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Volgens Klingelhoffer wordt de diadeemschild
pad slechts zelden in het terrarium gehouden. 
Deze uit West-Pakistan en het stroomgebied 
van de Indus, de Ganges en de Bramaputra 
afkomstige schildpad, dankt zijn uit het Duits 
vertaalde Nederlandse naam aan de gele lijn
tekening op de donkere kop, hoewel die niet 
bij aile dieren gelijk is. 
In het aqua-terrarium blijkt het een goed 
houdbaar en sterk dier te zijn, dat zich voedt 
met planten en vis. Alweer volgens Klingel
hoffer is het een vreedzame bewoner, die 
goed met kleinere dieren samen gehouden 
kan worden. Wanneer deze Hardella zich in 
het nauw gebracht voelt, dreigt hij met wijd 
geopende bek, maar bijten doet hij zelden. 
Nadere gegevens van degene, die deze schild
pad houdt of heeft gehouden, zijn zeer wel
kom. 

L.C. 

INGEKOMEN STUKKEN 

Vltamlne-A voor schlldpadden 

Eni~e jaren geleden kreeg een van mijn moeras
schlldpadden gezwollen ogen. Na verloop van enige 
tijd waren de ogen volkomen gesloten, waardoor de 
schlldpad zljn voedsel niet meer kon vinden. Een 
door mil geconsulteerde dierenarts gat mij een pre
paraat dat in het zwembassin moest worden opgelost 
en dat de genezing van de schildpad tengevolge 
zou moeten hebben. Aangezien de zieke schildpad 
geen enkele belangstelling voor het water had en 
steeds weer onmlddellijk op het land kroop, had een 
en ander geen effect. Op mijn vraag of door middel 
van een lnjectle geen resultaat kon worden geboekt. 
antwoordde de dlerenarts, dat het onmogelijk was 
kleine dleren een injectie te geven, aangezien zij 
hierdoor een shock zouden krijgen en zouden over
lijden. Na een lijdensweg van enige maanden over
lead de schildpad. 
Onlangs vertoonde een rrijner schildpadden dezelfde 
symptomen. lnmiddels wcts ik evenwel in kontakt ge
komen met een van de laden van 'Lacerta', de heer 
M. H. van Meeuwen, Johan de Wittstraat 46, Leiden. 
De hear van Meeuwen stelde als diagnose: de schild
pad heeft een tekort aan Vitamine-A. Hij gat de 
schildpad een Vitamine-A injectie en binnen 5 ':!agen 
was de patient volledlg genezen. 

Drs. J. Sloos 

REDACTIE-ADRES GEWIJZIGDf 

Uw redacteur vestigt er de aandacht op dat 
zijn adres is gewijzigd in: Prinses Margriet
laan 54, Mijdrecht (Utr.) Gaarne zal hij op dat 
adres Uw bijdrage(n) voor Lacerta ontvangen, 
liefst met illustraties, want zoals reeds eerder 
gezegd, is de kopij-voorraad zeer bedenkelijk 
geslonken. Indian U dus prijs stelt op een 
voortgezette regelmatige verschijning van Uw 
blad, stel dan Uw plan om ook eens iets over 
Uw ervaringen op schrift te stellen, niet te 
lang meer uit! 

L. Claassen 



Stomatitis uleerosa bij twee worgslangen 

Prof. Dr. A. A. Verveen en Drs. M. Kooij, met 
medewerking van J. Colijn, H. H. van der Mey 
en W. P. Walen. Foto P. de Boer. 

Stomatitis ulcerosa of bek-rot is bij reptielen een 
naar verluidt fatale ziekte waarbij zowel bacterH~n 
als schimmels zijn gevonden, terwijl ook een avi
taminose is genoemd (H. Reichenbach-Klinke and 
E. Elkan, The Principal Diseases of lower Verte
brates. Academic Press, New York 1965, p. 394-
396). Hoewel wij er niet in geslaagd zijn in onze 
twee ernstige gevallen van bek-rot de verwekker 
direct te determineren, wijzen zowel onze waar
nemingen als het geslaagde verloop van onze op 
schimmel gerichte behandeling er op, dat in dit 
geval een schimmel de oorzaak van deze ziekte is. 
In de periode dec. '65-juli '66 namen wij in onze 
collectie reptielen vier worgslangen op: Epicratt?s 
cenchris (regenboogboa, gegevens per 5 juli '66: 
lengte 191 em, gewicht 1865 gram), E1mectes 
murimu (anaconda, lengte 135 em, gewicht 1250 
gram), Constrictor constrictor (boa constrictor, 
lengte 170 em, gewicht 1900 gram) en Python 
retiC11/at11.s (nets lang, lengte 170 em, gewicht 
700 gram). De dieren, die aile bij aankomst 
(respectievelijk op 3-1-'66, 13-12-'65, 29-3-'66 en 
5-7-· 66) schone bekken had den, werden geschei
den ondergebracht in eenvoudige terraria met 
zand op de bodem en met een grote waterbak. De 
terraria stonden in een tropische kamer. 
De boa constrictor at uitsluitend dode ratten en 
muizen, die op het, vaak vochtige, zand werden 

Uit het Fysiologisch Laboratorium van de Rijks
universiteit te leiden. 

neergelegd. Na de maaltijd zagen wij soms zand 
tussen de kaken van het dier. Dit zand bleef da
genlang zitten. Ook de regenboogboa werkte soms 
een met zand bedekte prooi naar binnen. Bij de 
netslang en· bij de anaconda kwam dit niet voor. 
In juli 1966 viel het ons op, dat de boa constrictor 
nu en dan met de voor- of zijkant van de kop 
tegen harde voorwerpen drukte. Jammer genoeg 
was dit voor ons geen aanleiding de bek te in
specteren. In september werd de kop van de boa 
constrictor asymmetrisch dikker en, wat later, 
sloten de kaken aan de rechter kant niet goed 
meer en hing er slijm uit de bek. Bij inspectie 
bleek toen dat de hcHe mondholte bedekt was m~t 
grote zweren. Op deze zweren lag een geelwit be
slag dat moeilijk was los te krijgen. Probeerden 
we dit beslag te verwijderen, dan begonnen de 
wooden te bloeden. Een keel-neus-oor-arts die wtj 
om advies vroegen, vertelde ons dat het ziekte
beeld leek op een infectie met de schimmel Candi
da a/bicaus. Deze treedt op bij jonge kinderen die 
veel in zand spelen en die dit in de mond nemen. 
Een bij die kinderen heel goed werkende behande
ling bestaat uit het meermalen per dag penselen 
van de beslagen met 3% borax-glycerine. 
Wij begonnen daarop direct met deze behandeling 
(zie grafiek), een maal per dag of om de andere 
dag. Ondanks deze lage behandelfrekwentie was 
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Conditie van de Constrictor constrictor gedurende het tijdvak juli 1966 tot november 1967. 
Grafiek: 
Gewichtsverloop in grammen, zoveol mogelijk gemeten na de ontlasting volgende op de Joatste voedering. 
Gestippelde lijnen: verloop niet nader aan te geven bij gebrek aan gewichtsbepalingen. 
Bovenste. rij: 
Voedselopname: grote streep = rat; kleine streep = muis; pijl = gedwongen voedering (muis). 
Tweede rij: 
Behandeling: kruisen = duw-bewegingen met de kop; enkelvoudige arcering = 3% borax-glycerine; dubbele 
arcering = nystatine-glycerine; pijl met getal = tandextractie-zitting met aantal weggebroken zieke tanden, 
gevolgd door penselen met nystatine-glycerine; uitroepteken == bek schoon bij inspectie. 
Derde rij: 
Vcrvellingen (v). 
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Folo P. de Boer 
Het uitbrekm vall zieke 1a11dm. Deze foto is gwomen ill de laatste fase vall de beha11deli11g. Het 
is duidelijk te zie11 dat de recbter belft va11 de bovenkaak vooraa11 gem tmzdm bevat. D e Ianden 
li11ks bovm zijn bedekt m et tamlvlees. bz de o11derkaak is de adembuis met geopende illga11g le zien. 

het effect duidelijk. Na een keer of vier penselen 
zaten de beslagen los en konden gemakkelijk en 
zonder bloeden worden verwijderd. Toen bleek 
op sommige plaatsen het bot bloot te liggen. We 
schrokken daar erg van en besloten het dier, toen 
het 7 behandelingen achter de rug had, een tijd 
rust te gunnen. Na twee weken rust bleken vele 
wonden, ook die waar bot bloot lag, fraai te zijn 
genezen, maar cr wa.ren toch nog vee! zweren 
overgebleven en ook nieuwe erbij gekomen, zo
dat we weer een serie (nu van 8) behandelingen 
begonnen. 
Onder de microscoop zagen wij in vers beslag 
naast leucocyten oak drade.rige structuren. Elders 
uitgevoerde kweken op schimmels of bacterien 
bleven jammer genoeg negatief. Om verdere in
fecties te voorkomen werd al het zand uit de 
terraria verwijderd en vervangen door bakstenen. 
We overwogen bet zand te steriliseren en in de 
bakken te houden, maar deden dit niet omdat het 
tach weer vochtig zou worden en dan opnieuw een 
voedingsbodem voor rondzwervende schimmel
sporen zou vormen. 
Inmiddels (begin oktober "66) began ook de 
regenboogboa duwbewegingen met de kop te ver
tonen. Bij inspectie bleek in de bek een aantal 
kleine zweertjes te zitten en er zat rechts achter 
in de bek een stevig vastzittend kaas· en weefsel
achtig gezwel van enige centimeters lengte, met 
een doorsnede van 1 em. Na 5 keer penselen l iet 
dit gezwel in zijn geheel los. Herhaalde behan
deling met boraxglycerine ( 2 weken penselen, 
2 weken rust) had, afgezien van de eerste op
ruiming, verder ook maar weinig effect. Bij beide 
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dieren kwamen de ontstekingen terug, waarbij 
opviel dat zweren optraden rand de tanden en op 
bet tegenovergelegen slijmvlies van de andere 
kaak. zo·n tand was gehuld in een gele kaas
achtige koker die na enige keren pense len van de 
tand kon worden geschoven, maar tach weer terug 
kwam. Bij tanden die Iicht waren aangedaan zat 
de koker om de punt van de tand. Was de tand 
erger ziek dan liet deze tenslotte vanzelf los. Op 
deze wijze raakte vooral de ernstig zieke boa 
constrictor spontaan heel wat tanden kwijt. 
Goede raad was duur. Borax is een giftige stof en 
mag niet lang worden toegepast. De andere aan
bevolen middelen tegen bek-rot zijn speciaal te
gen bacterien gericht en omdat wij naar aan
leiding van de tandziekte veronderstelden dat een 
eventuele bacteriele infectie secundair is aan een 
schimmel·in fectie, leek het gebruik daarvan ons 
weinig zinvol toe. 
De toestand van de boa constrictor werd nu snel 
slechter (december 1966 • januari 1967) . Het be
slag breidde zich uit. Het dier at niet meer, was 
traag en moest gedwongen worden gevoerd. De 
dwangvoedering deden wij met dade muizen die 
wij goed nat maakten om deze gemakkelijk naar 
binnen te Iaten glijden. Daarna werd met een 
schaar een knip in de nek van de muis gemaakt 
en de punt van een 30 em lange, ongeveer 1 em 
dikke, gladde stok in het achterhoofdsgat van de 
muis gestoken. D e slang werd dan op een g ladde 
ondergrond gelegd en met de linkerhand achter 
de kop gepakt, terwij l met de rechterhand de kop 
van de muis via het tongelgat in de bek werd 
geschoven. Met behulp van de stok werd de muis 



voorzichtig verder geduwd, tot de stok bijna ge
heel in de slang was verdwenen. Wanneer wij de 
stok dan met een snelle ruk terugtrokken hadden 
en de slang loslieten, braakte deze de muis niet 
uit. 
Inmiddels bleek ons bij navraag in de kliniek 
dat er sinds kort een nieuwe en bijzonder sterk 
werkende anti-schimmelstof werd toegepast: nysta
tine, verkrijgbaar in pillen van 200.000 I.E. of 
500.000 I.E., maar ook als zalf. (Er is in de kli
niek nog een behandeling bekend: het slikken van 
griseofulvine. Het duurt daarbij echter vele maan
den voor het zieke deel van b.v. een nagel is 
weggegroeid.) Omdat nystatine aan de Iucht snel 
wordt afgebroken en omdat wij het brengen van 
zalf bij de luchtwegen gevaarlijk vonden zagen 
wij a priori af van het zalfpreparaat en gebruikten 
pillen van 500.000 I.E. om ter plaatse een vers 
nystatine papje te maken. Daartoe werd per be
handeling een pil in een mortier fijn gestampt en 
vermengd met een ml glycerine. Met behulp van 
een penseel werd dit papje over de hele bek uit
gestreken, met uitzondering van de openingen van 
de luchtwegen. Het effect op de zweren was in
derdaad verbluffend. Na een behandeling was al 
het beslag verdwenen en vertoonden de wonden 
duidelijk tekenen van genezing, ook op plaatsen 
waar bot bloot lag. Voortzetting van de behande
ling leidde echter wederom niet tot verdere ver
betering. De tanden bleven ziek en op de plant
sen waar het slijmvlies met deze tanden in con
tact kwam bleven nieuwe zweren ontstaan. Nu is 
het van schimmel-infecties bij de mens bekend, 
dat een aandoening van structuren als de nagels 
niet door locale toepassing van anti-schimmel
stoffen is te bestrijden. De snelste behandeling 
bestaat dan uit het trekken van de nagels, ge
volgd door een locale anti-schimmel nabehande
ling. Omdat de boa constrictor ondertussen zo 
ziek was geworden dat wij vreesden de strijd te 
hebben verloren, besloten wij een variant op deze 
behandeling toe te passen door de zieke tanden te 
verwijderen en locaal na te behandelen met nysta
tine-glycerine-papje. 
We deden dit op de volgende manier (zie foto): 
een man pakte de slang achter de kop en ergens 
op het lichaam en legde hem op een tafel met 
goede verlichting. Daarop opende de operateur de 
bek door de spitse achterkant van een penseel via 
de tongelopening in de bek te brengen en dit 
penseel dan voorzichtig dwars in de bek te plaat
sen. Een enige em brede doorzichtige lat ( een 
plastic lineaal bijvoorbeeld) werd vervolgens 
dwars in de bek gezet en met de duim van de 
linkerhand tegen de keel gedrukt. Daarop werd 
eerst zoveel mogelijk beslag met de eventuele los
se tanden verwijderd met behulp van een gebogen 
stomp pincet. Met een knabbeltang werden vervol
gens 5 tot 10 zieke tanden uitgeknipt. De tang 
werd over de tand geschoven tot op het bot, waar
na de tand werd afgeknipt. We probeerden daar
bij het slijmvlies en de naastliggende tanden te 
sparen. Dit lukte niet altijd, wat geen bezwaar 
bleek te zijn. De wond bloedt even sterk, maar 
dit houdt snel op. Na het wegknippen van de 
zieke tanden werd het gestolde bloed uit de bek 
geveegd en vervolgens werd de hele bek met be
hulp van het penseel ingesmeerd met het nystatine-

glycerine-papje. Anti-bacterie-middelen gaven wij 
niet. Desondanks genazen de door deze behande
ling opgetreden wonden snel. 
Het is niet nodig de slang narcose te geven. Het 
dier reageert met vluchtpogingen op het openen 
van de bek, maar houdt zich dan verder rustig. 
Op het wegknippen van de tanden is geen reactie 
waar te nemen. 
Afhankelijk van de ernst van de toestand werd de 
behandeling Of iedere week herhaald Of eens in 
de veertien dagen, net zolang tot de bek geheel 
gaaf was. Bij de regenboogboa was dit na 2 be
handelingen het geval, waarbij in het geheel zeven 
tanden zijn uitgeknipt. De behandeling van de boa 
constrictor heeft enige maanden geduurd ( zie 
grafiek). Bij dit dier, dat er begin 1967 erg 
slecht aan toe was, zijn in 6 keer totaal 27 tanden 
actief verwijderd. De laatste keren werden tel
kens maar een paar tanden weggehaald, die ken
nelijk eerder waren aangetast, maar waarvan d~t 
tevoren nog niet was te zien. De verbetering 'in 
de algehele toestand trad veel eerder in. De boa 
constrictor begon nog tijdens deze tandextractie
behandeling weer spontaan te eten. Sindsdien zijn 
aile tanden teruggekomen. De bek is nu reeds 
6 maanden schoon evenals die van de regenboog
boa. Ook is de algehele conditie nu zo goed dat 
wij niet bang meer zijn voor een inwendige schim
melinfectie, die na zo'n bekinfectie op zou kun
nen treden. Indien men hier bang voor is, zou 
men na elke behandeling van de bek nog een hele 
nystatine-pil naar binnen kunnen duwen, wat wij 
( niet consequent) bij de boa constrictor hebben 
gedaan. De anaconda en de netslang hebben deze 
aandoening niet opgelopen. Ter vergelijking vol
gen hier de gewichten van de vier genoemde 
slangen per 1-11-'67: Epicrates cenchris 2790 
gram, Ermecles mrtrintu 2250 gram, Constrictor 
cotlslriclor 2760 gram en Python reticulatus 1970 
gram. 
Samenvattend is onze indruk, dat deze vorm van 
stomatitis ulcerosa wordt veroorzaakt door schim
mels die via het op het vochtige zand van het 
terrarium liggende prooidier in de bek komen. 
In de eerste fase zal herhaald penselen met 3% 
borax-glycerine of, beter, met vers bereide nysta
tine-glycerine voldoende zijn. Zijn de tanden aan
getast, dan moeten deze zo snel en zoveel moge
lijk worden weggehaald, gevolgd door een nabe
handeling met nystatine-glycerine. Wooden, die 
zo groot en diep zijn, dat het bot bloot ligt gene
zen snel, ook zonder anti-bacterie-middelen te 
geven. 
Men moet er op bedacht zijn dat bij andere dieren 
ook de hoornranden van de kaken evenals de 
tanden een blijvende infectiebron kunnen zijn, zo
dat men die weg zal moeten snijden. Preventief 
is het verwijderen van zand uit aile terraria vol
doende gebleken. Stomatitis ulcerosa is hierna bij 
geen van onze dieren meer voorgekomen. 

Voetnoot 
De beschreven behandeling zal het best kunnen wor
den uitgevoerd in overleg en in samenwerking met 
de eerste auteur of een dierenarts. Vanwege het be
lang van de determinatie van de desbetroffende 
ziekteverwekker(s} verzoeken wlj geinteresseerden in 
eerste instantie contact op te nemen met Dr. P. 
Zwart, Rijksuniversiteit te Utrecht, Facultelt Dler
geneeskunde, Afd. Zlektekunc!e Bljzondere Dieren. 
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Aantekeningen oTer amfibieen en reptielen in Suriname 

deel X 

door lr. F. C. d'A.udrelseh • ...fmerongen 

Onderorde II: Ophidia ( slangen). 
Als overal ter wereld hebben de slangen in 
Suriname het zwaar te verduren. Aangezien er 
echter een aantal giftige • waaronder dodelijk 
giftige . slangen vcorkomcn en de bosbewoners 
bovendien direct hieraan bloot staan door de 
oppervlakkige kleding en het in de regel ont
breken van schoeisel, kan men het deze mensen 
niet kwalijk nemen, dat al wat slang heet bij hen 
in een kwade reuk staat. De gevallen waarbij 
iemand ten slachtoffer viel aan slangebeet met 
dodelijke afloop, staan daarvoor te vers in het 
geheugen. Met uitzondering van de heilige tapijt
slang, v:ordt iedere slang, giftig of volkomen 
onschuldig, dan ook verdelgd. Men koestert een 
grondige afkeer van deze dieren, die men, zelfs 
nadat zij gedood zijn, voor giftig blijft houden. 
Aanrakcn zal men een slang dan ook nooit als 
men het enigszins vermijden kan. 
De inlandse bevolking, zowel de Boslandcreolen 
als de Indianen, bereiden talloze middeltjes, het
zij profylactisch hetzij als direct geneesmiddel, 
tegen slangenbeet. Deze middeltjes, de befaamde 
'sneki-kotti', berusten meestal op een familiege
heim en er komt nogal wat geheimzinnigheid aan 
te pas. Merkwaardig echter is, dat men o.a. b.v. de 
kop en de gal van een gifslang gebruikt voor de 
bereiding van deze slangen 'inentingen', welke 
men overigens ook gewoon oraal in kan nemen 
(bij vcorkeur opgelost in rum). Een algemeen 
middcl, van maar korte uitwerking echter, zou 
het als een pruim kauwen van de plant 'sneki
bita' zijn. 

Hoe men ook over deze middeltjes denken mag 
• van medische zijde verwerpt men deze blijk
baar . ik had er altijd een bij me op mijn tochten 
door het binnenland. Ik heb ook een geval mee
gemaakt, dat iemand van de beet van een zwaar 
giftige slang ( oeroekoekoe) herstelde, met geen 
andere behandeling dan die door een Bosland
creool, zonder daarbij enig lichaamsdeel kwijt te 
raken. Toch vallen er regelmatig dodelijke slacht
offers, ondanks deze middeltjes, waarbij de on
hygienische werkwijze ook nog wei een rol zal 
spelen. 

Het Instituut Butantan te Sao Paulo in Brazilie 
vervaardigt serums tegen de beet van giftige 
slangen, met name: 
anti-lachetisch tegen de beet van de makka-sneki; 
a1zti-bothropisch tegen de beet van de oeroekoekoe 
( ook sekkrepattoe-sneki?, tintikkah ?) ; 
anti-crotalisch tegen de beet van de ratelslang; 
anti-elapidisch tegen de beet van de koraalslang 
( ook ingibangi?, srika-sneki?); 
c.nti-ophidisch tegen de beet van een ongei'dentifi
ceerde gifslang. 
In de praktijk zijn serums, die zeer beperkt houd
baar zijn buiten een ijskast, maar van betrekkelijke 
waarde in het bos, omdat je nu eenmaal geen ijs
kast mee kan nemen op je tochten door het oer
woud. 
Van de volgende 4 families van slangen heb ik 
vertegenwoordigers in Suriname waargenomen: 
Boidae, Ilysiidae, Colubridae en Viperidae. 

FAMILIE: BOIDAE (wurgslangen) 

TAPIJTSLANG Boa constrictor constrictor L.J 
(T = dagoweh; S = kitombesneki; C = ijoj; 
Portugees = giboia). 
Over deze prachtig getekende en gekleurde slang 
is reeds veel geschreven. De slang schijnt een 
grote lengte te kunnen bereiken, maar in het 
algemeen lijkt hij betrekkelijk kort, omdat hij zo 
dik is. Ik geloof dat 2,5 m lengte reeds een be
hoorlijk groot exemplaar representeert. 
In Suriname wordt deze slang door de Creoolse 
bevolking als heilig gewaarmerkt en dan ook niet 
gedood. De tapijtslang staat ook bekend als 
'afgodsslang' en het wordt aangenomen dat dit 
dier reeds door de oude Mexicanen aanbeden 
werd. Hoe het ook zij, een feit is dat op dit ogen
blik deze slang nog steeds aanbeden wordt. Het 
geloof bestaat dat het iemand goed gaat wanneer 
hij zo'n slang in zijn huis houdt en hem dan aan
bidt. Het dier krijgt dan een apart kamertje en 
wordt dan zeer goed verzorgd met eieren, kui
kens en wat dies meer zij. Er bestaan ook nog 
andere dieren, zoals b.v. een pad, die op deze 

58 

manier aanbeden kunnen worden. Van iemand, 
die het voor de wind gaat, wordt in Suriname dan 
ook al vlug gezegd dat hij dit of dat dier aanbidt. 
Zelf heb ik in het binnenland nooit een tapijt
slang gezien. Gezien zijn voorliefde voor vogels en 
eieren, houdt hij zich nogal eens op in de nabij
heid van plantagewoningen of andere nederzet
tingen. 

ANACONDA (Eunectru muritzus (L.)J (T = 
aboma; S = grantataj; A = kamondoh; C = 
saparapijokkoejoeroe; Portugees = sucuri). 
Dit is een van de grootste slangen ter wereld. 
Ofschoon lengten van over de 8 m genoemd wor
den, schijnt 5 m een meer voorkomende maat te 
zijn. In Suriname heb ik meerdere ahoma's ge
zien, maar slechts twee keer was ik in de gelegen
heid er een nader te bekijken. De eerste keer be
trof het een erg jong dier, de tweede keer eentje 
van 2,20 m lang. Hiervan was de kop 5 em, de 
staart 30 em. De doorsnede op de dikste plaats, 
waar nog wei vers eten gezeten zal hebben, be-



droeg 8 em. D e slang, waarvan de kleur een 
olijfachtig bruingrijs met iets geligs erin was, werd 
versierd door 21 zwarte vlekken, die uit twee 
tegenover elkaar staande cirkelbogen bestonden. 
Op de staart waren er nog 10 aanwezig. 
Deze wurgslang is een semi-aquatiel dier, dat 
zich zcer goed in het water thuis voclt : het zwemt, 
duikt en drijft. Zoal niet in het water. dan houdt 
het zich toch in de directe omgeving hiervan op. 
Gaarne hangt het in een boom, die over het 
water uitsteekt. D e grotere exemplaren komen 
slechts voor langs de grate rivieren en de grotere 
zijtakken hiervan. Het voedsel bestaat uit zoog
dieren. 

TINTIKKAH (S) (EpicrateJ cenrbria (L.)). 
Dit is bes list de mooiste slang, die ik ooit in 
Suriname waarnam en wei maar een keer. Het 
was in een savannabos ter hoogte van Dam aan 
de Sara-kreek. De slang had een lengte van 
175 em, waarvan 20 em op rekening van de 
staan kwam, en een doorsnede van ca. 5 em. De 
kop had iets schildpadachtigs, doordat de neus 
niet direct op de bovenkaak zat, maar iets hoger 
en ook verder vooruit stak. Langs de kaken was 
een rij verticale schubben, die vanuit de verte de 
ind ruk van tanden wekten. 

De hoofdkleur was een iets oranje getint licht
bruin op de rug met zwarte brede cirkels in een 
rij in de lengte hierover heen. Deze cirkels ver
sprongen echter langs de centerlijn over de rug 
en wei steeds meer naar achteren toe. Zodoende 
ontstonden eerst in elkaar hakende halve cirkels 
en vervolgens een soort achten. Daarna werden het 
weer hele cirkels, waarna diezelfde onregelmatige 
verspringing nogmaals optrad om weer regelmatig 
op de staart uit te komen. De flanken waren meer 
echt bruin van kleur met in de lengte twee rijen 
ogen, onderling verspringend. De bovenste rij 
bestond uit grotere zwarte ogen met een fe l oranje 
kern, de onderste uit kle inere puur zwarte, aan de 
buikzijde omgrensd door enkele cremekleurige 
vlekj es. D e buik was wit. Op de kop liep een 
zwane streep over het midden en ook vanaf de 
ogen liep een zwarte streep naar achteren. Over 
het gehele lichaam, maar vooral O\"er de kop, lag 
een groenige g lans, als je er in een bepaalde 
richting overheen keek. Het oog, met verticale 
pupil, was donkerbruin ; de tong zwar!. 
Volgcns mijn begeleider, een Auca, was dit dier 
een soon makka-sneki en volgens mijn opzichter, 
die er niet bij was, naar mijn beschrijving een 
soon tapijtslang. (Door Drs. M. S. Hoogmoed 
werd dit dier gedetermineerd als Epicrates 
rmcbria het is dus een niet-giftige Boi"de. Red.). 

( wordt vervolgd) 

Dipsadomorphus deudrophilus 

II. A. L . Jll enne, D en llaa11 

Onder de vele slangen die de bossen en sawah"s 
van lndonesie bewonen, kan een der opvallendste 
genoemd worden de U lar tjintjin mas (= gouden 
rings lang). Ze is gitzwart van kleur en heeft 40-
90 gele banden om het lichaam. Bij uitzondering 
worden echter, zoals aan de zuidkust van Java, 
wei geheel zwarte exemplaren waargenomen. De 
ular tj intjin mas is slechts Iicht giftig, d.w.z. haar 
gif heeft aileen betekenis voor zeer kleine dieren. 
Oat komt doordat slechts 2 of meer van de achter
ste bovenkaaktanden tot giftanden zij n verlengd, 
een echte g roeftandige dus. In Afrika en India 
daarentegen komen groeftandigen \"Oar wier bee: 
voor de mens dodelijk kan zijn. 
De gouden ringslang kan flink lang worden, na
melijk tot 2,40 meter. Andere Dipsadomorphus
soon en uit lndonesie, zoals D. multimaculatll!, D. 
nigrireps, D. jaspideus en D . cynodon, bereiken 
zo'n lengte niet. 
Omdat hij zich vee! in mangrovebossen ophoudt 
waar hij des nachts loert op slapende vogels, 
wordt de slang door de inlanders oak wei man
groveslang en vogelslang genoemd. 
Jk heb dit dier in mijn terraria vaak in het dan
ker bespied en het is ongelooflijk hoe snel het 
een vogeltje grijpt en met huid en haar naar bin
nen werkt. 

Foto Dr. F. Kopstei11 
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UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

AQUA TERRA 1/1968 
Dendroaspis jameson! kaimosae 
door Ludwig Trutnau 
De verzorging en het gedrag van daze Midden-Afri
kaanse gifslang in gevangenschap, waaronder de in
richting van het terrarium en de voedering. 

IDEM 
Reptlelen en amfibieiln zijn elndelijk in Zwitserland 
beschermd 
door Othmar Stemmler 
Onder daze enigszins misleidende titel wordt uit
voerig uiteengezet, dat nu men in Zwitserland op 
grond van een nieuwe natuurbeschermingswet, geen 
amfibieen en reptielen meer mag vangen, voedsel
problemen o.a. bij het houden van slangen kunnen 
ontstaan. Derhalve wordt ten eerste aangeraden bij 
voorkeur geen slangen te houden, die speciaal van 
deze beschermde diersoorten plegen te Ieven en, in
dian men dit toch wei wil doen, de slangen volgens 
een bepaalde methode aan ander levend of dood 
dierlijk voedsel te wennen. Daarbij worden talrijke 
voorbeelden gegeven die tot succes hebben geleid. 

IDEM 211968 
Testudo dentlculata 
door Anton Calmonte 
Een beschrijving van deze Zuid-Amerikaanse woud
schildpad met gegevens over het houden van dit 
no!;Jal groot wordende dier (ca. 60 em!) in het ter
ranum. Geen droge Iucht; overdag tenminste 55% 
relatieve luchtvochtigheid en des nachts ca. 900fol Een 
winterrust van 6-8 waken wordt aangeraden bij tem
peraturen van 10-12° C. Normale dagtemperaturen 
maximaal 25° C en 's nachts 18-20° C; veal frisse 
Iucht is noodzakelijk. Verder bevat de publicatie het 
advies om des nachts voor absolute duisternis te zor
gen, daar de dieren - vooral in het jeugdstadium - bij 
het geringste Iicht (bijv. van een bodemverwarming 
met lampen) ook gedurende de nacht in beweging 
blijven, hetgeen op den duur schadelijke gevolgen 
zal hebben. 

IDEM 
Kleuvariiitelten blj Python rectlculatus 
door Othmar Stemmler 
Een beknopte beschrijving van opmerkelijke kleur
variaties bij een nakomelingschap van deze slang. Na 
een incubatietijd van 85 dagen bleken van de 20 jon
gen. 9 exemplaren qua kleur stark van de overige 11 
te verschillen. 

AQUARIEN TERRARIEN 1/1968 
Waarnemlngen blj groene leguanen 
door Lothar Werner 
Een uitvoerige, goed gedocumenteerde en geillu
streerde verhandeling over de verzorging en het ge
drag van de bekende Iguana iguana. 

IDEM 2/1968 
Waamemlngen aan de zwarte mamba In gevangen
schap 
door Ludwig Trutnau 
Speciaal voor de houders van gifslanQen een belan!;J· 
wekkende publicatie over de gevaarliJke Dendroasp1s 
polylepis polylepis, waarbij vele soortgenoten in de 
gedegen uiteenzettingen worden betrokken. 

IDEM 
Een relsbeschrljvlng ult Cuba (I) 
Rana Catesbelana 
door Heinrich Dathe 
De brulkikker vormt het eerste onderwerp in daze 
vervolgserie over de herpetofauna van Cuba. Volgens 
een van de afbeeldingen maakt men van de huid van 
daze grote kikker in Cuba ••.• tassen e.d. voor de 
toeristen! 

DATZ 111968 
Amphlbolurus b. barbatus 
door GUnther Schmlda 
Een belangwekkende beschrijving van waarnemingen 
in de Australische natuur van de grote baardagamen, 
met een zeer fraaie close-up van deze hagedis. 

IDEM 
Testudo carbonarla 
door Dr. H. Schlegel 
Een beschrijving van deze fraai gekleurde, uit Co-
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lumbia afkomstige schildpad, die niet al te moeilijk 
ho~dbaar blijkt te zijn. Het dier bleak niet aileen sla, 
frUit en vlees te eten maar ook regenwormen. 

IDEM 
Krokodlllen-bescherming In Afrika 
door Dr. Ulrich Tschlirtner 
Vele dieren worden in Afrika met uitroeling bedreigd, 
waaronder de nijlkrokodil, Crocodylus niloticus, die 
veel gejaagd wordt vanwege de vraag naar krokodil
lenleer. Er wordt nu geprobeerd om o.a. daze dier
soort via krokodillen-farms te behouden. De eieren, 
waarvan deze krokodillen er 20-70 per keer leggen, 
worden kunstmatig uitgebroed en de jonge krokodil
len worden na het bereiken van de tweejarige leef
tij~ - hun lengte is dan meer dan een meter! - weer 
vnJgelaten. 

HET AQUARIUM 1968 38 jrg/8 
lk kan er ook nlets aan doen 
door Theo Cornelissen 
Onder deze titel verscheen een zaer fraai geillu
streerd artikel over kikkers. De toto's alsmede de 
prachtige vierdelige kleurenplaat, zijn van A. v. d. 
Nieuwenhuizen. Er worden talrijke kikkers beschreven, 
onder vermelding van hun gedrag, onderlinge verschil
len en gewooonten. Speciale aandacht krijgen Den
drobates- en Phyllobatus-soorten, alsmede een ver
tegenwoordiger van het geslacht Phrynomerus, die 
aile op de kleurenplaat voorkomen. Deze kleuren
plaat hopen wij over enige tijd ook te publiceren. 

DATZ 1968/3 
Gek op klkkers 
door Theo Cornelissen 
Een vertaling van het hierboven genoemde artikel 
uit het Aquarium 38/8, met dezelfde fraaie fotobe
zetting. 

WERKGROEP ARNHEM?? 

Van de heer S. Hoekstra, Dr. J. C. Hartogslaan 31'" te 
Arnhem, vememen wlj dat hlj poglngen In het werk 
stelt om In Amhem en omgevlng te komen tot de op
rlchtlng van een werkgroep. 
Woont U In deze omgeving en hebt U belangstelllng 
voor regelmatlge ontmoetlngen met mede-terrarium
houders In het kader van een werkgroep, wendt U 
dan tot de heer Hoekstra. WIJ wensen hem gaame 
veel succes met dlt lnltlatlef. 

Red. 
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VERSLAG JAARVERGADERING 

Het verslag van de op 6 april 1968 in Utrecht ge
houden Jaarlijkse Ledenvergadering, zal in het vol
gende nummer worden opgenomen. 

Red. 

VRAAG EN AANBOD 

Gevraagd door G. Coene, Pieter Lastmankade 37hs, 
Amsterdam-Z, tel.: 020-738630: enige boomkikkers voor 
beginneling, bijv. Hyla arborea, H. cinerea, H. versi
color e.d. 
Aangeboden door R. Druif, James Rosskade 16', Am
sterdam-W, tel.: 02Q-120901: ingericht terrarium, afme
tingen 70 x 40 x 58 em, aluminium frame, rotswand, 
lichtkap, veer planten. Vraagprljs f 40,-. 


