstige oogver
wondingen verd ient het bovendien aanbeveling 
om gekookt water te gebruiken. Red.). 
Mondrot is een ontsteking van de slijmhuid in 
de mond die door schimmel wordt veroorzaakt 
en die wordt gekenmerkt door een gele of grijze 
verkazing in de bek. Dieren met mondrot kan 
men baden in oplossingen van H alamid, Aureo
mycine, Sulphamezathine-Natrium of Terramycine; 
de concentraties van de vier oplossingen zijn 
gelijk: 0,04 gram per liter water. Men kan ook 
de kaasachtige substantic met een spate( zoveel 
mogeli jk verwijderen en vervolgens de plekken 
met Terramycine- of Irgamid-oogzalf insmeren. 
(De kaasachtige stof in de bek kan ook op een 
darmziekte wijzen. Lit. H . H . Reichenbach-Klinke, 
1963, Krankheiten der Reptilien, biz. 130. Red. ). 
Schildaandoeningen Beschadigingen van het 
schild kunnen ontstaan door vallen of schuren over 
een ruwe bodem. Er kunnen zich dan gemak
kelijk infecties voordoen, die, indien niet wordt 
ingegrepen, tot de dood van het dier kunnen 
leiden. Behandeling bestaat uit bet desinfecteren 
met bijvoorbeeld jodiumtinctuur (die niet met 
ogen, neus, mond of anus van de schildpad in 
aanraking mag komen) en vervolgens het plom
beren van de plekken met Amalgan. 
Barsten in het schild kunnen ontstaan door vallen 
en tal van andere oorza.ken. De vaak bloedende 
verwondingen kan men behandelen met mercu
rochroom en Orgasepton poeder (Lacerta 24ste 
jrg. biz. 53), penicillinezalf, levertraanzalf of 
Peru balsem. 
Daarna plakt men een gewone hechtpleister over 
de barst en zorgt men dat de wond niet ge·infec
teerd wordt. Gedurende de gehele periode van 
genezing, die meestal verscheidene maanden duurr, 
laat men de pleister zitten. Na enkele jaren is het 

15 



schild vaak weer onzichtbaar samengegroeid. 
Gaten, die in het schild vallen, kunnen op kalk
gebrek wijzen (fig. 1), maar ook op schildnecrose 
en zelfs op aantasting door een parasiet, die 
kegelvormig is met een voet van 0,5-1 mm 
diameter. Kalkgebrek wordt bestreden - beter: 
voorkomen - door het geven van voldoende kalk
rijk voedsel en UV-bestraling. Schildnecrose kan 
direct worden veroorzaakt door beschadigingen 
van het schild en indirect door het zich vast
hechten van algen op het carapax (Herpetologica, 
14de jrg. blz. 45). Bij dieren die veel en lang
durig zonnen, sterven deze algen telkens af en 
vormen dan een stevige koek waarop zich ge
makkelijk nieuwe algen afzetten. Het uitdrogen 
van de algen veroorzaakt spanningen in de koek, 
die ten slotte leiden tot- het loslaten van de hoorn
schilden bij de naden. Vervolgens dringen de 
algen tussen de hoornschilden en beenplaten van 
het schild. Hier zijn de levensvoorwaarden bij
zonder gunstig voor de algen, waardoor in zeer 
korte tijd de hoornschilden geheel losraken. Dan 
herhaalt zich het bealgen, uitdrogen en opnieuw 
bealgen weer. Na verloop van tijd is ook de 
verwoesting der beenplaten een feit. Gemiddeld 
duurt het dan nog twee weken voordat de onder
liggende verbrede ribben zijn verwoest en de dood 
intreedt. In deze laatste weken kunnen bovendien 
infecties het proces versnellen. Bij aquatiele soar
ten en bij dieren die slechts korte perioden zonnen 
is de verwoesting gering en wordt zij meestal 
reeds teniet gedaan door de natuurlijke groei 
der nieuwe beencellen. Is het schild reeds aan
getast, dan kan men het dier geheel aquatiel 
hbuden of tenminste voorkomen dat het dier 
lang zont. Met een stevige penseel of een zacht 
borsteltje kan men bovendien zoveel mogelijk 
alg verwijderen. Zijn de beenplaten reeds aan
getast, dan kan men, na de algen en het aan
getaste schild ( meestal poreus) te hebben ver
wijderd, de plekken met jodiumtinctuur of een 
1% CuS04 (kopersulfaat) oplossing welke laatste 
niet met huid, ogen enz. in contact mag komen, 
desinfecteren. Daarna kunnen de plekken met 
Amalgan worden geplombeerd (Lacerta 21ste jrg. 
blz. 52). Het resultaat is meestal positief. (Het 
bovengemelde ziekteverloop lijkt ons niet geheel 
en al te wijten aan de werking van de algen; 
waarschijnlijk hebben hierbij nog andere factoren 
een rol gespeeld. Hiervoor pleit het feit dat in 
de natuur een groot aantal waterschildpadden met 
algen is begroeid. Uit recente eigen ervariitg zijn 
ons bijvoorbeeld gevallen bekend van in het wild 
gevangen Emys orbic11laris (L.) en Kach11ga 
trivittata (D. & B.) die een sterk met algen 

WERKGROEP LEIDEN 

Het verheugt ons te kunnen berichten, dat in begin 
oktober in Leiden een werkgroep is opgericht. Voor
zitter is de heer H. M. van Meeuwen en secretaris 
de heer P. Schiereck, Witte Singel 27b, leiden, 
tel.: (01710) 4 11 28. Indian U zich bij deze werkgroep 
wilt aansluiten is een briefkaart aan de secretaris 
voldoende. De bljeenkomsten zullen in beginsel op 
de 3e maandag van iedere maand worden gehouden. 
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Fig. 3. Schildwegvretende parasieten; dwarsdoor
snede schild. Tekening Th. J. Horsthuis 

begroeid pantser bezaten zonder daar enige hinder 
van te ondervinden. Ook na enige tijd in ge
vangenschap te hebben doorgebracht vertonen deze 
dieren geen enkel van de bovenvermelde symp
tomen. Uit de literatuur blijkt eveneens dat 
dergelijke dieren in het wild allesbehalve zeld
zaam genoemd kunnen worden. Hun voorkomen 
beperkt zich echter wei tot bepaalde plaatsen. 
De factoren die de alggroei op de schilden 
beinvloeden zijn slechts ten dele bekend. De 
pantsers onderscheiden zich van die van onbe
groeide dieren door de verhoging van de verschil
lende schilden en door hun ruwheid. Uit niets 
is gebleken dat deze dieren, met - oppervlakkig -
misvormde pantsers, ziek zouden zijn. Lit. 0. 
Cyren, Mitt. Konigl. Naturw: Inst. Sofia, XIV, 
1941, biz. 43. Red.). De aantasting door schild
wegvretende parasieten (fig. 2),welke ik waarnam 
bij Chrysemys pic/a picta, Chr)'semys picta be/Iii 
en Chrysem)'s pic/a margi11ata, is gemakkelijk te 
herkennen. Als men de aangetaste plekken af
gekrabd heeft, ziet men in het schild kleine, 
ronde gaatjes, waarin onderin de parasieten zitten, 
met de punt naar beneden (fig. 3). Haalt men 
deze parasieten er met een naald uit, dan be
ginnen de diepere gaatjes vaak te bloeden. Ik 
behandelde deze plekken bij een exemplaar van 
Chr;·semys picta pic/a op de volgende wijze: 
na het verschilden, het afvallen van de hoorn
laag, borstelde ik met een stevige vochtige penseel 
het aangetaste schild weg en verwijderde ik zo 
veel mogelijk parasieten en vervolgens smeerde 
ik de plekken met vloeibare paraffine in. Deze 
behandeling herhaalde ik om de andere dag totdat 
ik geen parasieten meer kon ontdekken. Toen 
aile parasieten verwijderd waren, begonnen de 
gaten in het schild langzaam dicht te groeien. Er 
bestaat een goede kans dat het schild over een 
paar jaar weer mooi glad zal zijn. 

( wordt vervolgd) 

VLIEGENABONNEMENT 

Nu de periode van voedselschaarste weer is be
gonnen maken wij er de lezers op attent, dat een 
abonnement op poppen van kamervl iegen kan wor
den besteld bij de hear L. lampe, lucellestraat 54". 
Amsterdam-W. Een abonnement van vljf weken (zen
dingen) van ca. 200 poppen per keer kost f 6,-; 
een dubbele partie van ca. 400 poppen per keer 
kost f 9,-, te voldoen per postwissel bij vooruit
betaling. 
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