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Sera tegen slangengiften 
Via Dr. P. Swart ontvingen wij een uitvoerige lijst 
van in Europa aanwezige sera tegen vele soorten 
slangengiften. Daze lijst is samengesteld door de 
Dierentuin van Frankfurt a/Main. 
Daar de lijst 22 tweezijdig bedrukte pagina's omvat, 
kan daarvan in ons blad zelfs geen uittreksel worden 
gemaakt. Geinteresseerde slangenhouders zouden de 
complete lijst in Frankfurt kunnen aanvragen. 
Overigens blijkt uit de lijst, dat in Artis te Amsterdam 
sera voorhanden zouden zijn tegen beten van de 
volgende slangen: Bitis spec., Crotalidae, Naja spec .• 
Trimeresurus flavoviridis, Vipera (Europese soorten), 
giftslangen uit Centraal Afrika en uit Midden- en 
Zuid-Amerika. 
Houdt U andere giftslangen, wees dan extra voor
zichtig, waartoe kan worden gerekend het zelf aan
schaffen van een doeltreffend serum. 

Red. 

De 'Zoo' in A.ntwerpen 
Een 40-tal Lacertaleden van werkgroep Rotterdam 
heeft enige tijd geleden een excursie gemaakt naar 
de dierentuin in Antwerpen. En hoewel wlj beseffen, 
dat enkele weer!;Jegeven indrukken hiervan, maar een 
flauwe afspiegelmg zijn van de werkelilkheid die wij 
daar te zien en te horen kregen, is het misschien 
toch wei belangrijk, omdat U hierdoor een indruk 
krijgt van wat er o.a. te bereiken is wanneer de band 
tussen de Lacertaleden onderl ing wat steviger wordt. 
Nog steeds zijn er veel delen in ons land waar op 
enkele vierkante kilometers diverse mensen met een
zelfde belangstelling voor herpetelogie wonen, die 
elkaar niet eens kennan of contact met elkaar heb
bsn, Jaat staan een werkgroep gevormd hebben. 
Nu de 'ZOO' in Antwerpen. Allereerst willen wij hier 
nogmaals onze erkentelijkheid betuigen aan Dr. 
P. v. d. Sande, die ons 2,5 uur rondgeleid heeft en 
juist door zijn toelichtingen aan al wat wij zagen zo
veel meer waarde gaf. 
Hoewel de reptielen afdeling in vergelijking met de 
uitgebreide dierenverzameling, waaronder veel zeld
zame soorten, in het algemeen niet de grootste was, 
waren ook hier interessante dieren te bewonderen. 
lk dank b.v. aan de bijzonder mooie hondskop boa's 
die altijd weer opvallen door de kleur en de manier 
waarop zij op een tak opgevouwen liggen. De proe
ven met een slangenverblijf waarvan de voorkant 
open is en waar de afscheiding gevormd wordt door 
koeling, geven nog moeilijkheden. Felle slangen wil
len de ijsbarriere nog wei eens doorbreken in hun 
verlangen naar expansie. Toen wij achter de scher
men kwamen hebben wij met bewondering gekeken 
naar de uitgebreide kweekruimten van o.a. krekels, 
sprinkhanen, wandelende takken, vliegen, cavia's, 
kortom aile soorten voedseldieren, waar iedere Jief
hebber in de wintermaanden zo om verlegen zit. 
Typerend voor onze Belgische gastheer was, dat hi) 
direct sprinkhanen en wandelende takken beschik
baar stelde. Daze zljn bij diverse werkgroepleden 
ondergebracht zodat door het collectief kweken, 
het voedselprobleem misschien voor een behoorli)k 
deel opgelost kan worden. 
De aquariumafdeling was overweldigend. Hier kon
den we in de catacomben van het gebouw de water
verversingsinstallaties bekijken. Wij hadden grote be
wondering voor de techniek hiervan, maar ook voor 
de bouwmeesters die, ongeveer vijftig jaar geleden, 
zo solide konden bouwen. 
Het zou te ver voeren om alles te noemen wat wij 
zagen, maar twee uitersten wil ik U niet onthouden, 
ten eerste de zeldzame berggorilla's, bundels oer
kracht, waar iedereen met ontzag naar heeft zitten 
kijken en ten tweede de schitterende collectie koll
bries. Menigeen zal, wanneer hij deze als een zweef
vlleg in de Iucht stilstaande edelstenen zag, een 
helmelljke jalouzie gehad hebben voor degenen die 
zoiets in de vrije natuur mogen aanschouwen. 
Nu hebben we nog niets kunnen zeggen over de 
unieke verzameling roofvogels, over de pinguins en 
nog zoveel meer dieren die U zelden in andere 
dierentuinen zult vinden. 
AI met al is een en ander mogelijk voor U een sti
mulans om eens een bezoek aan de ·zoo· in het 
gezellige, gastvrije Antwerpen te brengen. 

C. van Veen 



Ervariugen met Chamaeleo bitreniatus hoehneli (slot) 

A. Se11enhu(Jsen, 11an Beu11en Goedlaartlaa~ 49:!, Amstel11een 

Gehoorten 
Zowel op 7 mei bij de eerste als op 2 oktober bij 
de tweede worp heb ik niets gemerkt van het blij
van plakken van de pakketjes ergens op takken of 
bladeren. Alles rolde via takken en bladeren altijd 
naar beneden. 
Het wijfje begon beide keren de jongen los te 
Iaten met het Iicht worden. Dit heb ik uit kunnen 
rekenen omdat de tijd tussen de geboorten van 
twee opeenvolgende jongen ca. een half uur be
droeg. Bij de eerste worp in mei werd het laatste 
jong om ca. negen uur losgelaten; dit was in ok
tober ca. half twaalf "s morgens. 
De tijd tussen geboorte en openmaken van het 
vlies was ca. 20 seconden, na in totaal ca. 30 
seconden beginnen de jongen naar boven te klim
men, altijd naar het Iicht toe. Het duurde wei een 
paar uur voordat de dieren begonnen voedsel tot 
zich te nemen. De eerste uren liepen ze heen en 
weer wiegend door het terrarium. Kwamen ze dan 
een grotere kameleon tegen, dan zwaaiden ze soms 
wei met een boog van 180° over hun zitplaats 
heen en weer. In kameleonnengedachte: als ik 
maar goed zwaai dan kun je me nooit raken. 
Voor de 2e worp heb ik bij het vrouwtje dagen 
daarvoor duidelijk weeen kunnen waarnemen. Het 
hele lichaam golfde van voor naar achter en 
andersom, alsof alles netjes op volgorde werd ge
legd. Het dier at een paar dagen van te voren 
praktisch niets meer. Na het werpen van de jongen 
werd de achterstand haastig ingehaald. 

Vt•amlnen en kalk 
In het drinkwater deed ik geregeld een paar drup· 
pels Dohyphral A-D3 en hoewel het water dan 
een heel Iicht dropluchtje had, dronken de dieren 
er direct van. Aangezien verschillende jongen van 
de eerste worp knobbeltjes aan de voorpoten kre
gen en ingezakte ruggen, ondanks het eten van 
huisjesslakken, gaf ik de dieren van de 2e worp 
geregeld Gistocal. Ik deed een klein beetje Gisto
cal in een aspirinebuisje en ving dan kamervliegen, 
schudde het buisje flink heen en weer en liet dan 
de bestoven vliegen in het terrarium los. Het 
leken dan net kleine vlindertjes. Nu zorgde ik, 
dat er geen andere vliegen meer in de bak zaten, 
zodat deze vliegen direct geschoten werden, want 
de bestoven vliegen begonnen zich dadelijk te ont
doen van de Gistocal en dan had het niet veel zin 
meer. 
V erder bestraalde ik de dieren om de dag een 
half uur tot een uur met een oude Philips hoogte· 
zon. Bij mooi weer konden de dieren uren op een 
plastic wasrek rondlopen, dat in de zon op het 
balcon hing. Ze gingen hier nooit af, hoewel je 
ze natuurlijk wei in de gaten moest houden. 
Veeder diende ik ze eens per week wat honing toe. 
Samenvattend kan ik nog meedelen, dat dit jaar 
kameleons houden zeer leerzaam voor mij is ge
weest, maar zoals U hebt kunnen lezen beslist 
niet zonder problemen. 

Gedrag 
Deze dieren houden er beslist niet van dat ze 
gepakt en van een tak getrokken worden. Ze hou
den zich aan alles vast en bij ruw weghalen blijven 
er ook stukjes van de plantenbladen tussen hun 
nagels zitten. Het beste is als de dieren verplaatst 
moeten worden, ze langzaam te dwingen uit eigen 
beweging op je hand over te stappen. 
Ik kan wei zeggen, dat deze dieren zeer rustig ge
houden moeten worden, liefst apart en niet in te 
kleine ruimten. Veeder veel frisse Iucht en matige 
warmte, aangezien ze bij mij, na een half uurtje 
zonnen, maar wat vaak weer de schaduw opzoch
ten. 
Veeder moeten deze dieren altijd iets te zien heb
ben, ze zijn zeer geinteresseerd in alles wat maar 
beweegt. Als ze voldoende gegeten hebben kunnen 
ze toch minuten een insect blijven volgen in zijn 
bewegingen zondee de neiging tot schieten te heb
ben. Ik zelf woon op de zevende veedieping, maar 
merkte op, dat soms auto's of mensen op straat 
werden gevolgd. Ook vliegtuigen die overkwamen 
weeden vaak geobserveerd. 
De jongen zijn vrij onverdraagzaam onder elkaar, 
willen altijd op dezelfde tak zitten en als ze el
kaar tegenkomen gaat de een vooe de ander niet 
uit de weg, wat dan altijd blazen en bijten tot 
gevolg had. Het bijten bij deze dieren heeft 
meestal de bedoeling elkaar naar beneden te wee
pen. 
De mannen zijn zeer agressief en zetten bij het 
minste geringste een dikke keel op. Wat mij ook 
steeds opviel bij de jonge dieren was, als het Iicht 
al een paar uur uit was en het ging aan, dat ze na 
nog geen minuut weer begonnen te eten. 
Opvallend was voorts, dat als er in de winter 
veel meeuwen waren en deze gevoerd werden en 
in geote getale langs het raam cirkelden, aile ka
meleons de benen namen en zich angstig helemaal 
plat tegen de takken deukten, van het raam af. 
Bij meerdere vogels was de reactie altijd hetzelfde, 
een enkele meeuw maakte geen indruk. 

Kllmaat 
Aangezien deze soort de laatste tijd vrij regel
matig geimpoeteerd wordt ben ik zeer beslist van 
plan het nog eens met deze dieren te proberen en 
hoop dan meer succes te hebben. 
Volgens mij zijn deze dieeen van huis uit zeer 
sterk. De grootste moeilijkheid zit m.i. in het vol
gende. Aile reptielen worden als het ware uit 
hun natuurlijke milieu gerukt en in geheel ander 
milieu gebeacht, onze terraria, die hoe dan ook 
nooit kan tippen aan de natuurlijke omgeving, qua 
Iicht, vochtigheidsgraad, frisse Iucht en voedsel
dieren. De omgeving is dus geheel vreemd, hoe 
goed wij ook alles proberen na te bootsen. Een 
heleboel dieren weten zich hierin goed te schik
ken en zelfs tot voortplanting over te gaan. 
De kameleon echter schijnt deze eigenschap te 
missen en kan zich maar moeilijk aan zijn nieuwe 
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omgeving aanpassen, hoe goed hij bet ook in den 
beginne doet. Uitzonderingen bevestigen bier de 
regel, maar dat komt meer voor. Wat mijn erva
ringen nu betreft met Ch. b. hoehne/i heb ik bet 
vermoeden, dat ik deze dieren hoe vreemd bet mij 
zelf ook lijkt, toch misschien nog te warm heb ge
houden. Hiermede bedoel ik hoofdzakelijk een te 
klein verschil tussen dag- en nachttemperatuur. 
Zoals U hebt kunnen lezen in Lacerta jaargang 25 
no. 3 van december 1966 komen deze dieren voor 
op een hoogte van ca. 2400 m waar bet vaak 
mistig en koud is. Misschien mag ik bier een 
kleine vergelijking maken. In de zomer van 1966 
heb ik zelf een paar dagen in de Pyreneeen in de 
buurt van de Mont Louis gekampeerd op een 
hoogte van ca. 1800 m. Overdag was bet bier 
beet, maar soms binnen een uur trokken er een 
paar wolkenflarden vlak over de grond, de zon 
scheen nog wazig en je voelde fijne mistdruppel
tjes tangs je gezicht gaan. 's Nachts was bet bier 
in de zomer mistig en koud en 's morgens vroeg 
voordat de zon opkwam was alles klam. Nu, zo'n 
klimaat stel ik me enigszins voor waar deze ka
meleons thuishoren en dit is in de verste verte 
niet te verwezenlijken in de huiskamer. Heb je 
nu bet geluk een paar dieren te treffen, die deze 
overgangsstap wei volbrengen, dan is volgens mij 
bet plcit gewonnen. 
Misschien komen we met de ervaringen van an
deren erbij er binnen enige tijd wei achter, hoe 

men deze dieren in gevangenschap moet behan
delen om ze in Ieven te houden. De beer H. W. 
Offreins uit Deventer is misschien al op de goede 
weg en ik ben hem zeer dankbaar, dat ik sinds 
enkele dagen vier jonge dieren van hem in mijn 
terrarium heb. Het komt mij echter aileen voor, 
dat de door hem verzorgde dieren van een 
andere soort zijn dan welke ik heb gehouden. 
De helm lijkt me lager en zoals deze jonge dieren 
er uit zien, lijken ze niet op de jongen die ik heb 
gehad. De bouw is veel slanker en de kleur is 
anders. Veeder viet mij een ding in bet bijzonder 
op. Zijn dieren hebben op een na aan weerskanten 
van de onderkaak in de slappe keelplooien een 
zwart streepje, dat heel duidelijk opvalt als de 
dieren slikken of zich opblazen. Dit hadden mijn 
dieren beslist niet. De draagtijd komt wei over
een, maar de geboorte nam bij mij uren in beslag; 
ca. een half uur per jong, terwijl de beer Offreins 
schrijft, dat de totale geboorte bij hem zich vol
trok in een half uur. Veeder begon bij mij de ge
boorte ongeveer met zonsopgang, terwijl de beer 
Offreins schrijft, dat bij hem de eerste keer de 
jongen 's avonds geboren werden. 

Dit neemt niet weg dat indien zoveel mogelijk 
mede-leden hun ervaringen in Lacerta bekend rna
ken wij op den duur wei zullen leren welke fouten 
er voordien zijn gemaakt. Het is bepaald geen 
eenvoudige zaak de natuur te imiteren ! 

Opheodrys aestivns L. 
F. X. E. IJI. Gen1en, Z1onncmlaan 8, Den Haag 

Opheodrys aestivus heeft als woongebied bet zuid
oostelijk deel van Noord-Amerika en wei de staten 
tussen 30° en 40° N.B. met als westgrens New 
Mexico en Colorado en als oostgrens de kust
staten van Connecticut tot Florida. 
De bovenzijde van bet lichaam van de slang is 
prachtig groen gekleurd, de onderzijde is geel
achtig wit. De witgele kleur raakt bij de kop de 
onderkant van bet oog. De sierlijke staart neemt 
iets minder dan een derde deel van de totale 
lengte in beslag. 
Enige andere kenmerken zijn: 
a. de langgerekte vorm van de kop (zie voorpl.); 
b. de gekielde schubben aan de bovenzijde van 

bet lichaam (Amerikaans: Rough green snake); 
c. de onafgebroken in elkaar overgaande beschub

bing van boven- en onderkaak; 
d. de gemiddelde lengte der volwassen dieren 

van 70 tot 95 em; 
e. bet in twee helften verdeelde anale schild. 
Het dier houdt zich bij voorkeur op in schaduw
rijk, enigszins vochtig struikgewas, waarin ze door 
hun slanke verschijning en bladgroene kleur vrij
wel onzichtbaar zijn. Alvorens deze slang zich 
gaat verplaatsen richt hij kop en ongeveer een 
vierde deel van bet bovenlichaam op. De golf
achtige bewegingen die hij hiermee maakt roepen 
bet beeld op van een tak, die door de wind wordt 
beroerd. 
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Het terrarium, met afmetingen van 76 x 76 x 100 
em, waarin ik 2 exemplaren hield, was als volgt 
ingedeeld. 
De beplanting hestand uitsluitend uit Chlorophy
lrtm comosrtm, de groene varieteit. Ik gebruikte 
flinke stekken, die ik in aluminium busjes, ge
vuld met water, plaatste. Deze busjes groef ik in 
de bodemlaag, welke uit turfmolm hestand. De 
bodemlaag had een dikte van 15 em. Tot deze 
wijze van beplanting ging ik over toen de vaak 
kostbare planten die ik aanvankelijk in bet terra
rium geplaatst had door de rupsen (voederdieren) 
duchtig werden aangetast. Chlorophytum is een 
ijzersterke en zich snel vermeerderende plant. De 
haveloze, door de rupsen aangevreten stekken in 
bet terrarium konden dus, dank zij de aluminium 
busjes, zeer gemakkelijk voor nieuwe, frisse plan
ten omgewisseld worden. 
Als klimgelegenheid had ik enige knoestige takken 
opgesteld. De luchttemperatuur werd door middel 
van een warmtestraler, geschakeld op een thermo
staat, op 22° C gehouden. 's Nachts bedroeg de 
miniumtemperatuur 15 ° C. 
Zoals boven reeds ter sprake kwam: bet grootste 
deel van bet voedsel bestond uit rupsen, bij voor
keur onbehaard en groen. 
Rupsen Iaten zich m.i. bet gemakkelijkst verzame
len door onder planten, die aan de bladeren 
rupsenvraat vertonen, een doek ( liefst wit of 



zwart) te leggen en dan niet te hard tegen sten
gels en bladeren te slaan. De rupsen vallen dan 
naar beneden, op de dock. Staat men te hard, dan 
worden de rupsen te ver weggeslingerd. 
Op de tweede plaats komen vele soorten spinnen 
in aanmerking, niet te grote kruisspinnen worden 
als een lekkernij beschouwd. In mindere mate 
worden hooiwagens gegeten. 
Het menu wordt gecompleteerd met sprinkhanen, 
krekels, dag- en nachtvlinders, kakkerlakken, was
motlarven en libellen . 
De door mij gehouden dieren waren 2 wijfjes, 
ieder met een lengte van een kleine 70 em. Op 
16 juni 1966 kreeg ik ze in mijn bezit, draehtig, 
zoa ls zal blij ken. 
Bij ontvangst d er dieren viel mij de omvang van 
het aehterlijf op en met een stille hoop liet ik de 
slangen in bet terrarium. Na hun nieuwe verblijf 
verkend te hebben, · nestelden' ze zieh op een 
vaste plaats tussen de takken . 

OjJbeoch-ys aestivm iu bet terral'ium 

Tot en met 23 juni werd aile voedsel geweigerd. 
Op de oehtend van 24 juni om ongeveer half 8 
zag ik ecn Opheodrys met sterk ingevallen flanken 
onder een voehtig stuk boomstronk uitkomen. In 
her voehtige turfmolm vond ik onder de boom
knoest in totaal 4 vui lwitte eitjes, 2 bij 2 aan 
elkaar geheeht. Ze hadden een lengte van 15 mm 
en de grootste breedte was 10 mm. 
Een volp lastie aquarium, afmetingen 26 x 16 x 16 
em riehtte ik a ls broedbakje in. Ecn laagje water 
van 2 em 'waarop' een laag g rind van 3 em en 
daarop weer een laag gewassen Maaszand van 
5 em. Hierop legde ik de eitjes, die ik aan elkaar 
liet zitten. Tenslotte volgde een laag Maaszand 
van 3 em. Hieronder plaatste ik een lampje van 
15 Watt dat dag en naeht bleef branden en de 
gemiddelde temperatuur op 27° C hield. (het 
systeem van de heer I. M. Alevcn, zeals hij dit 

in zijn boekje 'Wat houd ik in mijn terrarium ?' 
beschrijft). Het bakje was niet afgesloten met het 
oog op een goede luehteireulatie. Elke dag vulde 
ik het laag je water weer aan; de verdamping was 
natuurlijk enorm. 
Preeies 35 dagcn later, op 29 juli, controleerde 
ik, zeals elke week, de eitjes en zag, hoe in een 
ervan een seheurtje was ontstaan. Om ha lf acht 
d ie avond kwam er uit het seheurtje een belletje 
en plotseling zag ik voor de opening een green 
slangekopje versehijnen. Een en ander had het 
diertje klaarblijkelijk vee! inspanning gekost want 
tot 9 uur bewoog het haast niet. Dan probeerde 
het zijn kopje iets verder uit de schaal te werken 
hetgeen hem lukte: het kopje en een klein ded 
van bet bovcn lichaam waren nu uit het e i. Het 
W:!S nu 10 uur. 
T oen de deur van mijn kamer door belangste llende 
fami lieleden met enige kraeht geopend en weer 
gesloten werd, trek het d iert je zieh weer geheel 

foto: F. Gemen 

in de cisehaal terug. Nog 2 uur ben ik bl ij ven 
kijken, zonder dat er in de toestand verandering 
kwam. Voorziehtig bedekte ik her eitje weer met 
zan d . 
De volgende morgen om een uur of achr s~ak een 
klein kopje bo,·en het zand. Pas de daarop vol
gende dag, 31 juli, kwam het slangetje geheel 
boven de grond. Her was bijna 19 em lang. Het 
werd ondergebraeht in een a ls terrarium ingerieht 
aquarium, dat aan de bovenkant met gaas afge
sloten was, met afmetingen van 60 x 40 x 30 em. 
De inriehting kwam overeen met die van het 
grote terrarium. 
Tot mijn verbazing trof ik in het broedbakje 2 
lege eiersehalen aan terwijl ik maar 1 jong dier 
had. 
Waar was bet jong van 30 juli ? 
Dit bleek eerst op 2 augustus, tOen ik het sian-
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getje op ongeveer een meter afstand van het 
broedbakje in een siervaasje aantrof! Het slangetje 
was er dus in geslaagd, nog enigszins kleverig 
van het eivocht, tegen de loodrechte plastic wand 
van het bakje op te 'klauteren'. 
De 2 nog te verwachten dieren ontnam ik deze 
kans door het bakje grondig af te sluiten. 
Het derde jong verliet op 1 augustus het ei, het 
vierde op 2 augustus. 
Na een week aile mogelijke insekten als voedsel 
te hebben geweigerd, at het oudste dier plotseling 
2 rupsjes. Hierna wisten ook de andere slangetjes 
dit voedsel op waarde te schatten en heb ik met 
voederen geen moeilijkheden meer gehad. 
Van 11 tot 14 augustus vervelden ze voor het 
eerst, 3 weken later voor de tweede maal. 
De moeder verging het echter niet zo goed als 
haar jongen. 
Na het leggen van de eieren at ze graag en over
vloedig sprinkhanen, rupsen en vlinders. Na een 
tweetal maanden begon haar eetlust echter aan
zienlijk te verminderen en toen ik haar op 27 
augustus een sprinkhaan uit mijn pincet aanbood, 
wendde ze abrupt haar kop af en ging de daarop 
volgende weken in hongerstaking. Met het oog 
op de nadelige invloed, die dwangvoedering op 
slangen kan hebben besloot ik op een andere wijze 
de eetlust van het sterk vermagerde dier op te 
wekken. 
Ik plaatste de slang bij haar jongen waar de tem
peratuur 1 o C boger lag. En ziet, terstond at zij 
2 grote rupsen ! 
Het is weinig aannemelijk te verklaren, dat de 
moeder, bij het zien van haar jongen, tot de over
tuiging kwam, dat haar Ieven toch nog zin had 
gekregen! 
Misschien dat de iets hogere temperatuur een rol 
heeft gespeeld? 

Deze plotselinge eetlust gaf mij aanleiding tot 
nieuwe hoop. 
Mede met het oog op de overzichtelijkheid van 
het kleinere terrarium liet ik het dier hierin. 
De hoop, het dier te kunnen behouden bleek 
helaas ongegrond: ondanks de grote verscheiden
heid aan insekten die ik haar voorzette weigerde 
ze aile voedsel; op 25 september was ze dood. 
Ook het andere wijfje had eitjes gelegd en wei op 
1 juli, precies op dezelfde plaats, onder de boom
knoest. 
De eitjes liet ik daar liggen. Het waren totaal 5 
stuks, een keer 3 aan elkaar, en een keer 2 aan 
elkaar. De temperatuur van het turfmolm waarin 
ze lagen bedroeg 18° C overdag, 's avonds mini
maal 15° C. 
Toen op 4 augustus het legsel nog niet was uit
gekomen, bracht ik de eitjes over in een met turf
molm gevulde bloempot, met plastic afgesloten. 
De gemiddelde temperatuur bedroeg 20° C. 
Enige eitjes vertoonden reeds bruine plekken en, 
zoals zal blijken terecht, had ik weinig hoop op 
een goede afloop. Het een na het ander werd door 
schimmel aangetast en hoewel voldoende vochtig 
gehouden verschrompelden tenslotte aile eitjes. 
De moeder weigerde na enige tijd aile voedsel en 
was op 26 juli dood. 
Bij nader inzien was er misschien met een kalk
preparaat nog veel te redden geweest. 
Door een veelomvattende avondstudie zag ik mij 
genoodzaakt, de 4 kerngezonde jonge Opheodrys 
aestivus van de hand te doen. 

Ik hoop, dat U zich door het sombere slot van 
dit verhaal niet laat weerhouden, het ook eens 
met deze soort te proberen. 
De bijzonder interessante waarnemingen die ik 
aan dit dier deed, zou ik niet graag gemist hebben. 

Een doelmatig terrariumlampje 

door C. J. Tlrlon, Den Haag 

Bij de meeste terrariumhouders vinden wij als 
verwarmings- en/of warmtestralingsbron de halve 
cocosnotedop met inwendige zilverpapierbekleding 
en een 40 watt kogellampje. 
Ongetwijfeld voldoet zo'n lampje tot op zekere 
hoogte wei, in de eerste plaats wegens zijn goed
koopte en in de tweede plaats als verwarmings
bron met een plaatselijk accent. 
Nu zou men kunnen zeggen dat, willen wij het 
terrarium in zijn geheel verwarmen, de verwar
mingsbron zo laag mogelijk in de ruimte moet 
zijn aangebracht. De warme Iucht stijgt omhoog 
en verwarmt daardoor de gehele ruimte binnen de 
wanden van het terrarium. 
Aan de andere kant: willen wij het lampje als 
een stralingsbron gebruiken dan moet het zo veel 
mogelijk uit het gezicht worden geplaatst en zo 
hoog mogelijk in de kap worden bevestigd, liefst 
zodanig dat de reflector niet te zien is, maar 
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met tekeningen van de schrijver 

wei zodanig dat de geconcentreerde lichtvlek, 
waar de warmteconcentratie mee evenredig is, op 
een bepaald punt in de ruimte kan vallen. Wij 
kunnen dan zo'n stralingsbron op een vlakke 
steen richten of op een tak dan wei een boom
stronk, die onze pleegkinderen dan spoedig als 
aangename rustplaats vanzelf komen opzoeken. 
De bovengenoemde halve cocosnotedop voldoet 
helaas niet aan de eis van economische warmte
concentratie op een bepaald punt, dat wil zeggen 
van transport van warmte vanaf de bron naar een 
zeer bepaalde andere plaats in de ruimte. De 'klap
perdop' moet daarom steeds laag in de ruimte 
worden geplaatst om de dieren de gelegenheid te 
geven zich op korte afstand daaronder te warmen 
en dit bederft natuurlijk het uiterlijk van het 
terrarium in min of meerdere mate. 
Ik prefereer daarom een lampje met een gecon
centreerde lichtbundel, dat tevens verstelbaar is en 



bovendien bruikbaar voor lampen van 5 tot 100 W. 
Daartoe kocht ik bij de firma Raak (Prinsen
gracht 777, Amsterdam-C) een z.g. spiegeloptiek 
( typenummer C-41). In figuur 1 is deze reflector 
(aluminium, inwendig hamerslag, diam. 13 em) 
in doorsnede weergegeven. Voor normaal gebruik 
wordt door de bovenopening de fitting van de 
lamp gestoken en de drie inwendige, in de hals 
vastgeklonken veren houden de ballon op de 
juiste plaats. In deze vorm is de optiek voor hel
dere lampen van 100 W geconstrueerd. 
Mijn doel was om met zo weinig mogelijk stroom
verbruik een zo hoog mogelijk warmterendement 
te krijgen, waardoor dus gebruik moest kunnen 
worden gemaakt van kogellampjes varierende van 
5 tot 40 W. 
Bij een metaalhandel kocht ik een stuk messing
buis met een inwendige diameter van 44 en een 
uitwendige diameter van 48 mm. Met een metaal
zaag werd een ring van 30 mm hoogte afgezaagd. 
Vervolgens verwijderde ik de drie veren en boog 
de in de hals aanwezige omgezette rand met een 
tang voorzichtig terug (figuur 2). Met een twee
componentenlijm, die warmtebestendig is, werd 
nu de hals in de buis geplakt. Vlak onder de 
bovenrand van de messingbuis werden vervolgens 
drie gaatjes op onderling gelijke afstanden ge
boord waarin 3 mm metrische schroefdraad werd 
getapt. Met drie schroefjes kon nu een bakelieten 
illuminatiefitting op elke gewenste hoogte en in 
elke gewenste stand worden vastgezet. In de fit
ting kan dan de lamp worden geschroefd, die 
nauwkeurig in het brandpunt van de spiegel
optiek kan worden ingesteld. 
Door mij werden proeven genomen op welke 
afstand de lamp van het object moest worden ge
plaatst om een temperatuur van 10° C boven de 
omgevende luchttemperatuur te krijgen. Op deze 
wijze werden de onderstaande lampen beproefd: 
a. Philips NL ( 5 W) kogellamp, inwendig ge-

matteerd; 
b. Vir 15 W, peervormige lamp, helder; 
c. Philips 25 W kogellamp, helder; 
d. Philips 40 W kogellamp, inwendig gematteerd; 
e. idem, helder. 
Om onder de respectievelijke lampen een tempe
ratuursverhoging van 10° C te krijgen moesten zij 
op de navolgende afstanden boven het object wor
den geplaatst: 
a. 5 W: 15 em; 
b. 15 W: 35 em; 

Fig. 1 

Fig. 2 

c. 25 W: 45 em; 
d. 40 W: 35 em; 
e. 40 W: 35 em. 
Opmerkelijk is dat de 25 W heldere kogellamp en 
de 15 W heldere peer een relatief hoog rende
ment geven. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt 
door de rondom de as zigzag geplaatste gloei
draad. Bij de 40 W lampen werd de illuminatie
fitting zo warm, dat deze ging ruiken. Hiervoor 
zou dus waarschijnlijk beter een ander type fitting 
kunnen worden gebruikt. 
Het voordeel van deze reflector, die op zichzelf 
niet zo goedkoop is (f 8,50), is, dat zij maar 
weinig vermogen nodig heeft waardoor de kosten 
toch op den duur er weer uit komen. Bovendien 
is de reflector volkomen tegen vocht en andere 
ongunstige omstandigheden bestendig. Aan de 
koperen buis kunnen wij nog een strip bevestigen, 
die in de kap kan worden vastgemaakt, waarbij de 
reflector in aile richtingen kan worden gesteld. 
Voor grotere terraria heeft Raak nog andere re
flectoren waarbij de warmteconcentratie zeer effec
tief geregeld kan worden. 

Sehildpaddenzorg 
Me.,r. J, T. Somberg-Honltt, Amaterdam 

Reeds enige malen hebben wij ons in Lacerta 
kwaad gemaakt over dierenmishandelingen o.a. 
voor wat betreft schildpadden. Ditmaal daarom 
een publicatie waaruit blijkt dat het ook anders 
kan. 
Het onderstaande artikel over Zeeschildpadden 
aan de Surinaamse kust, troffen wij aan in Panda 
nieuws van oktober 1967, het maandblad van het 
welbekende W ereld Natuur Fonds. 
Tijdens mijn recente bezoek aan Suriname hebben 

ir. Bubbermann, hoofd van 's Lands Bosbeheer 
(L.B.B.) te Paramaribo, en dr. ]. Schulz, weten
schappelijk medewerker van het L.B.B., mij in de 
gelegenheid gesteld een kijkje te gaan nemen 
op een kuststrook van Suriname genaamd Eilanti. 
Langs de kust van Suriname en speciaal in het 
gedeelte dat zich bevindt tussen de Marowijne 
rivier en de Surinaamse rivier, bevinden zich 
zandstroken die als legplaats voor grote zeeschild
padden dienen. 
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Jaarlijks doen zich ingrijpende veranderingen van 
de kust voor door de invloed van branding, kust
stromingen en afwisselende passaatwinden. De 
zandstranden verplaatsen zich dan ook regelmatig. 
Was eens het reservaat Wia Wia zeer belangrijk 
als legplaats voor de grote reptielen, thans blijken, 
vooral de laatste jaren, verreweg de meeste dieren 
aan land te komen iets ten noorden van de man
ding van de Marowijne, het strandgedeelte Eilanti. 
Slechts met een wankele korjaal is Eilanti te be
reiken. Het gevaar van haaien, steekroggen en 
barracuda's is bepaald niet denkbeeldig. En aan 
land wordt men 'opgevreten' door miljarden 
muskieten. 
In een geheel open hutje verblijft hier de man die 
gedurende drie weken de eieren en de jonge zee
schildpadjes bewaakt. Daarna wordt hij afgelost. 
Deze permanente bewaking door personeel van 
het L.B.B. duurt van begin april tot eind augustus. 
Tot half september blijft men dan nog om de 
kleine dieren te tellen en te beschermen tegen hun 
vijanden op het land. 
Naast zijn gewone werk van het L.B.B. bestudeert 
dr. Schulz de zeeschildpadden, hun leggewoonten, 
hun orientatiebewegingen op het land en de mi
graties in zee. Men weet hier nog maar weinig 
van af, ondanks het feit dat de laatste jaren vrij 
veel aandacht aan deze grote reptielen is geschon
ken. 
De werkzaamheden op het strand staan onder 
Ieiding van een opzichter, de heer G. Plak, die 
mij vele interessante dingen vertelde. 
Het aantal nog levende soorten schildpadden dat 
voorkomt aan de Surinaamse kust, is zeer klein. 
Zij behoren tot 2 families, nl. de lederschildpad
den (Dermochelid,le) en de zeeschildpadden 
( Chelonidae). 

Nleuwe leden: 

1559 J. Roos, Alverstraat 387, Rotterdam 
1560 C. Hoegee, l. Kosterstraat 217, Scllicdc:m 
1551 F. Drescher, Hermann Robberstraat 96, R'dam 
1552 J. Bayards, Lean v. Rasseghem 53, Breda 
1563 Alg. Penn. Ned. Jeugdbond Natuurstudie, 

N.J.N. Asd., o/o Smnlstraat 30, Groningen 
1564 J. G. van Raaphorst, Terborghlaan 9, Alkmaar 
1565 H. During, Albert Cuijpstraat 74, Zwolle 
1566 Dr. D. Hillenius, Plantage Middenlaan 53, Am-

sterdam 
1567 H. Bakker, Raadhuisstraat G, Landsmeer N.H. 
1558 F. Hagedoorn, Voetjesstraat 71c, Rotterdam 
1569 J. C. v. Hesse, Westeinde .69, Moordrecht 
1570 J. H. P. de Wit, Hoogstraat 44, Waalre (N.B.) 
1571 w. Getreuer, Houtduiflaan 4, Leidschendam 
1572 R. Dewart, 18, Av. F. Roosevelt, Rixensart (Bt) 
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J. C. v. Vaupei-Kiein, Rijswijk, naar Hansenstraat 26, 
Rijswijk Z.-H. 

G. M. Galesloot naar Selvasdreef 68, Utrecht 
J. A. J. v. Pelt van Deurne naar De Romboutweg 79, 
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Dr. P. A. Florschutz naar Emmalaan 9, De Bill 

Afvoeren: 

J. P. M. Jansen, Den Haag 
w. Walraven, Amsterdam; H. During, Zwolle 
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Volgens een schatting in 1964 bedroeg het totale 
aantal lederschildpadden op de gehele wereld niet 
meer dan een 2000 exemplaren; van deze zouden 
er niet meer dan een 300 in de Caraibische wate
ren voorkomen. 
Van de zeeschildpadden komen drie tot vier 
soorten geregeld aan de Surinaamse stranden: de 
krape of soepschildpad (Chelonia mydas), de 
warana of onechte karetschildpad (Carella caretta) 
en de karet of echte karetschildpad (Erelmochelys 
imbricata). 
De grootste van deze schildpadden is de aitkanti, 
een lederschildpad ( Dermoche/ ;·s coriacea), een 
relikt uit de tijd van voor de Dinosauriers. Deze 
reus, die een heel enkele maal op de Surinaamse 
kust een nest heeft gemaakt, kan een lengte berei
ken van 2,5 meter en een gewicht van ruim 500 
kg. ( Er schijnt zelfs een dter gemeten te zijn van 
3 meter met een gewicht van een 1000 kg.) 
De soepschildpad wordt gewoonlijk Ianger dan 
1,20 meter en weegt meer dan 200 kg. De 
warana is kleiner dan de soepschildpad en zijn 
lengte is gewoonlijk niet meer dan driekwart tot 
een meter, hij bereikt zeer zelden een gewicht van 
100 kg, hoewel ook een cxemplaar van 200 kg is 
gemeld. Van de karetschildpad wordt het rug
schild hoogst zelden Ianger dan een meter; het 
maximum gewicht is onge,·eer 75 kg. 

( wotdt vervolgd) 

Voor hen die het Wereld Natuur Fonds willen 
steunen nog even het adres: 

W.N.F., Postbus 7, Zcist, tel. 03439-250; 
giro 4 4 4 6 6 

BIBLIOTHEEK LACERTA 

red. 

De huisvesting van de bibliotheek ondervindt 
neg steeds vertraging, doordat allerlei voor
zieningen aan mijn huis niet tijdig gereed 
konden zijn. Een vlotte oplevering van de ge
vraagde boeken is daarom nog niet mogelijk. 
lk vertrouw evenwel spoedig prompt aan de 
vragen te kunnen voldoen. Wilt U neg even 
geduld hebben? 
Wet de plannen voor de bibliotheek betreft het 
volgende. Het ligt in de bedoeling de biblio
theek te splitsen in strikt herpetologische lite
ratuur en literatuur op ander gebied. 
Van de herpetologische literatuur zal, indien 
financieel mogelijk, een nieuwe catalogus wor
den uitgegeven. Voorbereiding en uitvoering 
hiervan zullen echter neg geruime tijd vergen. 
De jaargangen van niet gevraagde tijdschriften 
zullen aan de leden tegen het hoogste bod 
worden verkocht. Aanbiedingen van deze jaar
gangen zullen in de komende maanden in dit 
blad verschijnen. 
Tenslotte, wanneer U boeken te leen vraagt, 
wilt U er dan aan denken, dat de portokosten, 
die vrij hoog zijn, uit door U gestorte waar
borgsommen moeten worden bestreden. Die 
waarborgsommen moeten er dus zijn! 

De wnd. bibliothecaris J. A. Otte 


