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Evenals de Ch. bltaenlatus hoehneli waarover 
op pag. 34 e.v. het nodlge wordt medegedeeld, 
Is ook de op de voorpaglna afgebeelde Ch. 
gracilis afkomstlg ult Kenya. Volgens Klingel
hoffer Is deze soort goed houdbaar, hetgeen 
voor een kameleon al direct iets bijzonders 
Is. Desondanks Is over dlt dier nog noolt in 
ons blad gepubllceerd! lndien een van onze 
lezers ervarlngen heeft met Ch. gracilis dan 
houden wij ons voor zijn lnformaties gaarne 
aanbevolen. Deze soort lijkt wei wat op de 
lappenkameleon, Ch. dllepls. De oorlappen 
van gracilis zljn echter dufdelljk klelner; de 
grondkleur Is groen met bruinachtige dwars
banden, die op de foto nog Julst te zien zijn. 
Hopelljk kunnen wij U spoedig meer over 
deze kameleon vertellen. 

Import gege11ens 

Ten vervolge op de aankondiging in het de
cember-nummer, gaat hferbij het eerste sten
cil waarln de dleren zijn opgesomd die bij 
het ter perse gaan van dlt nummer in Amster
dam en omgevlng te koop waren. De redactie 
hoopt ook van de overlge werkgroepen regel
matlg opgaven van beschlkbare terrarlum
dleren te ontvangen, opdat onze fezers zo 
volle~lg mogelljk op de hoogte gehouden kun
nen worden. 

Zeer giftige lcilclcers uit 
Columbia 
Zeer giftige kikkers uit Columbia 

Red. 

Volgens een bericht van Doris M. Cochran, tijdens 
het Internationale Symposion over dierlijke giften 
( 1966), is vastgesteld, dat soorten van de ge
slachten Dendrobates en Phyllobates, die o.a. in 
Columbia voorkomen, bijzonder sterke verlammen
de vergiften kunnen produceren. Deze vergiften 
(huidafscheidingen) zijn zelfs sterker bevonden 
dan die van cobra's en ratelslangen ! Vandaar dat 
de Indianen in die gebieden bet gif dat deze kleine 
kikkertjes afscheiden gebruiken om er de punten 
van de pijltjes die zij in hun blaasroeren gebruiken, 
in te dopen. Het kleine wild waarop zij jagen 
wordt aldus snel verlamd. 
In Columbia zijn tot dusverre 11 Dendrobates 
soorten en 14 Phyllobates soorten gevonden. Ook 
in Panama, Costa Rica en Venezuela komen deze 
kleine, dikwijls fraai gekleurde kikkertjes voor. 
(Gegevens Smithsonian InstitQtion, U.S.A. Red.) 



Coluber jugularis • cas pius 
d e K a spis elte toornslang 

d oor Erlo ard l!'rommho ld, Dresden 

m e l f <Jio'• """ de lfclorQtler Vertali11g: L. Claassen 

C. jugularis casjJius behoort tot de liUiste en groolste slangen van Europa 

Met een lengte van maximaal 2,5 m (Schreiber 
19 12) is Col11ber illglllmis casfJius G me I in, 
de grootste Europese slang. Er zijn echter maar 
weinig exemplaren die een zodanige lengte bc
reiken. Gewoon lijk worden ze ruim 2 meter lang, 
maar ook dat is geen gemiddelde. Voor zover 
geen exacte metingen besch ikbaar zijn wordt de 
lengte van ecn slang, volgcns algemene ervaringen, 
meestal overschat. 
De metingen aan afgestroopte slangenhuiden geven 
ongeveer aan wat de werkelijke Iengle van het 
dier is. Fuhn ( 196 1) geeft voor C. i11g111aris cas
pius als totaallengte voor de t t 11 60 · 1840 mm 
aan: voor de 2 2 800 · 1272 mm. 
Tijdens mijn studiereis naar Roemenie ( 1966) 
ontsnapte mij bij Hagieni (Zuid-Dobrogea) een 
minstens 1,6 m lang exemplaar. Het grootste door 
mij in Albanie ( 1959) gevangcn dier had een 
lengtc van 1, 7 m: het kwam uit Elbasan, Zuid
Aibanie. Een bij Durres, Middcn-Aibanic ( 1958 ) 
gcvonden afgestrooptc huid was 1,4 m lang. Een 
in de omgeving van Budapest tijdens de Hongarije 
excursie van 1965 gevangen exemplaar had een 
lengte van 1,45 m . Het grootste tijdens die ex
cursie waargenomen dier van dit ras was ruim 
1,6 m lang. He t grootste exemplaar dat Kabisch 
& Engelhardt ( 1964) bij Varna in Bulgarije vin
gen had een lengte van 1,-1 2 m . 
Coluber iug11laris caspius is een karakteristieke be
wooer van de Balkan, die in de Duitse literatuur 
dan ook wei met Balkannatter (soms abusievelijk 
Balkennatter) , Balkanslang dus, wordt aangeduid. 

Het verspreidingsgebied omvat Zuid-Polen, Hon
garije, Roemenie en Zuidoost-Joegoslavie, Albanili 
en Griekenland met inbegrip van de Ege'ischc 
eilanden. In Kle in-Azie komt de slang in het 
noordwestcn voor en in Rusland in het zuiden, 
terwij l hij in de Kaukasus aileen langs de kust 
van de Zwarte Zee wordt gevonden. Samengevat 
dus Zuidoost-Europa en West-Azie. 
Ecn ander ras, Col11ber i11gularis scbmidti N i · 
k o Is k ij, bewoont daarentegen Zuid-Daghestan, 
Azerbeidsjan, Grusinie (behalve de kust van de 
Zwarte Zee) , Armenie en Noord-Perzie. 
De kenmerken van C. i11gularis casfJius zijn 111 

hoofdzaak de volgende: zeer slank; het lichaam 
is iets hoger dan breed; kop groot en ovaal, onge· 
veer tweemaal zo lang als breed, tamelijk plat, 
duidelijk van de hals gescheiden. Grote ogen met 
ronde pupillen. Rugschubben glad, met twee 
groefjes bij de punten, in 19 (zelden 17) lengte· 
rijen ; bovenkant van de kop met 9 grote schilden; 
8 bovenlipschilden aan icdere kant, waarvan de 
schilden 4 en 5 het oog raken; 195 · 209 buik
schilden ( ter onderscheiding van de verwante 
C. gemoueusis ( Lauren t i ) d ie slechts 126 · 
186 buikschilden heeft); achterschild gedeeld; 
80 · 111 staartschildparen. 
Bovenzijde Iicht geelbruin tot nootbruin met Iichte 
en donkere lengtestrepen, die elkaar soms afwis
selen en dikwij ls aileen maar zijn aangeduid (vee
warring met de eveneens zeer grote Elapbe qua
tllorliueata ( L a c e p e d c ) is me t het oog op de 
kleur uitgesloten); geen dwarsbanden, maar vrij 
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vaak onregelmatig danker gevlekt. Kop zonder 
opvallende tekening. Onderzijde eenkleurig licht
geel tot lichtrood. J onge dieren hebben op de 
bovenzijde van de kop een symmetrische donkere 
vlektekening. 
Voor wat betreft zijn ecologic kan C. ;. caspim 
een warmtelievende steppenbewoner worden ge
noemd. Een anal)•Se van zijn vindplaatsen, res
pectievelijk biotoop, ziet er als volgt uit: steen
of rotsachtige gebieden die met gras en verder 
maar spaarzaam begroeid kunnen zijn of een be
groeiing vertonen van stekelige, kruidachtige plan
ten, afgewisseld met kreupelhout. D eze gebieden 
kunnen in elkaar overgaan. Kenmerkend is dat ze 
veel aan de zon blootgesteld zijn maar ook scha
duwmogelijkheden hebben. Schrijver dezes nam 
de dieren waar op zandachtige bodem, maar ook 
op kleiheuvels, kalkheuvels en graniet. De slang 
is een bewoner van het vlakke- en van het heuvel
land. Hij geeft de voorkeur aan warme zuidhel
lingen, dito muren en zonnige plaatsen in olijf
bossen, aan rotsen en aan randgebieden van wijn
cultures zowel a ls aan Iichte bosranden. 
In de Zuidrussische steppen geldt C. ;. caspius 
als een van de meestvoorkomende slangen. In 
Hongarije wordt hij streng beschermd omdat men 
wil voorkomen dat de vindplaatsen te algemeen 
bekend worden . (De hierbij afgedrukte foto 
geeft een indruk van het woongebied.) 
In tegenstelling tot E. qualuorliuea/a is C. ;. cas
pius zeer levendig en gedraagt hij zich nogal on
stuimig. H et is juist wanneer men beweert, dat de 
Kaspische pij lslang naast Coluber uajadum (Eich
w aId) de snelste en wendbaarste slang van Euro
pa is. Qua karakter is C. j. caspim zeer bijterig, 
bijna agressief te noemen en hij overtreft voor 
wat dit betreft C. gemoueusis verre. Mijn jeugdige 
metgezel, die mij naar de vindplaatsen van de 
H ongaarse pijlslang bracht, kreeg een exemplaar 
van ca. 1,5 m lengte zo ongelukkig te pakken, 
dat het hem pijnlijk in de hand kon bijten. Het 

To11gelmde C. jugularis caspius 
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bloed liep minutenlang in stromen! Men ge
bruike dan ook liever handschoenen bij de vangst, 
hoewel deze slang zeker niet giftig is. Er zijn 
betrouwbare berichten dat ezels, paarden en zelfs 
mensen door deze grate slang zijn aangevallen, 
maar aileen wanneer hem de vluchtweg werd af
gesneden. 
In het terrarium blijft C. j. raspim zeer lang 
schuw en bijterig. Vele exemplaren raken hun 
wilde gedrag nooit kwijt. H oe grater hun behui
zing des te gunstiger de voorwaarden voor een 
aanpassing aan de omstandigheden. Terraria waar
van de breed te en de dicpte minder zijn dan resp. 
100 en 45 em zijn voor deze dieren ongeschikt. 
Houba ( 1958) schreef over zijn ervaringen met 
een jong exemplaar van 550 mm Iengle, dat uit 
Bulgarije afkomstig was. D e grondkleur van het 
lichaam was geelgrijs met donkere en zeer Iichte 
lengtestrepen. Speciaal op de voorste Iichaams
helft kwam een ondu idelijke nettekening voor. De 
slang was steeds schuw, klom practisch niet en at 
zandhagedissen en jonge muizen. Eenmaal ver
slond hij zes naakte muizen die in een schaaltje 
aangeboden werden. H et dier werd gehouden bij 
temperaturen boven 25• C (maart tot september) 
en er weed een winterrust van 3 tot 4 maanden 
in een koele ruimte toegepast. 
D e slang heeft ecn droog terrarium nodig met 
zandige tot kalkhoudcnde bodemgrond, grote 
stenen met wegkruipmogelijkheden en ecn spaar
zame beplanting ( steppenflora). In zeer grate 
terraria werkt laag, verspreid struikgewas zeer 
dccoratief. Aangezien het dier flink zwaar wordt 
zijn zachte planten natuurlijk ongeschikt. D e 
warmtelamp client bovcn een open en vlak stuk 
van het terrarium geplaatst te worden C. j. etJS

pius is weliswaar een bodembewoner, maar klimt 
nu en dan ook graag in bomen (bijv. in Hagieni, 
aan de Roemecns-Bulgaarse grens, volgens mede
delingen van Hirsu ( 1966). 
H et op een zonnige standplaats opgestelde terra
rium moet van een goede ventilatie zijn voorzien, 
zonder dat tocht kan ontstaan. Bodemverwarming 
en stralingswarmte zijn voor koele dagen nood
zakelijk. De temperatuur kan bij goede ventilatie 
overdag oplopen tot 30° a 35° C en 's nachts 
dalen tot 20° a 1.5 ° C. D e relatieve luchtvochtig
heid kan overdag schommelen tussen 25 en .50%, 
eventueel oplopend tot 65% . 's Nachts en 's moe
gens vroeg kunnen deze waarden overschreden 
worden. De vochtigheid kan worden geregeld door 
ontluchting en sproeien. In ieder geval client 
deze slang niet te lang achtereen in vochtig-warme 
Iucht te worden gehoud en, aangezien h ij dan n iet 
meer zal eten. 
Het natuurl ijke voedsel bestaat uit Lacerta viridis, 
L. lrilineata, L. muralis en L. agilis. Smaragd- en 
muurhagedissen gcnieten duidelijk de voorkeur . 
V erder kunnen ook knaagdieren als voedsel die
nen. Men kan C. j. caspius gemakkelijker met 
hagedissen dan met bijv. muizen aan zijn gevan
genschap wennen. 
Als gezelschap dienen kleinere dieren te worden 
vermeden. Volgens de literatuur eet C. j. caspius 
ook andere slangen (Fuhn 1961: Elaphe longis
sima!). Het verslinden van V ipera ammodytes 
l ijkt mij eveneens mogelijk. 
De slang Jegt 5- 12 eieren, d ie in matig vochtige 
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warmte tot ontwikkeling komen. De jonge dieren 
eten vooral kleine hagedissen. De vochtbehoefte 
is niet bijzonder groot. Er kan mee worden vol· 
staan om de acht dagen enige tijd een drinkbakje 
in het terrarium te zetten of tcrrariuminhoud nu 
en dan Iicht tc besproeien. 
A Is parasieten nocmt Fuhn ( 1961): Ophidiftu. 
laps radfordi, 0. fJOIIIiws; Echiuorh;'llchus ciuc/IIJ, 
E. polyacaulhus, E. helerorhyuchus; Slrougylus 
ctJ/auemis; Filaritt /Jflrti01JIIICr01/(t/a; Trichosoma 
sousiuoi; Distoma subflavum; BrachyltJimus baM!· 
dii; Saphedera uajt1; CysJicerms ttraulholelra; Cy· 
slicercoides rosJraiiiJ. Dezc opsomming maakt wei 
duidelijk, dat ook in het wild levende reptielen 
zelden vrij van parasieten zijn. Wanneer de dieren 
echter in gevangenschap niet op de juiste wijze 
worden verzorgd vermindert de natuurlijke weer
stand en krijgen de parasieten de overhand. Dit 
gebeurt heel gemakkelijk wannecr de kleine leef
ruimtc van de slangen niet zeer goed wordt 
schoongehouden. 
Wanneer een Coluber de snuit kapot gestoten 
heeft dienen hygiene en regelmatige controle op 
mondrot te worden verscherpt, nog afgezien van 
een doeltreffendc behandeling. 
Bij goede behandeling vormt C. j. caspius ongetwij
feld een sterk en interessant te rrariumdier, dat 
vele opmerkelijkc ged ragsstudies mogelijk maakt. 
Opvalend is bijvoorbeeld de typische orienterings
houding. Met hoog opgeheven kop slaat deze slang 
na het verlaten van zijn schuilplaats de omgeving 
gade, voordat hij verder kruipt. H et genoemde 
exemplaar van Elbasan hield deze houding tel· 
kenmale bijna een kwartier vol. De geringste be
weging in de omgeving had dadelijk een vlucht 
tot gevolg. Als een schaduw was de slang in een 
rotsspleet verdwenen en het duurde telkens lang 
voor hij weer tevoorschijn kwam. De bestudering 
van deze grote landslang is dan ook steeds een in
d rukwekkende belevenis. 

Llleratuur 

8<\cescu, M. (1934) : Contri butions a Ia faune des Rep· 
ti les de Dobrogea. - Ann. Sci. Univ. lassy 19, 1·4 : 
317 . 330. 

Bl!skov, V. & Beron, P. (1964) : Catalogue et Biblio· 
graphie des Amphibians et des Reptiles en Bul· 
garie. - Acad. Bulgar. Sci., Sofia. 

Buresch. I. & Zonkov, I. (1934): Untersuchungen uber 
die Verbreitung der Reptilian und Amphibian in 
Bulgarian und auf dar Balkanhalbinsel. 11. Schlan· 
gen. - Mitt. K. naturw. lnst. Sofia 7: 106 • 188. 

Frommhold, E. (1959): Herpetologlsche Studien in AI· 
banien. - AT 7, 4, 5 u. 6. 

Frommhold, E. (1962). Herpetologlsche Studien In AI· 
banien. - AT 9, 12: 365 • 370. 

Fuhn. I. (1961): Fauna Republicll Populare Romine. 
Reptilia. V. XIV, Fasc. 2. - Bucuresti. 

Hellmlch. W. (1956): Die Lurche und Kriechtiere Euro· 
pas. - Winters Naturwlssensch. Taschenbucher, 26.; 
Heidelberg. 

Houba, J . (1958): C. j. caspius. Datz II , 7 :218 • 219. 

Kabisch, K. & Engelhard, H. (1964): Beobachtungen 
an Reptilian In der Umgebung von Varna-Goldsana. 
- AT 11 , 6: 194 • 197. 

Kabisch, K. (1965): Herpetologlsche Exkurslonen In 
die Umgebung von Sofia. - AT 13, 4: 131 • 135. 

Klingelhoffer, W. (1957): Terrarlenkunde. 2. Aufl. Neu· 
bearbeitet von Scherpner, Chr., Bd. 4. - Stuttgart. 

Mertens, A. (1921): Die Amphibian und Reptilian der 
Walachel und Dobrudscha II. Reptilian. Senckenb. 
5: 207 . 227. 

Mertens, A. & Wermuth, H. (1960): Die Amphibian und 
Reptilian Europas (Ill. lisle). - Abh. Senckenb. 
naturf. Ges. Frankfurt a. M. 

Radovanovic, M. (1941): Zur Kenntnis der Herpetofau
na des Balkans. - Zool. Anz. 136: 145 • 149. 

Schreiber, E. (1912): Herpetologia europaea. - Jena. 
Stepanek, 0 . (1944) : Zur Herpetologle Grlechen lands. 

- Vestn. Cask. Zool. spolec v Praze, 9: 123 • 147. 

Terentjew, P. & Tschernow, C. (1949): Bestimmungs
buch der Repti l ian und Amphibian. Moskau. 

Vogel, z. (1949): Aus dem Leben der Repti lian. Prag. 
Werner, F. (1939): Amph ibian und Reptilian Griechen· 

lands. 

33 



Ervaringen met Chamaleo hitreniatus hoehn~li (II) 

A. Se.,enlau(J•en, """ lleu.,en Goedlaarllaan 492, Am•lel.,een 

Begin september kon ik ineens duidelijk de ge
slachten van elkaar onderscheiden. Het bleek toen 
dat de vrouwelijke exemplaren sneller groeiden 
dan de mannen. Ik had hiermee een mooie ver
gissing gemaakt, daar ik de grootste had wegge
daan in de veronderstelling, dat dit toch allemaal 
mannen waren en ik maar last zou krijgen met 
zoveel mannen in een kleine ruimte. 
Ma werd weer behoorlijk dik en ik verwachtte 
binnen korte tijd jongen. Aangezien ik echter 
niet precies wist hoelang bij deze dieren de dracht 
duurt, was het maar afwachten. Intussen werden 
al vast een heleboel nieuwe vliegenkweken opge
zet om niet zonder voer te zitten. Op 2 oktober 
was het dan zover. Nu was het gelukkig op een 
zondag maar ik stond pas om half elf op en toen 
waren de meeste jongen al weer geboren. Te laat 
om iemand met een fototoestel te waarschuwen. 
Ik heb de heer Meijer nog gealarmeerd, maar toen 
hij kwam was het laatste jong net geboren. Dit 
was ca. half twaalf. Deze keer gebeurde het echter 
niet in een terrarium maar los in mijn kamer in 
de plantenbak, zodat sommige jongen van tak tot 
tak naar beneden op het bureau tuimelden, het
geen zo ongeveer een meter lager stond. Hiervan 
heeft echter geen van de dieren nadelige gevolgen 
ondervonden. Het waren weer van die natte pak
ketjes die zo maar naar beneden vielen, na enkele 
seconden openbraken en een nieuw kameleonnen
leven lieten beginnen. Om ca. half twaalf 's moe
gens kwam het laatste jong eruit, echter wei half 
zo klein als de rest, met een stuk dooier bij zich. 
Deze heeft het dan ook niet gehaald. Volgens mij 
had dit dier echt nog wei een maand bij moeder 
willen blijven. 
Zover ik mij kan herinneren, waren de jongen van 
deze tweede worp wat kleiner dan die van de 
eerste worp. Eten deden ze echter ook weer direct 
en nu had ik tenminste voldoende eigen voorraad. 
De jongen heb ik diezelfde dag voorzichtig over
geplant in het terrarium en de 4 jongen van de 
eerste worp kwamen nu bij het ouderpaar in de 
plantenbak. Daar was het meteen raak want de 
jonge mannelijke dieren kwamen blazend en wie
gend op pa af, die dat niet nam en zich direct in 
de strijd wierp. Hierbij viel het mij op, dat het 
bijten wei meevalt. Ze proberen elkaar echter van 
de tak af te trekken en zodra een van de dieren 
voelt dat de ander geen houvast meer heeft Iaten 
ze los en valt de verliezende partij naar beneden. 
Meestal weten ze dan halverwege een tak te grij
pen en de vechtpartij is tijdelijk over. Op den 
duur wennen ze wei aan elkaar en mijden ze 
elkaar een beetje. Zodra er echter weer een gaat 
kopknikken begint alles opnieuw. 
Het was intussen najaar geworden en ik was dus 
geheel op gekweekte vliegen aangewezen, hetgeen 
wei een goede planning vereiste. 
Ik merkte echter dat er ook meelwormen werden 
gegeten en zo kon ik dan een paar vliegloze dagen 
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overbruggen. Deze jongen groeiden iets minder 
snel, waarschijnlijk omdat ze grootgebracht werden 
louter op gekweekte vliegen, maar ze bleven ge
zond. Ook de vervellingen lieten iets Ianger op 
zich wachten. 
Tegen eind december vond ik het vrouwtje, dat 
in mei was geboren, wat achteruitgaan. Ze schoot 
niet zo ver meer (de dieren bij mij schoten nor
maal met gemak hun eigen lichaamslengte, dus 
voor de volwassen dieren zo'n 20 tot 25 em), ze 
at ook wat minder en was minder actief. 
Het dier bleef achteruitgaan, de ogen zakten in en 
de kleur liep terug. Ik vond haar wei vrij dik, 
maar op nakweek had ik nauwelijks nog gehoopt. 
Op 7 januari 1967 zag ik het dier aldoor met het 
kopje schudden en langs de bladeren schuren. 
Aangezien ik hier en daar in haar buurt donkere 
stukjes op de bladeren zag liggen dacht ik aan 
een darmstoornis. Ik moest die avond weg en kon 
verder niets meer voor haar doen. Toen ik om 12 
uur weer thuis kwam was het diertje dood. Aan
gezien ik, hoe gebrekkig dan ook, altijd probeer 
er achter te komen, waardoor mijn dieren dood 
gaan, heb ik haar opengesneden. Ik vond 2 vol
groeide jongen in haar lichaam. Toen ben ik met
een naar die donkere stukjes gaan kijken en be
merkte dat het 3 halfwas jongen waren. 
Verder vond ik nog 2 versteende eieren in haar 
lichaam en een stuk of wat onbevruchte eieren. 
De 3 halfwas jongen werden het eerst geboren, 
daarna kwamen de 2 versteende eieren, zo groot 
als een maiskorrel, dan 2 volgroeide jongen en 
daarna natuurlijk de onbevruchte eieren, die echter 
niet bedorven waren. Er is dus iets mis gegaan. 
Maar wat? Zouden de onbevruchte en versteende 
eieren de oorzaak zijn geweest? 
In de loop van februari begon het volwassen 
vrouwtje achteruit te gaan. Dit dier was weer be
hoorlijk dik geworden en ik hoopte dat ik weer 
jongen zou krijgen. 
Het ging echter dezelfde kant uit als haar dochter. 
Ingevallen ogen, kleurvermindering en minder 
eten. Ik heb er van alles aan geprobeerd. Vitami
ne C, E, D, enz. Meer hoogtezon. Maar het heeft 
niet mogen baten. Op 2 maart 1967 is ook dit 
vrouwtje gestorven onder dezelfde omstandigheden. 
Toen ik dit dier opensneed, vond ik eerst 2 on
bevruchte, versteende eieren, en daarna 5 vol
groeide embryo's en 4 halfwas embryo's en dan 
weer enkele niet bedorven eieren. 
Daarna is het bergafwaarts gegaan met de dieren. 
De man is gestorven aan zeer dikke, uitpuilende 
ogen. Ik heb het met verschillende zalfjes pro
beren te genezen, o.a. lrgamid, penicillinezalf en 
Globenicol, echter zonder resultaat. Het gekke was 
echter, dat het dier wei wilde eten maar niet meer 
kon zien. Het at uit de hand en dronk uit een 
pipet. De rest van de dieren op 1 vrouwtje na, at 
steeds minder, de ogen gingen invallen en dan in
eens bingen zij dood in een tak. De laatste weken 



zaten de resterende 4 dieren buiten in een ter
rarium, het was intussen april, maar het heeft 
alles niet meer mogen baten. Het vrouwtje dat is 
overgebleven zit met jongen, dus hoop ik over 
een paar maanden toch nog een nakweek te krij
gen van dit dier, dat bij mij in oktober geboren 
is. Ik ben hiermee aan het eind van een jaar ka
meleons houden en wilde nu op sommige punten 
nog iets verder ingaan, hoofdzakelijk wat mijn 
ervaringen betreft, waarvan sommige lijnrecht 
tegenover die van anderen staan. 

DraagtJjd 

le worp op 7 mei '66, 2e worp op 2 oktober '66. 
De dracht zou dus ruim 5 maanden kunnen zijn. 
De eerste copulatie werd waargenomen op 19 mei 
tegen de schemering, de tweede copulatie op 25 
mei ook tegen de schemering. De dracht duurt 
dus mogelijk 5 of 4Y2 maand. 
Dit klopt ongeveer wei met wat ik over deze die
ren gelezen heb. Aangezien zij meerdere keren 
jongen kunnen werpen op een bevruchting kon ik 
hier moeilijk precies achterkomen. 
Mij is nl. ook een geval bekend van een vrouwelijk 
exemplaar bij de heer R. M. Meijer, dat van de
zelfde import kwam ( 4 mei · 66), dat het grootste 
gedeelte van de zomer in een buitenterrarium had 
gezeten (in een vrij slechte zomer), dat pas eind 
oktober naar binnen werd gehaald en dat enkele 
dagen later de jongen wierp. 
Dit dier had dus een mogelijke draagtijd van ca. 
6 maanden of nog Ianger; hier was nl. intussen 
geen mannelijk dier bij geweest. Toen dit dier 
naar binnen werd gehaald, vond ze het wellicht 
pas de geschikte tijd om de jongen los te Iaten, 
waarschijnlijk omdat toen het klimaat gunstiger 
we rd. 
Van de paring kan ik nog zeggen, dat hier een 
behoorlijke jacht aan vooraf ging, aangezien het 
vrouwtje hier beslist niet van gediend scheen te 
zijn en als het ware in een hoek werd gedwongen, 
daarna door de man met de bek bij de nek werd 
gepakt, waarna de copulatie begon, die ca. een 
half uur duurde. 
Het wijfje, dat in mei was geboren en 7 januari 
1967 stierf, had omstreeks deze tijd jongen moeten 
krijgen en was dus pas 9 maanden oud. Met een 
drachttijd van ca. 5 maanden zou ik dus moeten 
concluderen, dat deze dieren al met 4 maanden 
geslachtsrijp kunnen zijn. 

Mateo en Ter"Yelllng 

Grootte bij de geboorte ca. 4Y2 em. Kop 0,8 em, 
staart 2Y2 em en het lichaam tussen de poten ge
meten 1,7 em. 
Na 2 weken praktisch geen lengtegroei. Worden 
wei hoger en iets dikker. 
De groei is het beste te volgen naar aanleiding 
van de vervellingen. 
1e worp 7 mei 1966 
le vervelling ca. 4 weken na geboorte 
2e vervelling ca. 10 weken na geboorte 
3e vervelling ca. 18 weken na geboorte 
2e worp 2 oktober 1966 
1e vervelling ca. 5/6 weken na geboorte 
2e vervelling ca. 12 weken na geboorte 
3e vervelling ca. 20 weken na geboorte 

Het verschil in tijden van vervelling wijt ik aan 
het volgende. 
In de zomer voerde ik geregeld met weideplankton 
en na oktober had ik aileen maar fruitvliegen, ka
mervliegen en meelwormen. 
De grootte na de derde vervelling is dan van 
puntje staart tot de neus: 
van de eerste worp van 10 tot 13 em en van de 
tweede worp 8 tot 11 em. 
Onderling varieerde de lengte dus behoorlijk. Ik 
merkte ook op dat de dieren van de 2e worp iets 
ieler en kleiner waren dan die van de eerste worp. 
De eerste 4 maanden groeiden de vrouwtjes snel
ler dan de mannen en daarna bleven de mannen 
sneller in de lengte groeien en de vrouwtjes meer 
in de hoogte. 
De volwassen man was van puntje staart tot de 
neus 21 em en de vrouw 17 em. 

Kleur 

De kleur van de mannelijke dieren was overheer
send zeer lichtgroen. Je zou haast zeggen min of 

· meer lichtgevend. Ik vond deze kleur zeer con
stant. Onder invloed van meer of minder Iicht 
trad er weinig verandering op. Ook waren de 
lengtestrepen bij de mannelijke exemplaren na 
een half jaar minder duidelijk en vaak moeilijk op 
te merken. De kleur van de vrouwelijke exem
plaren varieerde daarentegen zeer sterk van Iicht
groen naar bijna zwart. Ook bleven de lengtestre
pen hier veel duidelijker zichtbaar. Hier traden 
de typische kleurverschillen op bij het zonnen. 
De kant in de zon was vaak bijna zwart terwijl 
de schaduwkant veel Iichter en groen van kleur 
was. 

Kleur bJj de Jonge dleren 

Bij de geboorte waren de jongen zwart, daarna 
lichtbruin met overheersend de bekende zandlo
pertekening. Verder was praktisch geen jong ge
lijk gekleurd. Bij de een trad de ruitvorm meer op 
en bij de ander waren de lengtestrepen weer veel 
duidelijker. Het viel mij op wanneer ik 's avonds 
laat het Iicht soms aandeed, dat dan de zand
lopertekening na enkele minuten zeer sterk werd 
om daarna weer af te nemen. 's Nachts waren de 
jongen zeer Iicht van kleur. Na ca. 2 maanden 
neemt de uitgesproken ruitvormige tekening af 
en worden de dieren egaler van kleur, maar met 
nog zeer weinig groen. Ik heb gemerkt, dat de 
meeste dieren ondanks dat ze halfwas waren, niet 
mooi groen wilden kleuren; je zou haast zeggen 
dat de originele kleur in gevangenschap terug 
loopt. 
Ik heb verder ook opgemerkt, dat bij de 2e worp 
de dieren veel egaler van kleur waren, dus weer 
verder verwijderd van de oorspronkelijke kleur. De 
lengtestrepen en de ruitvorm kwamen veel minder 
voor. Deze dieren bleven meer egaal bruin/beige 
van kleur. 
Aangezien ik nog ca. 2 maanden een dier in een 
buitenterrarium goed heb kunnen observeren, 
merkte ik dat hier de oorspronkelijke kleur ge
leidelijk terugkwarn en het overheersende bruin 
meer en meer plaatsmaakte voor groen. 
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Voedsel 

De jongen moet men vanaf de geboorte ge
varieerd voer geven. Dus niet aileen fruitvliegen, 
maar indien mogelijk ook weideplankton en ka
mervliegen. Ze kunnen grotere insecten aan dan 
men voor mogelijk houdt. Jonge dieren moeten 
echt wei goed in het voer zitten, aangezien de 
stofwisseling vrij snel gaat. 
Bij weideplankton worden vaak eerst de hele 
kleine huisjesslakjes eruit geschoten, dan de on
behaarde rupsen en daarna de rest. Kevertjes wor
den praktisch niet verorberd. Schieten de dieren 
iets wat ze niet Justen, dan blijven ze net zo lang 
met de zijkant van de bek tegen een blad of tak 
vegen, tot ze het kwijt zijn. Ook sprinkhanen wer
den graag gegeten. Het eten van huisjesslakken 
wijst er op dat ze veel kalk nodig hebben zoals 
ook de heer Offreins in zijn artikel heeft gecon
stateerd (Lac. 25e jrg. pag. 80/82). Ik merkte op, 
dat, al zaten er honderd vliegen en een slak in 
het terrarium, ze daar het eerst op af gingen. Ik 
heb ook nog geprobeerd naaktslakken te voeren, 
maar die moesten ze niet. Na een keer erop te 
hebben geschoten, spuwden ze deze met afkeer uit 
en vergisten zich niet meer. De oudere dieren 
stopte ik de naaktslakken in de bek, maar ook die 
spuwden ze weer uit. 
Drinken deden de jonge dieren het meest met de 
bek in iets geopende toestand en de tong er iets 
uit langs takken en bladeren. Ook werden de 
druppels van de druppelaar afgeschoten. De vol
wassen man dronk het liefst uit een halve cocos
noot, waar water indruppelde; de vrouw keek hier 
niet naar om en wachtte altijd tot er gesproeid 
werd. Een vaste regelmaat in drinken heb ik niet 
kunnen constateren; dit werd de hele dag door 
gedaan, met een zekere voorkeur voor de vroege 
ochtend. 

Bibliotheek 

Met eten begonnen de dieren al heel vroeg. 
·s Zomers, als het om vier uur Iicht was, waren 
de vliegen die ik de vorige avond had losgelaten 
reeds geconsumeerd, dus voor dat er gezond kon 
worden. De lamp ging pas om een uur of 8 aan 
en de zon kwam pas tegen 2 uur in deze kamer. 
De oudere dieren schieten op alles wat leeft. 
Zelfs een dode vlieg of sprinkhaan die tussen de 
vingers wordt aangeboden, wordt geaccepteerd, 
als men het maar iets beweegt. 
De huisjesslakken worden indien mogelijk ge
schoten maar laat zo'n slak niet los, dan lopen ze 
er behoedzaam heen en pakken hem met de bek 
heel behoedzaam van de tak. 
De dieren aten ook honing, maar kwamen er niet 
zelf op af. Dit gaf ik 's avonds als de dieren 
rustig aan een tak bingen. Met een dun stokje 
deed ik dan wat honing op de gesloten bek. Na 
enige tijd werd de bek iets geopend en likten de 
dieren alles naar binnen. 
Ik vond de jonge dieren vanaf de geboorte vrij 
aardig raak schieten. Ze misten wel vaak, maar 
dat kwam niet omdat er niet goed gemikt werd. 
De richting was wei zuiver maar de afstand werd 
niet goed bepaald. Ze probeerden verder te schie
ten dan ze konden. Na een week werd dit beter. 
Als ze er dan niet bij konden rekten ze het 
lichaam uit door de staart vast te zetten, de ach
terpoten iets uit elkaar te plaatsen en zo in. deze 
driehoek te steunen, vervolgens de voorpoten los 
te Iaten en aldus het hele verdere lichaam naar 
voren te stuwen waardoor de reikwijdte met enkele 
em werd verlengd. Wat de jonge dieren ook vaak 
voor gewoonte hadden, was het schieten van 
insecten uit elkaars bek. Dit gebeurde razendsnel. 
Voor het dier de gelegenheid had het geschoten 
insect naar binnen te werken, werd het er al weer 
door een broertje of zusje uitgeschoten. 

(slot volgt) 

Hoewel wij in het december-nummer aankondigden in januari nadere mededelingen te zullen doen 
over de hervatting van de uillening van boeken, moeten wij U berichten, dat de overdracht van de 
bibliotheek enige vertraging heeft opgelopen, zodat wij de in het vooruitzicht gestelde informaties pas 
in februari kunen verstrekken. 
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