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W atersehildpadden en 
een l{aaiman 

door SJ. Hofstra, Gorred(/k (Fr.) 

Het is nu twee jaar geleden dat ik met het houden 
van waterschildpadden ben begonnen en ze heb· 
ben mij tot nu toe enorm veel plezier verschaft. 
Ik houd de dieren in een zeer eenvoudige bak van 
80 em lang, 35 em hoog en 35 em diep. De hoogte 
van de waterstand bedraagt 15 em. De bodem
laag bestaat enkel uit grove kiezel. Beplanting is 
in het geheel niet aangebracht. Tegen de achter
wand is een stuk asbestplaat bevestigd (schoor
steenmantelplaat) waaraan het landgedeelte is ge
schroefd. Dit landgedeelte bestaat uit een stuk 
kurkschors dat op een balkje is gespijkerd. Onder 
tegen dit balkje is tevens de aquariumverwarmer 
bevestigd. Om de verwarming van buitenaf niet 
zichtbaar te maken, is tegen dit balkje eveneens 
een strookje kurkschors geplaatst en zodoende is 
de verwarming tevens voor de dieren onbereik
baar. In een van de zijkanten van de bak is een 
raampje gemaakt, dat is afgesloten met horregaas. 
In dit raampje kunnen twee plasticruitjes heen 
en weer worden geschoven om de ventilatie te 
regelen. In de lichtkap zit een TL-buis gemon
teerd, terwijl hoven het landgedeelte een 40 W 
lamp hangt, die de gehele dag brandt en de lucht
temperatuur op peil houd. 
De lichtkap is van hoven afgesloten door twee 
glazen platen, waarmee ik eveneens kan ventileren. 
In de bodem van de bak is een afvoer gemaakt, 
waaraan een plastic slang is bevestigd, die meteen 
door de muur naar buiten gaat. 
Deze slang is van buiten afgesloten door een 
kurk. Onder deze slang is een eenvoudig putje 
gemetseld, dat weer in verbinding staat met een 
grotere put. Op deze wijze kan ik zeer gemak
kelijk de bak leeg Iaten lopen en hem opnieuw 
vullen met een tuinslang. 
De temperatuur van het water schommelt tussen 
22-24° C en wordt door middel van een thermo
staat geregeld. De luchttemperatuur ligt enkele 
graden hoger, terwijl hoven het landgedeelte een 
temperatuur van 35° C wordt bereikt. In de zomer 
worden zowel de Iucht- als waterverwarming 
's nachts uitgeschakeld. 's Winters wordt er voor 
gezorgd dat het water 's nachts niet meer dan 5° 
afkoelt. 

Bewotzers 
Schildpadden 
Mijn bak wordt momenteel bevolkt door Psertde
mys scripta elegans, Pseudemys ornata cullirostris, 
Chrysemys picta dorsalis, Emys orbimlaris, Clem
mys caspica leprosa en Kinosternon Sllbrtlbrtlm 
subrubrum, terwijl temidden van deze schildpad
den een exemplaar van Caimatz crocodyles leeft. 
De roodwangschildpad, Pseudetn)'S scripta elegans, 
is afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika, 
uit het dal van de Mississippi. Deze schildpad 



dankt zijn naam aan de rode tot geelrode wang
vlek die zieh aehter de ogen bevindt. Sommige 
exemplaren hebben tevens zo'n rood vlekje boven 
op de kop zitten. H et earapax van de jonge diereo 
is groen en vertooot een sterke kiel. De groene 
kleur wordt onderbroken door tal van gele lijnen. 
Het patroon is gee! en bezel met donkere ringen. 
Kop en poten zijn geelgroen gestreept. Naarmate 
deze dieren ouder worden vervaagt hun mooie 
tekening en zeer oude dieren kunnen zelfs geheel 
zwart kleuren. Volwassen dieren bereiken een 
sehild lengte van 30 em. 
Mijn twee roodwangen groeien zeer snel. 

De 3 em lange diertjes die ik in de zomer 1966 
nnokocht, zijn nu reeds uitgcgroeid tot zwa.re 
diercn van meer dan 10 em. 

De kinvlekschi ldpad Pseudem)'I ornata callirostris, 
is afkomstig van Colombia en Cost-Venezuela. Dit 
zijn dus tropische sehildpadden. H et carapax ,·an 
de jonge dieren is donkergroen gek leurd en bezet 
met eoncentrisehe ringen, gelijkend op pauwoog
vlekken. Aehter het oog bevindt zieh een menie
rode vlek. Kop en poten zijn gee! gestreept. Kin 
en keel zijn gee! gevlekt. Op het gele plastron 
prijkt een donker symmetriseh figuur. D e lengte 
van deze sehi ldpad kan 35 em worden. 
Merkwaardig is dat mijn exemplaar, dat ik tege
lijk met de twee roodwangen aankocht en ook een 
lengte van 3 em had, na twee jaar sleehts 2 em is 
gegroeid. Toch waren de levensomstandigheden 
van de schildpadden dezelfde. Missehien is de 
temperatuur voor deze tropische sehildpad nog te 
laag? Opvallend is ook dat de schildpad nog 
steeds zeer schuw is en hij zcldcn op het land
gedeelte onder de lamp vertoeft . 
De zuidelijke kleurige moerasschildpad, Chryse
mys fJicta dorM/is, bewoont cveneens het dal van 
de Mississippi van Zuid-Illinois tot Louisiana. 
Het rugschi ld is donkerbruin van kleur en glad, 
zonder een zweem van een kiel. Over het midden 
van het rugsehild loopt een oranje-rodc lengtestreep. 
De kop is geelgroen gevlekt en gestreept. Voor
en achterpoten zijn oranje-rood gcstreept, evcnals 
het uiteinde van de staart. De marginate sehilden 
vertoncn aan de onderzijde eveneens een oranje
rode tekening. Het buikpantser is gee!, zonder 
tekcning. Vooral de nagels van de voorpotcn kun
nen bij deze soort uitzonderlijk lang zijn. 
De Europese moerassehildpad, Em )'I orbimlt~ris, 
komt voor in geheel Zuid- en Zuid-Oost Europa 
en zelfs tot in Noord-Afrika. Hct westelijk ge
deelte van haar verspreidingsgebied wordt ge
vormd door Frankrijk. In Nederland komt hij 
volgens sommigen nog zeer sporadisch voor. 
Het pantser, dat een lengte van 25 em kan be
reiken, is tamelijk vlak en de kleur varieert van 
zeer donker tot Iicht gevlamd. Het buikschi ld 
is vuilgeel met enigszins donkere patronen . Dit 
buikschild is scharnierend en de schildpad kan 
met het voorste gedeelte zijn schild afsluiten. Het 
exemplaar dat ik bezit heb ik echter nog nooit 
zijn sehild zien sluiten. Wei is er beweging in het 
buikschild als men het dier opneemt. 
Deze schildpad is vooral 's avonds, wanneer het 
donker in de kamer is, zeer aktief. Tot midder
nacht kan men hem in de kiezel horen vroeten. 

Deze schildpad kan in gevangenschap zeer oud 
worden. 
Uit Zuid-West Europa en Noord-Afrika komt de 
moorse moerasschildpad, Clemmys caspica /eproUI, 
die een schildlengte van 20 em bereikt. Het rug
pantser is donkerbruin met roodbruine tot oranje
gele vlekken, die vooral bij jonge dieren zecr 
duidelijk naar voren komen. H et buikpantser is 
vui lgeel met grote donkere vlekken. Kop en potcn 
zijn geel-wit gestreept en gevlekt. Aehter de ogen 
bevindt zieh een klein oranjekleurig vlekje. Het 
zijn zeer levendige diertjes met lange slankc 
halsjes, die ook gaarne op het landgedeelte ver
toeven. 
De modder- of slijksehi ldpad, Ki11oJtemo11 subm
bmm wbmbmm, van Pennsylvanie, behoort tot een 
kleine soort, die 9-11 em lang wordt. Het rug
pantser is donkerbruin van kleur. Bij jonge dieren 
!open drie kielen over het rugpantser, die echter 
geleidelijk verdwijncn. H et buikpantser is iets 
Iichter van kleur en heeft scharnierende delen. 
Aan weerszijden van de kop !open vui lgele stee
pen. Aan de hats bevinden zieh enkele wratach
tige uitsteeksels. Het zijn schemeringsdieren en ze 
hebben dus weinig behoefte aan direkt zonlicht. Zij 
zijn sehuw en komen dan ook zelden op het land
gedeelte. 
Mijn exemplaar brak een stuk uit zijn bovenkaak, 
na een worsteling om een stukje vices met een 
forsere roodwang. Nu, na een halfjaar, is de kaak 
volledig hersteld en van het uitgebroken stuk 
totaal niets meer te zien. 

Bril- Kaaiman 
Het verspreidingsgebied van de bri lkaaiman, Cai
ma/1 crocod;•les (vroeger bekend onder de naam 
Cttimtllt sderops) omvat de stroomgebieden van 
de Orinoko en de Amazone, verder de Guyana's 
tot het noordoosten van Brazilie. Ze bereiken ecn 
lengtc van 1,60-1 ,80 m. 
De bril kaaiman dankt zijn naam aan het been 
dat beide ogen verbindt en aan een bril doet den
ken. De kleur van het dier is vuilwit, terwijl rug 
en kop donkerder zijn. De staart heeft 8 a 9 don
kere ringen. De voorpoten hebben vijf tenen, 

Pseud~mys scripta el!gans ffJ'o: ']. Nedermeijn· 
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Emys orbim/aris 

waarvan de buitcnste twee tenen geen nagels be
zitten en de achterpoten hebben vier tenen, waar
van de buitenste teen de nagel mist. Tussen de 
tenen van de achterpoten zitten zwemvliezen, die 
bij het zwemmen echter niet gebruikt worden. 
Het dier zwemt met zijn staart en strekt daarbij 
zowel voor- als achterpoten tangs het lichaam naar 
achteren. 
Door de heer Van Bruggen in Eindhoven kwam 
ik vorig jaar juni in het bezit van een 22 em 
lange kaaiman. Het dier is nu in precies 12.maan
den 40 em gegroeid en is met zijn lengte van 
62 em al een flink beest. 
Hoewel men mij verzekerd had dat hij zelfs op 
latere leeftijd de schildpadjes met rust zou Iaten, 
ondervond ik enkele · we ken geleden bet tegen
deel. 
Een jonge Clemmys caspica leprosa van 30 em 
verdween plotseling uit de bak, en aangezien ont
snappen uit de bak onmogelijk is, wist ik meteen 
wie de dader was. D e drie daarop volgende dagen 
leek het alsof de kaaiman dit 'hapje' niet zou over
leven. Hij lag hele dagen in zijn volle lengte in 
het water, de ogen gesloten en zijn achterpoten 
tangs zijn staart gestrekt. 
Van tijd tot tijd verdween de kop voor lange tijd 
onder water, terwijl er een serie luchtbellen naar 
de oppervlakte kwam. Aangezien ik zo'n gedrag 
van hem niet gewend was, vreesde ik het ergste. 
Immers, als het schi ld niet te verteren was, hoe 
moest het dan ooit het lichaam weer verlaten? 
Na drie dagen leek het echter of de kaaiman de 
crisis had doorstaan want nadien lag hij weer hele 
dagen op het landgedeelte te zonnen. Intussen zijn 
drie weken versueken en hoewel ik steeds voor 
het waterverversen de bak doorzocht, heb ik tot 
nu toe nimmer resten van bet ingeslikte schild
padje gevonden. Wei is de eetlust van de kaai
man danig achteruit gegaan. Met de overige schild
padden, die een stuk groter zijn dan het slacht
offer, leeft hij in vrede, en de schildpadden maken 
hiervan dankbaar gebruik door op zijn rug te klim
men en zodoende het mooiste plekje onder de 
lamp te kcijgen. 
Er is echter een Clemmys caspica leprosa mannetje 
van 11 em lengte die de kaaiman voortdurend 
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foto: archie/ 

lastig valt. Heftig met de kop knikkend (zeals ze 
dat doen bij een ' liefdesverklaring') zwemt de 
sch ildpad enige tijd rond de bek van de kaaiman, 
om daarna op zijn rug te klimmen en zich stevig 
in zijn nek vast te bijten. De kaaiman raakt dan 
danig in paniek en schiet naar aile richtingen door 
het water, om de aanvaller van zich af te schud
den, wat hem soms lukt als hij met zijn rug net 
onder bet landgedeelte door schuift. H et is dan 
een hels kabaal in de bak en het water spat tot in 
de lichtkap. Aangezien de schildpad dan van geen 
ophouden weet, wordt hij vaak uit de bak ver
wijderd, daar het niet denkbeeldig is dat de kaai
man met zijn krachtige staart de ruiten stuk slaat. 
Oat de schildpaddenkaken grote kracht bezitten, 
bewezen de open p lekken de laatste keer in de 
nek van de kaaiman. 
De kaaiman heeft nu een dusdanige lengte be
reikt, dat ik een ander onderkomen voor hem zal 
moeten maken, evenals trouwens voor de grotere 
schildpadden. Mijn besluit staat echter vast dat ik 
opnieuw een kleine kaaiman tussen de schi ldpad
den ga houden. 

's Zomers buiten 
Aangezien mijn dieren het van oktober tot april 
zonder de echte zon moeten stellen, gaan ze zodra 
de zon schijnt en de temperatuur het toelaat, in 
een wasteil naar buiten. Dit geldt ook voor de 
kaaiman. Deze zomer hoop ik ze in mijn buiten
terrarium te kunnen houden, dat in aanbouw is. 

Voedsel 
Het voedsel wat ik aan de schildpadden geef, 
geldt ook voor de kaaiman. Dit bestaat uit: nier, 
hart, soepvlees, wormen, garnalen, rauwe vis en 
· s zomers voor de sch ild pad den watertorren. D e 
kaaiman kcijgt dan ook zo nu en dan een kikkertje. 
Eenmaal per week kcijgen zowel de schi ldpadden 
als de kaaiman gehakt met een flinke dosis gisto
cal. 
D e schildpadden voer ik om de dag, de kaaiman 
2 maal per week. 
Aile dieren verkeren in uitstekende konditie en 
schildverweking of gezwollen ogen hebben bij mij 
gelukkig nog niet plaats gevonden. 



Dendrobates typographicus en D. auratus 

d oor I , . C, /tl. fJ' Ijffct.. E'ngclen (J\ ·.n .) 

Deudrobates typograpbicus Dwdrobates aura/us 

K/eureufoto's A. vall dm Nieuwmbuizm ( Het Aquarium) 

Een groene papegaat tS naa.r Indiaanse begrippen 
een tamelijk kleurloos beest. Er zijn zoveel pape· 
gaaien groen in de tropen en dat is geen merite in 
een land waar deze kleur zo sterk overheerst. 
Blauw, rood en gee) zijn de bonte kleuren die de 
boventoon in de sierkunst van de volken uit zulke 
Ianden en net zal u wei niet verbazen te vernemen, 
dat indianen met succes getracht hebben de groene 
papegaaien een ander kleurtje te geven: geel. Oat 
kan als je er vroeg genoeg bij bent. De jonge 
veren, die nog moeten g roeien, worden gee) als ze 
gewreven worden met een bepaald slag levende 
kikkertjes of padjes, die in noordelijk Zuid-Ame· 
rika en in Centraai-Amerika voorkomen. 
Het zijn kleine, meestal op de grond levende dier
tjes, die zo bont van kleur zijn, dat ze in hun 
natuurl ijke omgeving niet meer opvallen; fel gee!, 
rood of groen met zwarte spikkels of vlekkcn. Ze 
zijn klein, hooguit 5 em lang: Dendrobates en 
Phyllobates, subfamilie DENDROBATINAE, fa
milie RANIDAE, om ze meteen in net natuurlijk 
systeem thuis te brengcn. 
Hoe nu precies het effect is van het huidsecreet 
van deze diertjes op de jonge slagpennen van de 
vogels, is niet helemaal duidelijk. Vast staat, dat 
de kleur verandert en tevens is zeker, dat het lmid
vocht van de kikkers een ongemeen grote en snelle 
g iftige werking heeft. In de I ndiaanse huishouding 
zij n dan ook verdere practische toepassingen dan 
die van het papagaaienverven bekend. Het word t 

a ls pij lgif gebruikt en is als zodanig door geen 
ander geevenaard. Het heeft een vrijwel onmiddel
lijk verlammende werking op een prooi d ie met 
zo'n gifpijl wordt aangeschoten. Hoe belangrijk 
dat is voor een voedseljager in de dichte jungle, 
vraagt nauwelijks verdere uitleg. 
De twee afgebeelde soorten zijn hier in het 
land bekend geworden o.a. door de importen van 
de Fa. 'D e Natuurvriend' in Utrecht. Ik had zclf 
de gelegenheid om deze beestjes in de vrije n:ttuur 
te zien. Oat was in bet Cara'ibische laagland van 
Costa Rica, bij Siquirres in de provincie Limon. 
Het laagland is er breed, vochtig en warm; de 
plantengroei dicht. De ontmoeting met de kikker
tj es was geheel onverwacht in het diep· uitgesletcn 
dal van de Rio Pacuare, een kleine stroom, soms 
niet meer dan een beck tussen de rotsen, dan weer 
een ondiepe, brede stroom met een keien· en zand · 
bodem. Het water was koel; de rivier, aan het 
begin van zijn loop door de laagvlakte en afkom
stig van het frissere bergland, is daar nog niet bij· 
zonder opgewarmd onder he t dichte bladerdek van 
het geboomte. Op plaatsen waar het vlak en laag 
is in het rivierdal, hebben zich hele wallen van 
takken en boomstronken, riet en gras opgezameld 
tussen de bomen ten bewijze van een woeste, mec
sleurende Rio Pacuare in de regentijd. Op en Ius
sen dezc wallen huizen basi lisken, de 'gewonc· 
BflsilisCIIs t•illflllls en ook de magnifieke grote 
B(/si lims plllmifrons. Waar de oevers steil zijn en 
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over de rotsblokken geklauterd moet worden, 
hangen de ranken af van aracaeen, vooral Philon
dendrons, en de wortels van hoge Ficus-bomen. 
Het was op de jacht naar de tamelijk grote, geel
bruine Anolis lio11otus, die ter woon is in dit 
boven water afhangend gewas, dat wij de eerste 
·aardbeikikkers·, Dendrobt~tes t ypogmficus, vonden. 
De hagedissen doken meestal het water in en 
klommcn daarna nogal verstijfd op de stenen en 
meestal er onder. Het omkeren van de stenen, 
altijd een verrassende bezigheid bij een jacht naar 
terrariumdieren, leverde een dubbele vangst op. 
Toen de kikkertjes werden getoond aan belang
stellende kinderen, wisten deze er veel meer te 
zitten, niet direkt bij de rivier, maar vooral in 
grazige veld jes vlak in de buurt. Ze vingen ze in 
grote aantallen en ook de wat g rotere groen-zwarte 
soort Dendrobt~tes flllrtJtus. Deze laatste bleek veel 
zeldzamer en zelfs et:n d rievoudig bod in geld 
vermocht de vehouding van ongeveer 10 : 1 111 

rood en groen niet verbeteren. 
Ons blcek al spoed ig, dat de diertjes nogal be
hoefte hebben aan Iucht c:n koelte. In het warme 

Siqu irres verspeelden wij er a l heel wat, al werd 
het beter toen wij zuurstof toevoegden aan de grote 
plastic zakken, waarin ze in duister werden be
waard. D ezelfde ervaring werd opgedaan met 
Anolis lionotus; ze waren dood door de warmte a l 
voordat we het broeierige laagland hadden ver
laten. 
Het is mij niet bekend of iemand e r in geslaagd 
is te kweken met de diertjes, d ie levend werden 
overgebracht. Sommige ervan zijn nog jarenlang 
in Ieven gehouden. 

De kikkers zetten de eieren op het droge af en 
zod ra de jongen uitkomen, begeeft het mannetie 
zich in het gewriemel, zodat de larven zich op d e 
rug van hun vader kunnen werken t:n zich daar 
vastzuigen. Ze worden dan enige weken rond ge
dragen. voordat ze bij het water worden afgezet, 
onderweg van tijd tot t ijd ondergedompeld , zodat 
ze niet al te droog worden. Het is merkwaardig. 
dat dit vroedmeesterschap van Phyllobates en 
D c.:ndrobates bij gebergtcvormen zowel a ls bij de 
snortcn van het vochcige laagland •·oorkomt. 

De voortplanting -van Anolis e•1nestris 

in het terrarium 

door K . D e lleman, Ro•mnlen 

A nolis e. equestris ,J, geb. oktober 1966, /engle 71I0111tllleel ± 45 em 

Folo: G. Huss/age 

Reeds enige malen werd in ons blad over deze 
zeer fraaie reuzenanolis geschreven. Zie mijn 
artikel Lacerta, 14e jrg., no. 8 en Lacerta 24e jrg., 
no. 9, waarin een artikel van mijn vriend Wijffels 
over de reuzenanolissen in het algemeen. T evens 
ziet u op de omslag van laatstgenoemd nummer 
een zeer fraaie foto van een ander mannelijk 
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exemplaar, gemaakt door de heer Nedermeijer. 
Na lange jaren van afwezigheid verscheen dit dier 
weer op de 'Lacerta·-markt, dank zij onze onvol
prezen verenigingsimporteur, de heer van Heusden. 
In 1965 kwam ik dus weer in het bezit van vier 
reuzenanolissen. 
Het betrof hier een ondersoort, dus A11olis 



eq11eJ1ris subspecies. Het hoofdkenmerk van het 
verschil tussen Anolis e. eq11estris en deze onder
soon is het belangrijke kleurverschil en de veel 
kleinere, tot zelfs zeer kleinc schubben, van deze 
subspecies. Misschien betrof het hier A. e. b(lra
coae, daar de vrouwelijke exemplaren nogal blauw 
waren aan de onderkaak en keel. Dit is echter 
op zeer losse gronden vastgesteld, ik laat dan ook 
gaarne de juiste benaming aan de wetenschaps
mensen over. 
Van deze vier reuzenanolissen, te weten een 
~ + 3 9 9 kwam als eerste een mannelijke 
nakomeling uit het ei. 
Daar ik van deze Anolisscn en hun jongen de 
bijzonderheden noteer, is het misschicn voor de 
lezer intcrcssant, van twcc van de in totaal tien 
jong gcborenen, mijn aantekeningen hier weer tc 
geven. 
lk deed dit als volgt: 
/ lnolis eq11estris s11bspecies ~ 
10 september 1965. 
Lengle I 36 mm. 
Gedrag normaal. Geweldige eetlust. 
12 december 1965. Bijt een 4 dagen oude A . 
eq11estris ~ dood. 
Vocdsel of rivaliteit ? Ik zag het helaas nict ge
beuren. 
Augustus 1967. Geslachtsrijp. Veel donkere vlek
ken in het nogal zwakke blauwachtige brons
groen, in tegenstelling tot A. e. eq11estris. die 
op deze leeftijd reeds fel grocn is. 
Onderkaak, borst en schouderstreep wir. 
Bij A . e. eq11estris fel gccl. 
Lengte ± 32 em. 
Tot zover over deze jonge Anolisman. 
Over een later geboren 9 hct volgendc: 
A11olis eq11estris s11bspecies 9 
Oktobcr 1965. 
Lengle 132 mm. 
Gedrag normaal. Schuwer als jonge A. e. s. ~. 
Voedsel: kieskeurig. Voorlicfde voor hagedisscn. 
Groeit aanmerkelijk langzamer dan A. eq. ~ . 
Geslachtsverschi l: de jonge 9 9 hebben lichtge
kleurde fijne dwarsbandjes, 3 a 4 in getal op het 
lichaam. Slanker dan de jonge mannetjes, in het 
bijzonder de kop. 
Juli 1967. 
Geslachtsrijp, herhaalde malcn gepaard en ei ge
legd. Nog lang niet uitgegroeid, ± 25 em lang. 
Bij de overige acht jongen werden soortgelijke 
waarnemingen verricht. 
Boven omschreven diercn moesten het veld rui
mcn voor reuzeanolissen uit een tweede zend ing. 
die de heer van Heusden ontving in juni 1966. 
Er waren dit kecr slechts vier cxemplaren aan
wezig, helaas drie ~ ~ en een 9 . 
Hier hebben we te maken met A. eq11estris eqlles
tris. 
Buiten de morfologische verschillen met A. e. sllb
species kon ik vaststellen dat A. e. e. beslist 
schuwer is. 
Ik behield een paar van deze dieren, daar het 
onmogelijk is, drie Anolismannen bij een vrouwtje 
te houden . 
Van deze dieren werd in datzelfde jaar nog een 
jong geboren. Hier volgen weer de gemaakte aan
tekeningen. 
A11olis e. eq11estris ~ 

Anolis e. equeslris 6, geb. september 1967 
Lengle mommteel ± 22 em. Folo: G. Husslage 

Oktober 1966. 
Lcngtc ± 140 mm. 
Gedrag: normaal, nogal schuw. 
Eetlust geweldig, neemt jonge hagedissen, krckels, 
spri nkhanen enz. 
Augustus 1967. 
Lengte ± 35 em. 
Voedsel: ] onge, zelfs a l enigszins behaarde muizen, 
hagedissen, sabelsprinkhanen, treksprinkhancn, 
meelwormen, krekels, kevers cnz. Onverzadigbaar. 
Kleur: Als volwassen dieren, op de kop iets min
dcr gee!, blauw op oogledcn en nek bij de ouden , 
bij dit jonge exemplaar nog dof bru in-zwart. 
Mtwrt 1968. (zie foto). 
Reeds gedurende enige maandcn geslachtsrijp. 
Paringcn tweemaal waargenomcn. 
Kleur a ls volwassen diercn, de verspreid op het 
lichaam ' 'Oorkomende blauwe en wiue stippcn bij 
dit dier nog niet aanwezig. 
Lengte ± 4 5 em. 
5 maart. Had hevig meningsverschil met een Ano
lis g(l/'11/(11/i ~ van Jamaica. 
Beet dit dier radicaal de staart af en at deze op. 
Tenslottc nog uit mijn aantckcningen: 
Auolis e. eq11estris 9. 
16 augustus 1967. 
Lengte ± 135 mm. 
Eet op 20 augustus een Lacer1t1 11ivipara baby. 
Op 24 augustus een L. tlivip(lrtl (leeftijd ± 1 jaar) . 
Weigert insecten als voedsel. 
Laatstgenoemde hagedis is later overgegaan tot 
het eten van insecten. 

23 



Het Anolis equestris ~ (import 1966) heeft 
vorig seizoen 14 eieren gelegd, die allen bevrucht 
waren en waaruit 12 jonge reuzenanolissen te 
voorschijn kwamen. Twee eieren gingen verloren 
bij het verwijderen van een plant. 
Het voortplantingsseizoen loopt van eind februari 
tot september. 
Uit de gemaakte aantekeningen blijkt overduide
lijk dat de jonge reuzenanolissen in hun handel en 
wandel geheel gelijken op de volwassen dieren. 
Agressief, ten aile tijde bereid tot bijten. 
Van de twaalf jongen zijn er nu nog tien in Ieven. 
Twee stierven een gewelddadige dood. 
Een werd opgegeten door z'n broer van oktober '66. 
Ik plaatste twee jonge A. equestris bij hun volwas
sen soortgenoten en wei een wijfje en een mannetje. 
De jongen werden ongemoeid gelaten door de 
grote dieren, totdat ik enige voederhagedissen in 
het terrarium deed. 
De jonge man ging op jacht, pakte echter geen 
voederhagedis, maar het zeer jonge mannetje, dat 
in een wip in de geweldige muil verdween. 
Was het een vergissing of was het omdat het een 
jong mannelijk exemplaar betrof? 

V orig jaar leefde een pas geboren reuzenanolis ge
durende enige weken bij de ouders en werd niet 
gegeten. 
Het was toen echter zomer en het voer liep voor 
het grijpen. 
Ik heb echter het jonge wijfje toch maar weer 
gescheiden van de ouden. 
Het tweede gesneuvelde jong, kwam bekneld tus
sen een schuifruit en terrariumstijl, hetgeen het 
beestje niet overleefde. 
Nu de vraag, die misschien bij enkele lezers zal 
rijzen, hoe deze dieren verzorgd worden, waar en 
hoe ze gehuisvest zijn. 
Als hoofdregel geldt bij de verzorging van deze 
grote hagedissen en aile overige reptielen het vol
gende. 
Veel frisse Iucht, veel Iicht, ongefilterd zonlicht 
en goed voedsel, zo veel mogelijk aangepast aan 
de behoeften van het desbetreffende dier. 
De temperatuur niet al te hoog, zeer zeker niet 
constant vochtig warm. 
In dit verband meen ik te moeten waarschuwen 
voor het z.g. regenwoudterrarium. 

Echte regenwouddieren krijgen we praktisch niet 
te zien. De tot dusverre geimporteerde Anolis 
behoren zeer zeker niet in een vochtig regenwoud
terrarium thuis. 
Huisvest ze liever zoals de Zuid-Europese hage-
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prettlge feestdagen en een 

gelukklg en voorspoedig 1969. 

dissen behoren ondergebracht te worden. Luchtig, 
zonnig en matig vochtig. 
Behoed de Anolis, evenals aile andere reptielen 
voor felle, directe zonbestraling, zorg altijd voor 
koelere, beschaduwde uitwijkmogelijkheden. 
Een ruimte waarin de hardere bromeliasoorten 
goed groeien en hun vorm behouden is ook ge
schikt voor de rneeste tropische hagedissen. V riend 
Wijffels heeft hierop in ons maandblad ook reeds 
de aandacht gevestigd. 
Het terrarium voor reuzenanolissen behoeft be
slist geen geweldige afmetingen te hebben. 
Ik ben toevallig in de gelegenheid mijn dieren 
nogal veel ruimte te bieden. 
Gedurende het mildere jaargetijde verblijven ze in 
een ruimte van 2,50 x 2,50 x 2,30 m. 
Bovenop geheel met glas afgedekt. Drie zijkanten 
gemetseld, een zijde op het westen, gedeeltelijk 
glas met daarachter vliegengaas, in welke zijde 
zich ook de toegangsdeur bevindt. 
Zo veel ruimte is echter geen vereiste voor het 
doelmatig houden van Anolis equestris. 
Een nogal hoog terrarium, met een inhoud van 
ongeveer % m3 voldoet uitstekend. 
Bij de inrichting er terdege rekening mede houden, 
dat reuzenanolissen uitgesproken boomdieren zijn. 
Over de inrichting van mijn terraria in het al
gemeen kan ik zeggen, dat er niet in aanwezig 
zijn: aftapkraantjes, heilende bodemvlakken, inge
wikkelde verwarmingssystemen voorzien van ther
mostaten en wat dies meer zij. 
Waarom ailes zo duur en ingewikkeld maken. 
Ik ga bij de verzorging van dieren op mijn eigen 
zintuigen af. Verder veel geduld en begrip voor 
het dier. 
Chemische preparaten worden door mij nooit toe
gediend. 
Wei wordt gebruik gemaakt van een 250 watt 
U.V.-Iamp gedurende de winter. 
Voor het overige richt ik me op de natuur, pro
beer de omstandigheden te bereiken die daar 
heersen, wat tot gevolg heeft dat ik nooit geheel 
tevreden ben met een bereikt resultaat en altijd 
doende ben het een en ander te verbeteren. 
Tenslotte een vriendelijk verzoek. 
Om bij verdere nakweek eventuele inteelt tegen 
te gaan, heb ik dringend een Anolis e. equestris ~ 
nodig. Wie heeft er nog een en zou dit dier willen 
verkopen, ruilen tegen meerdere nakweekdieren of 
tijdelijk in bruikleen afstaan. 
Verder zou ik het zeer op prijs stellen als een 
van de leden-wetenschapsmensen mij nader zou 
kunnen inlichten over inteeltproblemen bij hage
dissen. 

VRAAG EN AANBOD 

Te koop of in ruil aangeboden: twee halsbandlegu
anen (Crotaphytus collaris) f 10,- per stuk; een 
woestijnleguaan (Dipsosaurus dorsalis) f 10,-; Agama 
agama f 4,-. Als ruilobject wordt gedacht aan fikse 
dleren die bij ~rote groene leguanen gehouden kun
nen worden, b1jv. Cordylus glganteus (reuzengordel
staart). H. J. v. d. Brug, Nellestein 19 bv, Abcoude. 

H. Luinge, Troelstralaan 59, Assen vraagt voor zijn 
Opheodrys aestivus, met SPOED een kweekport1e 
huiskrekels, sprinkhanen of wasmotten. Zendingen 
s.v.p. ongefrankeerd aan bovengenoemd adres. 


