
Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde 

29e Jaargang No. 3 december 1970 



29e Jaargang No. 3 december 1970 

'Lacerta' is het maandblad van de gelijknamige Ne
derlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrarium
kunde. Het abonnement is gekoppeld aan het lid
maatschap van die vereniging. Zowel de jaargang als 
het verenigingsjaar lopen van oktober tot en met 
september daar op volgend. Contributie f 20,- per 
jaar; voor laden die op 1 oktober nog geen 18 jaar 
zijn f 14,-. 
'lacerta' is a monthly publication of the Dutch Socie
ty for Herpetology and Terrarium-knowledge bearing 
the same name. The new year of publication opens 
with the October number. Subscription rates: D. fl. 
20,- for one year; outside Europe $ 6,-. Discount 
for persons below the age of 18. 

REDAKTIE I EDITOR 
G. M. M. Foekema, Sarphatlpark 114·11, Amsterdam. 
Tel.: (020) 73 92 09. 
Aile stukken betreffende de lnhoud van het blad aan 
de redaktle. I All correspondence regarding the con
tents to the editor. 

SECRETARIAAT I SECRETARY 
R. M. Meijer, Zonnesteln 119, Amstelveen. 
Tel.: (020) 41 74 66. 
Opgave van lidmaatschap, opzegglng daarvan en 
adreswijzigingen aan de secretarls. Opzegging met 
ingang van de komende jaargang dlent voor 1 sep
tember a.s. te geschleden. I Notification of member
ship, of termination thereof and of change of address 
to be sent to the secretary. Termination as from the 
new year of publication to take effect before 1 Sep
tember. 

PENNINGMEESTER I TREASURER 
J. H. M. Cornelissen, Graaf Hendrlk·lll laan 127, Breda. 
Betaling van de contrlbutle aan de penningmeester 
door storting op postgiro nummer 429349. I Payment 
of subscription to be made to the treasurer (through 
the Dutch postal clearance service nr. 429349, or 
through cheque or money-order). 

INLICHTINGENDIENST /INFORMATION SERVICE 
N. R. Rel)st, Kasteel Erenstelnstraat 29, Maastricht. 
Tel.: (04400) 2 07 67. Postglro 1343404. 
Verzoeken om extra nummers of oude jaargangen 
aan de inlichtingendlenst. I Requests for extra num· 
bers or back numbers to the Information Service. 

Blbllotheek 
J. A. Otte, Comeniusstraat 409, Amsterdam. 
Tel.: (020) 15 06 00 
lmportdlenst 
J. L. v. Heusden, Van Ostadestraat 125hs, Amsterdam. 
Tel.: (020) 73 58 86 
Herpetogeograflsche dlenst 
H. D. v. Roon, Rijswijkstraat 229, Amsterdam. 
Tel.: (020} 15 90 30 
Llteratuurdienst 
H. Pabst, Mr. Schokklngstraat 19, 's-Gravenzande. 
Tel.: (01748) 42 30 
Werkgroepen (secretariaten) 
Amsterdam: H. v. Dam, Houtrijkstraat 39hs. 
Tel.: (020) 24 35 60 
's Gravenhage: G. J. Krips, Azaleastraat 79. 
Limburg: N. R. Reijst, Kasteel Erensteinstraat 29, 
Maastricht. Tel.: (04400) 2 07 67 
Rotterdam: A. v. d. Berg, Koekoekslaan 60, Schiedam. 
Utrecht: J. Hogendoorn, Faustdreef 321, Utrecht. 
Tel.: (030) 71 22 66. 
Leiden: A. J. Houwaart, Vuurbaakstraat 36, Katwijk 
aan Zee. 
Eindhoven: P. Verhaart, Modernalaan 14, Eindhoven. 
Tel.: (040) 43 20 46. 
Het noorden: W. Hulsebos, Oosterstraat 3, Gasselter
nijveen (Dr.). Tel.: (05999) 24 94. 
Vertegenwoordiger voor Belglti 
J. v. Pelt, De Romboutweg 79, Brasschaet. 
Tel.: (03) 51 6715; postcheck no. 8858.13 

26 

De landeliJke bijeenkomst op 
B ohtober 1970 te Amsterdam 

Deze vergadering, georganiseerd door de werkgroep 
Amsterdam, werd gehouden in het in Artis gelegen 
Zoologisch laboratorium van de Universiteit van Am
sterdam. De bezoekers kwamen vanaf 10.30 uur aan; 
zij konden op vertoon van hun convocaat het labora
torium via de dierentuin bereiken. 
Om 11.45 uur opende de voorzitter van de Amster· 
damse werkgroep de vergadering. In zijn openings
woord wees hij er op, dat dit de eerste maal was dat 
een landelijke vergadering door een werkgroep ward 
georganiseerd. Hij sprak de hoop uit dat najaar 1971 
een andere werkgroep het zou proberen. Dan zou het 
traditie worden dat er jaarlijks twee landelijke bijeen
komsten plaats vinden: een in het voorjaar, georgani
seerd door het landelijk bestuur, en een in het na
jaar, bij toerbeurt georganiseerd door een van de 
werkgroepen. 
Vervolgens werd het woord gegeven aan de eerste 
spreker, dr. C. Naaktgeboren (Zoologisch laborato
rium, Amsterdam). Hij gaf commentaar bij een aantal 
films: een over het hardnekkige paren van landschild
padden, een over de beet van de pofadder, een over 
het paren van kameleons en een over de geboorte 
van kameleons. Reeds tijdens de lazing ontstond er 
een discussie met de zaal. Een van de bezoekers 
bleek enkele dia's bij zich te hebben van embryo's 
van kameleons; deze warden vertoond en door de 
heer Naaktgeboren, die zich bij zijn onderzoek juist 
op geboorten toelegt, toegellcht. 
Na de lunchpauze sprak dr. D. Hillenius (Zoologisch 
museum, Amsterdam), voornamelijk over de versprei
ding van amflbiAn In Europa. Hil maakte duidelijk 
waarom de herpetoloog zoveel be ang moet hechten 
aan de precieze vlndplaats van een dier dat hij in 
handen krijgt. Een herpetogeografische theorie werd 
ulteen gezet. De heer Hlllenlus sloot zijn lezing af 
met een reeks dia's, de meeste in de natuur gemaakt, 
waaronder een lndrukwekkende serie van allerlei 
vormen van de vuursalamander. 
Na de theepauze was het woord aan de heer Fr. de 
Graaf (Artis, Amsterdam). De heer de Graaf zette 
eerst de huidige flnancl~le situatie van Artis uiteen, 
en de consekwenties daarvan voor het reptlelenhuis 
van Artis. Hlj bestreed de mening dat hij zijn meeste 
tijd aan het aquarium zou besteden en het reptielen
huis bij hem op de tweede plaats zou komen. ln
tegendeel: juist omdat de verzorging van reptlelen 
nog zo'n braakllggend terrain is eist dat zijn meeste 
tijd op. Het tweede deel van zijn lazing besteedde 
hij aan de manler waarop pas geimporteerde dieren 
moeten worden opgevangen. Een quarantaine dient 
niet aileen ter bescherming van de dieren die al in 
een collectle aanwezlg zijn, maar is ook nodig voor 
de in stress verkerende nieuweling zelf. Een groot 
aantal ziektes en geneesmiddelen warden in verband 
hiermee besproken. 
De voorzitter sloot om 18.00 uur de vergadering met 
een woord van dank aan de drie sprakers, aan prof. 
dr. G. Barendrecht (de dlrecteur van het Zoologisch 
laboratorium, die het gebouw ter beschikking stelde) 
en aan dr. E. F. Jacobi (directeur van Artis, die toe
stemming gaf via de dlerentuin binnen te komen). 
Zowel over het verloop van de dag als over de sfeer 
en de opkomst was men zeer tevreden. Er werden 
117 bezoekers geteld. 

Foto voorpagina: Karl Kozlik 
Vipera ammodytes, zie pag. 35 e.v. 



Een terrarium -voor wate••sehildpadden 

door dr10. 11. L. Konln~:h. Adm. vnn GtJntstrnnt 39, VtrtJel1t. tekeniugw: A. A. E. Schliiter. 

De liukerhelft vau bet oeverlerrarium. Folo: dr. P. Zwart. 

lngezolldell augustus 1970. Dil artikel is het eerste va11 em reeks !la/1 /wee, h et t weed e artikel zal 
handelen o11er em lerMrium voor lalldsrhildf)(/dden. 
l11houdsoverzicbt: itdeidi11g - eerste i11ricbti11g • verwarmi11g e11 11erlicbti11g - d e b)'gienisrhe methode 
oeverterraritll/1 • beplm11i11g, Iicht • he/ zotm e11, I em peraltmr · tJf!lllilatie • waterhoogte • aantal diere11 
de diere11, resultate11 • verdraagzaamheid · 1/'atertem peratuur • reinigi11g va11 het water · het voere11 
slot • summary · literatuur. 

IN LEIDING 

Sinds een aantal jaren heb ik een liefhebberij weer 
opgevat, die ook a l vroeger mijn interesse had, nl. 
het houden van schildpadden. Het was in de oor
logsjaren, dat ik het eerst hiermee begon. lk hield 
toen in mijn tuinvijver een paartje europese moe
rasschildpadden ( Emys orbimlaris), die mij toen 
zelfs enige eieren bezorgden (zie mijn nrtikel 
hierover in Lacerta 1946) . Pas in 196:> vatte ik 
deze hobby weer op, nl. toen ik bij een bezoek aan 
de Natuurvriend in Utrecht bezweek voor de ver
leiding en weer enkele wnterschildpadden kocht. 

EERSTE INRICHTING 

lk begon bescheiden met een eenvoudige aquarium
bak (30 x :>0 em oppervl.) waarin ik een Grapte
mys kohni, een Clemmys caspiw leprosa en een 
Cuora amboinensis hield bij een vrij !age water
stand ( ca. 6-8 em). Op een tussen de ruiten vast
geklemd stuk kurkschors konden de dieren stra
lingswarmte genieten onder een g loeilamp (kogel
lampje 40 W), terwijl het water op 22° C werd 
gehouden door een aquariumverwarmingsstaaf 
( 2:1 W) . 
In de loop der jaren bleek mij steeds weer dat dit 
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Graptemys kolmi. 

een in vele opzichten bevredigende manier van 
houden is. lk heb nl. ook met enkele andere mo
gelijkheden geexperimenteerd. Zo heb ik bijv. ook 
wei in p laats van een kurkeiland eens gebruik ge· 
maakt van een flinke en liefst gladde steen ( ter 
voorkoming van beschad ig ingen van het buikpant· 
ser), die boven het water uitstak zodat de d ieren 
hierop droog konden zitten en konden 'zonnen' 
(onder de gloeilamp). Dit beviel mij echter niet 
zo best, daar een dergelijke steen veel meer ruimte 
in beslag neemt dan een kurkschorseiland (hoe 
groter het dier, hoe hoger doorgaans de water· 
stand en hoe groter de steen moet zij n) · het 
grootste gedeelte ligt uiteraard onder water -
wa:udoor het de zwemruimte kleiner maakt. Ook 
heb ik wei eens een kleinere schildpad beklemd 
gevonden tussen steen en ruit. Daarentegen is het 
voordeel van een kurkschorsei land, dat het weinig 
p laats inneemt, dat het Iicht materiaal is en ook, 
dat de dieren er onder een ruimte vinden waar ze 
zich kunnen ontt.rekken aan het Iicht en waar ze 
ook ond er kunnen wegkru ipen - iets waaraan 
schildpadden soms een duidelijke behoefte hebben. 
Als grond laag gebruik ik wei eens fi jne kiezel 
e.d. zoa ls die ook wei in aquaria gebruikt wordt, 
maar ik geef de voorkeu.r aan zand, dat zich ge
makkelijker laat rein igen, minder op de ruiten 
krast enz. 

VERW ARMIN G EN VERLICHTING 
In kleinere bakken (of in grotere bakken met lage 
waterstand) gebruik ik meestal niet het gebruike
lij ke type thermostaat, die in het water gehangen 
moet worden, maar een thermostaat die geheel on
der water aangebracht kan worden en d ie ik dan 
ook meestal horizontaal bevestig met twee rubber
zuigertjes. (b.v. Uno neon Popular Thermostat). 
Ook de verwarmingsstaaf bevestig ik met een 
zuigertje aan de ruit. In kleinere bakken vindt 
ik het aanbrengen van zowel een verwarmings
staaf als een thermostaat in de toch a l kleine 
ruimte wat te veel (apparatuur) van het goede. 
De laatste tijd maak ik gebruik van een recht
hoekige verwarmer voor borden en schalen waarin 
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oorspronkelijk twee waxinelichtjes de benod igde 
warmte behoren te geven. In deze verwarmer leg 
ik een kaarslampje van 25 W en wei zodanig dat 
dit zich vlak onder het metalen bovenvlak van de 
verwnrmer bevindt; dit lampje nu is gekoppeld 
aan een thermostaat die in de bak is bevestigd. 
Wordt de temperatuur van het water te koud, dan 
gaat het lampje branden en word t de onderzijde 
van het aquarium, dat op de verwarmer sta:ll, 
verwarmd. Zo houd ik tenminste de verwarming 
buiten het aquarium zelf. Ik geef graag toe, dat 
het geheel wat geimproviseerd is en houd mij 
graag aanbevolen voor suggesties. 
Ook heb ik nogal eens gemanipuleerd met de 
gloei lamp die boven het kurkschorseiland zorgt 
voor stra lingswarmte en tegelijk ook de Iucht 
boven het water verwarm t (a ls men tenminste het 
aquarium zo goed mogelijk, maar niet geheel, af
dekt met een glasruit) . A Is gloeilamp gebruik ik 
wei peervormige lampjes (zgn . parfumlampjes) 
van 15 of 25 W ofwel kogellampjes van 25 of 40 
W. Daartoe bevestig ik de lampjes door het snoer 
met een papierklem aan de bovenrand van het 
aquarium te klemmen, terwij l het lampje van de 
ruit wordt afgehouden door een zuiger met me
taalklem, die aan de ruit vastzit. 

DE HYGIENISCHE METHODE 
De eerste tijd heb ik mijn waterschildpadden op 
bovenbeschreven wijze gehoud en, welke men ook 
wei de 'hygienische' methode noemt. H et voordeel 
van een dergelijke wijze van houden, waarbij wa
ter- en landgedeelte meestal niet gestoffeerd zijn 
met planten, is natuurlijk wei, dat de bakken mak
kelijk schoon te maken zijn. Want of de dieren 
nu planteneters zijn dan vices- en viseters, een bak 
van genoemde afmetingen waarin een stuk of twee 
tot drie schildpadd en van ongeveer 5-8 em ver
blijven, wordt nu eenmaal gauw vies en dan 
noopt het ondoorzichtig worden van het water 
maar vaak nog meer de vieze Iucht tot waterver
versing . Waterschildpadden zijn wat dat betreft 
vrij bewerkelijk vergeleken met andere reptielen. 
Pas in wat grotere bakken kan een goed filter-



systeem bijzonder nuttig zijn voor het schoon
houden van het water. 
Voorzover zich men uit amerikaanse boekjes en 
ook bijv. uit het op zich we! unieke schildpadden
tijdschrift ·International Turtle and Tortoise So
ciety j ournal' daarover een indruk kan vormen 
lijkt het, dat in de V.S. een dergelijke "hygienische" 
manier van houden algemeen gebruikelijk is. Men 
houdt daar waterschi ldpadden blijkbaar meestal in 
gewone konventionele aquaria met metalen frame 
bij een hoge waterstand (het aquarium voor 4/5e 
of meer gevuld), waarbij het water glasheld er 
wordt gehouden door filters. Bovenaan heeft men 
dan een stuk (glooiend of schuin in het water af
lopend) stuk metaal of een steen bevest igd, waar
op de dieren onder een gloeilamp kunncn "zonnen· 
of in elk geval droog kunnen zitten. Naar de foto"s 
te oord elen, maakt deze wijze van houden we! een 
zeer zakel ij ke indruk en we zoudcn hier zelfs van 
een "steriele" wijze van houdcn wi llen spreken. 
Steriel dan vooral in de zin van nogal kunstmatig, 
want de soms aangebrachte plastic plantjes kunnen 
moeilijk het gemis aan enige natuurlijke aankle
ding vergoeden. Natuurlijk moeten we toegeven, 
dat een dergelijke manier van houden positieve 
kanten heeft . lmmers op deze wijzc is het water 
steeds helder en schoon, men vermijdt vieze 
luchtjes in de ( woon-) ruimte, de dieren kan men 
steeds goed waarnemen en het schone water komt 
de gezondheid d er dieren zeker ten goede. 
Overigens schreef A r sene E g 1 is ( 1967) een 
nogal provocerend artikeltje (Anthropomorphism 
and the turtle ) aan het adres van die schi ldpad
denhouders die sterke nadruk leggen op de "sterili
teit". Deze schrijver kan zich we! voorstellen dat 
wij, net zo goed wij van een schoon huis houden, 
ook gesteld zijn op schone en zuivcre terraria, 
maar men moet er volgens hem niet een a lgemeen 
dogma van maken. Zeker ni et, zo lang er feitelijk 
zo weinig bekend is over het a! dan niet schade
lijk zijn van "onzuivere· levensomstandigheden 
(b.v. vuil water) op het d ier. Zo Ieven de zgn. 
muskus- en moddersehildpadden ook niet in kris
talhelder water en is van de in N. Afrika levende 
ClemmJS caJpica leproJa bekend dat d eze voor
komt in stinkende vieze poelen! 
In ieder geval is de hygienische methode ccono
miseh en efficient en blijft de houcler vee! tijd en 
zorgen bespaard. Ik heb ook we! eens de indruk, 

Emys orbicularis. 

dat niet a ile houders van watersehildpadden altijd 
ten volle profijt weten te trekken van de mogelijk
heden, die de moderne aquariumtechniek ons kan 
bieden. Wat dit betreft zou enige voorliehting 
van de zijde van de aquarium-teehniei ten dienstc 
van de watcrsehildpaddcnhouders ( en eventueel 
ook houders van amfibi en e.d.) in ons blad zcer 
welkom zijn. 

OEVERTERRARIUM 
.Maar zoals reeds gezegd, cen nadeel van de ge
noemde zakelijke en vooral van de bedoelde "ste
riele" wijze van houden vind ik gelegen in het 
gemis van een meer natuurlijke aankleding van 
het gcheel. Een bezwaar dat niet a ileen op este
tischc gronden berust, maar ook uit de wens 
voortkomt d e dieren in hun eigen levenssfeer te 
wi llen verzorgen en waar te nemen. Als ik de 
vaak praehtig met planten gestoffeerde terraria 
zag waarin andere Laeerta-leden hun slangen, 
hagedissen, amfibien e.d. soms plegen te houden, 
wekte dit vaak en ige o ntevredenheid met mijn 
kale bak zonder enige p lantengroei. Toen ik dan 
ook na korte tijd een terrarium van flinke afme
tingen ( 100 x 50 x 50 em) kon overnemen, zon ik 
op mogelijkheden om hiervan een soort oever
terrarium te maken. Zoiets waarvan J a h n in 
zijn boekje (biz. 25) en ook K 1 i n g e 1 h o ff e r 
(Dl IV, blz. 234) afbeeldingen geven. Ik stelde 
mij voor om aan de voorzijde een watergedeelte te 
maken met daaraehter een landgedeelte met plan
ten. Bij het zoeken naar een geschikte oplossing 
voor het watergedeelte stuitte ik tenslotte op een 
eternietbak, zoals die we! voor plantenbakken 
wordt gebruikt. Ik nam een eternietbak van l m 
lengte, welke 30 em brel>d was en 20 em hoog, 
liet d eze afzagen tot de hoogte was teruggebraeh t 
tot 12 em en maakte hem waterd icht met een spe
ciaal middel ( eternietbakken zijn nl. niet geheel 
waterdicht!). Nadat ik de bak in het terrarium 
had geplaatst bleef aehter de bak een strook van 
20 em breedte over de hele lengte uitgespaard. 
Dit gedeelte vulde ik respectievelijk met een laag 
potscherven, een laag turfmolm en een dikke 
laag bloemistenaarde. D e aehterwand werd ge
vormd door een op maat gesneden stuk eterniet, 
dat het beeld geeft van een u it natuursteenbrok· 
ken gernetseld muurtje ( verkrijgbaar bij vele hout
handelaren). 

Folo: ]. Burgers. 
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BEPLANTING, LICHT 
Met de beplanting ben ik de laatste jaren noga l 
wat aan het experimenteren geweest. H et bleek, 
dat niet aile plan ten - zelfs plan ten d ie van vocht 
houden - het willen doen onde.r de gegeven om
standigheden, o.a. wat de belichting betreft. De 
verlichting bestaat uit een in de kap aangebrachte 
Grolux lamp van 20 W (60 em), waaraan ik la
ter nag een kaarslampje van 40 W heb toege
voegd, dat in d e kap rechts aan de voorkant is 
bevestigd, zodat de planten ook nog eens belicht 
worden vanuit de blikrichting van de toeschouwer. 
Ik onderstel dat de belichting toch nog voor som
mige planten te zwak is. Overigens, ook wat de 
dieren betreft, is mij niet bekend of deze verlich
ting wei optimaal is zowel wat de lichtsterkte, 
lichtsoort en lichtdichtheid e.d. betreft. Natuurlijk 
is de lichtsterkte in dit aquaterrarium, dat door de 
plaatsing in een vrij donkere hal vrijwel geheel 
afhankelijk is van kunstverlichting, vergeleken met 
de lichtsterkte buitenshuis zeer zwak. Ook de 
lichtsoort wijkt af van die van het 'natuurlijke' 
Iicht, al is de gebruikte kombinatie van een Grolux 
lamp met een gewone gloeilamp misschien niet 
eens de allerslechtste. Welke lichtkondities het 
beste zijn voor het houden van reptielen i.e. Schild
padden is tot nog toe nog weinig of niet onde.r
zocht. Het is niet bij voorbaat gezegd dat deze in 
:il le opzichten zo veel mogelijk moeten overeen
komen met de kondities die men in de biotoop 
van het dier aantreft. lk denk hier bijv. ann het 
vreemde geval, beschreven door de konservator 
Paw I e y ( 1969) van de Brookfield Zoo, van een 
'matamata' (Chel;•s fimbria/a) die al enkele maan
d en in een minder goede toestand verkeerde, maar 
d ie weer actief en fit werd toen er een ultra
violet zonlamp (die bedoeld was voor enkele 
kaaiman-haged issen, d ie hetzelfd e verblijf met hem 
deelden) boven de bak werd gezet. 
Keren we ierug tot de planten. Planten, die het 
tot nag toe goed deden waren de Philodendron 
JCandens, Chlorophytmn comomm, diverse brome
liasoorten, Sansevieria trifascit11a. Voor schildpad
denterraria kan met het beste stevige, harde plan
ten nemen. (Graag overigens suggesties dienaan
gaande van d e lezers) . 
Als men wi l overgaan tot een dergelijke beplan
ting bij een bak met waterschildpadden zijn er al-

Het oeverlerrarium. 
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tijd waarschuwende stemmen, die voorspellen, dat 
de schildpndden binnen afzienbare tijd er een 
woestenij van zu llen maken. Sommige waterschild
padhouders zien er dan ook a l bij voorbaat van af 
of ze volstaan met een enkele, goed beveiligd op· 
geborgen plant dan wei met het op een vei lige 
hoogte aanbrengen van een uitgehold boomstam
metje of helle kurkschors, waarin men bijv. epi
ph)'ten (b.v. Cryptanthm-soorten) houdt (]a h n 
1965, Brenner 1958). Ook kan men - zoals ik 
in mijn landschildpaddenterrarium heb gedaan -
wat hoger in de bak en dan liefst gekamoufleerd 
door andere planten een potje ophangen, met 
hangplanten. lk heb nu deze bedoelde en hierbij 
afgebeelde bak zeker al 4 jaar in gebruik, maar 
tot nog toe hebben de schildpadden di e ik in de 
loop van die jaren heb gehad ( en daarin is nogal 
wat variatie geweest) geen erge verwoestingen 
aangericht en de sombere voorspell ingen zijn be
paald niet bewaarheid geworden. Hec is wei aan 
te bevelen om de planten dicht naast elkaar te 
zetten, zodat het voor de dieren moeilijk is om 
er tussen te komen. Veeder kan men ook het 
landgedeelte op meerdere manieren afschermen en 
ontoegankelijk maken (bijv. door een leisteen
muurtje e.d.). 

HET ZONNEN, TEMPERATUUR 
Nu is het overigens wei zo, dat ik de linkerhelft 
van het landgedeelte vrijwel onbeplant heb gela
ten en dit bedekt heb met enkele p latte stenen 
waarop de dieren kunnen !open. Zeals op de foto 's 
te zien is, sluit dit gedeelte aan op een in het 
watergedeelte aangebrachte plaats voor de dieren 
om onder een gloeilamp van 60 W zich te 'zon
nen·. Ik had daartoe een steen in het midden van 
het waterdeel gelegd als peil er voor een uit een 
platte leisteen bestaand bruggetje, dat met de an
dere zijde rust op de rand van de waterbak. De 
gloei lamp, die met haar ondereinde nag 10 em 
boven de steen blijft, kan de dieren die hierop 
zitten voldoende verwarmen terwijl zij ook warm
te verspreid over het aangrenzende landgedeelte. 
Later heb ik deze stellage vervangen door een 
tussen de rand en van de waterbak ingeklemd stuk 
kurkschors om redenen die ik hierboven genoemd 
heb. De Iuch t boven het water varieert van tem
per:ltuur tussen 27• C ( overdag) en 24-20° C 
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('s nachts). De temperatuur aan de bovenzijde 
van de kurkschorsbrug, gemeten recht onder de 
gloeilamp bedraagt circa 37° C (bij een dier dat 
enkele centimeters dik is, zal de temperatuur ho
ven op het schild naar verwachting kunnen oplo
pen tot 40° C). 
Deze opstelling van de gloeilamp, waarbij het on
der deze lamp 'zonnende' dier kan genieten van 
een temperatuur tussen 37 en circa 40° C is ge
heel toevallig tot stand gekomen. Er is immers 
weinig bekend omtrent de temperatuur die als ge
middelde norm kan gelden voor schildpadden die 
wensen te zonnen (zoals er ook weinig bekend is 
omtrent de zgn. voorkeurtemperatuur, welke de 
optimale warmtegraad van de omgeving voor 
een diersoort aangeeft). Ten behoeve van het 
'zonnen' zal men wellicht wei een iets hogere 
temperatuur mogen aanbieden dan overeenkomt 
met de voorkeurtemperatuur, nl. in zoverre het 
dier zich hierbij aan te hoge temperatuur kan ont
trekken door weg te !open. Oat althans sommige 
schildpadden zich ook inderdaad onttrekken aan 
te hoge temperaturen, meen ik wei af te mogen 
leiden uit eigen waarnemingen alsook gesteund 
te zien door waarnemingen van Boger t bij di
verse reptielen. P r i t c h a r d en G r e e n h o o d 
(1968) vonden dat een temperatuur van 43-44° C 
dodelijk was voor Psertdemys concinna JIIWatJ
niensis, wat al eerder was gekonstateerd voor 
Pser1demys scripta elegans. Men kan hieruit mis
schien afleiden, dat een 'zon' -temperatuur van ca. 
40° C voorshands acceptabel is. 

VENTILATIE 
Het terrarium heeft aan beide zijkanten een strook 
gaas, wat bedoeld was voor de doorluchting. Om 
echter eventuele tocht te vermijden die wellicht 
schadelijk zou kunnen zijn voor de dieren als zij 
uit het water op het landgedeelte kruipen, heb ik 
aan de linkerzijde deze strook gaas afgesloten 
met een stukje plastic, zodat de luchtverversing 
binnen de bak tot stand komt via de strook gaas 
aan de rechterzijkant (50 em breed en 17 em 
hoog) die zich net hoven de wateroppervlakte 
bevindt en de spleten, die zieh bevinden tussen 
de lichtkap en het terrarium. Ik neem aan, dat op 
deze wijze steeds voldoende verse Iucht in het 
terrarium kan komen. Aan de andere kant is 
door deze ventilatie de luchtvochtigheidsgraad in 

de bak niet zo hoog (60-70%), maar dat lijkt mij 
voor de dieren (of de planten) niet beslist nood
zakelijk. 

W ATERHOOGTE 
De hoogte van het water in het watergedeelte be
draagt ongeveer 9 em, wat een matige diepte van 
het water betekent (zeker vergeleken met de wa
terhoogte die blijkbaar gebruikelijk is bij de 
sehildpaddenhouders uit de V.S.). Voor de die
ren, die ik doorgaans pleeg te houden, is dit m.i. 
een redelijke waterstand. De dieren kunnen nl. 
zittend op de bodem in het algemeen zonder veel 
moeite met hun kop bij de wateroppervlakte ko
men om Iucht op te nemen, terwijl er anderzijds 
toeh ook gelegenheid is om te zwemmen. Voor 
bepaalde soorten waterschildpadden (bijv. voor 
Kachr1ga-soorten) wordt wei eens een hogere 
waterstand aanbevolen. 
In een aantal boekjes over het houden van schild
padden vindt men suggesties voor de hoogte van 
de waterstand. Zo geeft Church ( 1963) aan 
5-7Y2 em. Beter dan hiervoor getallen aan te ge
ven, is het m.i. juister om zieh maar tot zulke 
vuistregels te beperken als bijv. A I e v e n en 
0 s k am doen. Een belangrijke regel is o.a. dat 
het dier, per ongeluk ondersteboven in het water 
tereehtgekomen, zich in een dergelijk geval weer 
kan omdraaien (om verdrinken te voorkomen ! ) . 
Daartoe moet de waterhoogte minstens 1 em ho
ger zijn dan het grootste dier uit het aquarium 
breed is. Geeft dit de minimum hoogte aan, over 
de wenselijke maximum hoogte zijn er nogal ver
schillen van mening tussen sehildpaddenhouders; 
terwijl de een zweert bij een hoge waterstand, 
zelfs bij jongere dieren, verkiest een ander een 
lage(re) waterstand (zoals bijv. laatstgenoemde 
auteurs, die vinden dat de schildpad staande op de 
aehterpoten nog net met zijn snuit hoven water 
moet kunnen komen). Daar zit wei iets in, maar 
ook client men m.i. wei enigszins rekening te 
houden met de leefgewoonten en biotoop van de 
diersoort. Zo lijkt het mij, dat voor muskus- en 
modderschildpadden en voor andere watersehild
padden die meer over de bodem kruipen dan 
echt zwemmen (b.v. Cuora amboinensis) een lage 
waterstand voldoende is; voor echte zwemmers 
(b.v. Pseudemys, Chrysemys-soocten e.d.) is het 
volgens mij gewenst de waterhoogte zo te kiezen, 
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dat zij kunnen zwemmen ( daarbij rekening hou
dend met de oppervlakte van de waterbak, met 
het aantal schildpadden in de bak en hun grootte 
enz.). 

AANTAL DIEREN 
Wat de dieren betreft, die ik in dit aqua-terrarium 
heb gehouden, heb ik meestal niet meer dan een 
stuk of 5 schildpadden met een schildlengte die. 
wisselt tussen ongeveer 6 em (kleinere dieren houd 
ik apart in een andere bak) en ongeveer 10-12 em 
schildlengte, al heb ik er ook wei eens een groter 
dier bij. 
Met de vraag hoe de verhouding moet zijn tussen 
grootte en aantal dieren en oppervlakte of inhoud 
van het aquarium hebben, voorzover ik kon na
gaan, zich slechts enkele amerikaanse auteurs bezig 
gehouden. Zo noemt R o bert s ( 1960) als vuist
regel 'niet meer dan 5 em schildpad per 10 dm2 

aquariumoppervlakte, een aquarium van 30 x 60 
em oppervlak acht hij geschikt voor 4 baby-schild
padjes of voor 1 dier van 10 em. Dergelijke op
gaven [ook die bijv. van Church ( 1963 ), die 
een 19 liter aquarium met waterstand 5-7lj2 em 
geschikt acht voor 3-4 baby-schildpadjes] zijn na
tuurlijk nogal willekeurig en betekenen eigenlijk 
niet veel meer dan een waarschuwing om niet te 
veel en niet te grote schildpadden in een te kleine 
ruimte te plaatsen. 

DE DIEREN, RESULTATEN 
In dit terrarium heb ik in de afgelopen jaren ver
schillende soorten waterschildpadden gehouden en 
- afgezien van slechts enkele ziekte- en sterfge
vallen - doorgaans met redelijk sukses. De bak 
werd o.a. bevolkt door Graptemys kohni, Cr1ora 
amboinensis, Clemmys caspica leprosa, Clemmys 
caspica rivulata, Pseudemys ornata callirostris, 
Pseudemys scripta elegans, Pseudemys floridana, 
Pelruios niger, Podocnemis rmifilis, Geoemyda 
puncltllaria punctularia, Geoemyda grandis, No
lochel)'s platynota, ChinemJs reeveesii. Doordat 
de dieren soms na enige tijd te groot werden (tot 
nu toe houd ik mij aan 15 em als maximum 
schildlengte) was ik al verscheidene malen ge
noodzaakt om dieren over te doen aan andere 
schildpaddenhouders. Momenteel houd ik in dit 
terrarium een Chrysemys picta marginata (13 em), 
een pracht dier, die ik nog niet zo lang heb, een 
Crwra amboinensis die ik al sinds maart '68 heb 
en die in die tijd gegroeid is van 7¥2 em tot 13 
em, verder een Kachuga tecta tentoria, welk exem
plaar ik sinds december '67 bezit maar in die pe
riode maar weinig groeide (van 8 em tot 9 em), 
een Chrysemys picta picta welke sinds juni '68 tot 
op heden ook weinig groeide (van 7lf2 tot Sl/2 em) 
en tenslotte een Hardella thurii, een niet al te vaak 
geimporteerde schildpad uit India die sinds ok
tober vorig jaar tot augustus van dit jaar groeide 
van 6 em tot bijna 8lj2 em. Een Chr)·semys picta 
bellii (man), een op zich ook mooi dier, moest ik 
in een andere bak plaatsen omdat hij het aan de 
stok kreeg met de nieuw-aangekomen Chr)'semys 
picta marginata die hij na korte tijd venijnig in 
zijn keel beet. Deze Chrysemys picla bellii heeft 
nu gezelsehap van een andere Kachr1ga tecta ten
toria. In een kleiner bakje, wat een plaats heeft op 
het genoemde verwarmingsstelletje, houd ik mo-
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menteel een Deirochel)'s relicti/aria (3Yl em) en 
een Pelruios niger (5 em) bij een lage waterstand 
(4 em) en een watertemperatuur van 26° C. 

VERDRAAGZAAMHEID 
In de literatuur is nog weinig aandaeht besteed 
aan de vraag welke schildpadden men wei en 
welke men beter niet in eenzelfde bak kan hou
den. Men vindt bij W e r m u t h en G ij z e n 
(1958) hierover wei enkele suggesties. Er zijn 
bepaalde schildpadsoorten, die van nature nogal 
wat bijterig en aggressief tegen andere sehildpad
den zijn, soortgenoot of niet. Laatst heeft S p o c
z y n s k a (1969} nog gewezen op kanibalisme bij 
de kleine Kinosternon Sllhmbmm. Ook moet men 
bedacht zijn op eventuele aggressiviteit tussen man
nelijke dieren van eenzelfde soort ( dit kan het ge
val zijn geweest bij de beide Chrysem)'s, al be
hoorden zij tot een verschillend subspecies), Ver
der kan offensief gedrag optreden als een dier 
zieh een bepaald deel van de waterbak als terri
torium heeft toegeeigend, zoals ik zelf wei waar
genomen heb. Zelfs een kleiner dier kan dan of
fensief worden als een groter dier zijn grondge
bied op onbetamelijke wijze binnentreedt, want bet 
voelt zich dan 'sterk' staan. Sommige schildpadden 
worden alleen aggressief als een andere sehildpad 
hun het voedsel voor de neus wegkaapt, zoals ik 
bij mijn Cuora amboinensis meermalen heb waar
genomen. 

W ATERTEMPERATUUR 
De temperatuur van het water in het oeverterra
rium is 26° C. 
Voor waterschildpadden geven de meeste boekjes 
over het houden van schildpadden temperaturen 
aan tussen ongeveer 24 en 28 o C, daarbij meestal 
doelend op sub-tropische of tropische dieren. Zal 
men met deze temperaturen meestal wei redelijk 
goed zitten bij de meerderheid van de gewoonlijk 
in de handel verkrijgbare schildpadden, toeh vee
client het aanbeveling om voor elk dier zo goed 
mogelijk na te gaan welke temperaturen te vinden 
zijn in de natuurlijke levensomstandigheden van 
het dier. Wermuth en Gijzen (1958} geven 
in hun boekje een uitgebreide tabel van tempera
turen voor diverse soorten schildpadden. 

REINIGING VAN HET WATER 
Dit water wordt gefilterd door een Eheimfilter, 
maar ook deze filter is niet genoeg om het water 
de hele week voldoende schoon te houden. Elke 
zondag wordt het water van de bak ververst, waar
toe het oude water bij gebrek aan een afvoerkraan 
over de rand van het terrarium been geheveld 
wordt. Daarop wordt de waterbak gesehrobd en 
gereinigd, daarna gevuld met water van circa 26 · 
30° C. De waterbak bevat ongeveer 25 liter. 
Door de Eheimfilter 's avonds in te schakelen 
houd ik het water redelijk schoon tot ongeveer 
donderdag, maar dan heeft zich intussen op de 
bodem zo veel vuil verzameld, dat deze filter dit 
niet allemaal kan wegwerken, zodat de bak zon
dagmorgen wei goed vuil is. Tot die vervuiling 
draagt ook bij de voedering met vis, die ik dan 
ook vrijwel aileen op zaterdag voer ( diepvries 
kabeljauw filet) omdat het water er tamelijk van 
gaat stinken. 



HET VOEREN 
Verder voer ik mijn waterschildpadden afwisse
lend met meelwormen, tartaar ( vermengd met 
Gistocal), regenwormen, garnalen (verse of uit 
blik), fijngesneden runderhart, sla e.d. Ik voer 
ni et e lke dag (wei de baby"s) , maar ongeveer 
4-5 dagen per week, waarbij ik er op toezi e, dat 
elk dier zijn portie krijgt. Vroeger paste ik wei 
eens de methode toe van het voeren van de dieren 
in een afzonderlijke bak met !age waterstand (en 
water van dezelfde temperatuur als in het aqua
rium !) , waardoor het water van het aquarium 
dan vee! Ianger schoon bleef. Ik liet de dieren zo 
lang in de 'voeder-bak' · meestal een kwartiertje · 
tot zij ken nelijk verzadigd waren om ze dan weer 
in het aquarium terug te zetten. Bij een aantal 
di eren lukte deze methode wei, maar ook kwam 
het wei voor, dat de dieren soms in de 'voeder
bak' onrustig warcn en bleven en dan niet tot eten 
kwamen. Dat ligt soms aan de soort, want som
mige soorten waterschildpadden zijn van nature 
blijkbaar 'ne.rveuzer' dan andere soorten; maar ook 
zijn er soms duidelijke individuele verschi llen 
tussen d ieren van eenzelfde soort. 

SLOT 
Tenslotte moet ik er nog wei bij vertellen, dat 
mijn aqua-terrarium een plaats heeft in de hal van 
de eerste etage en wei zodanig, dat er gecn direct 
zonlicht op valt, zodat flora en fauna zijn :lange· 
wczen op de genoemde kunstverlichting. Ander
zijds draagt de verlichting van dit :1q u:~-terrarium 
en van het eronder gelegen landschildpaddenter
rarium bij tot een dekoratieve verlichting van het 
ha lletje, en is het een aardig gezicht als men van 
beneden of boven komend steeds meer onthuld 
ziet van de tegen de achterwand gepl:1:1tste ter· 
raria. 

SUMMARY 
The author tells us about the way in which he 
keeps his turtles. H e began by using :1 plain 
'hygienic' tank with a layer of gmvel on the 
bottom, and a piece of cork-bark with :1 lightbulb 
above it for sunning purposes. An aquarium-heater 
ma intained the water temperature. 
Most turtles seem to thrive well in these con· 
ditions, and the use of these so-called hygien ic 

Cuora amboilumis. 

tanks is wide-spread, as noticed in the · Interna
tional Turtle and Tortoise Journal'. The question 
remains however, of whether these tanks suit all 
turtles; E g I i s ( 1967) doubts it. Besides, the 
main disadvantage seemingly being the unga inly 
sight of a bare tank. 
The author then started again by building up a 
bank around the water which he furnished with 
plants, :IS shown in the accompanying photo's. 
Dam:~ge to the plants is negl ig ible, but it is ad
visable to place the plants closely tOgether so that 
the anim:~ls cannot move between them. 
The :1ir temperature above the water is 2r C. At 
night 20-24 ° C. At the sunning spot 37-40• C. 
The water-temperature is kept at 26• C. 
The author tells of a few differences of opinion 
about the waterlevel; he persona ly choose a level 
of 9 em for :1n imals up to 15 em ; smaller turtl es 
a re housed in a seperate tank with a waterlevel 
of about 4 or 5 em. 
Apart from fish, the animals :1re fed on meal
worms, minced beef with gistoca l, rainworms, 
shrimps, pieces of ox-heart and lettuce. 
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Een nieuw soort Toedsel -voor huiskrekels 

Ingezonden september 1970, door de werkgroep voor ouderzoek aa11 het gedrag van reptielen in ho/en 
en spleten, l'P'ierickestraat 15, Leiden. Voor nadere itzformatie over deze werkgroep zie pag. 22 van deze 
jaargaug. 
Inhortd: in/eiding - voer voor huiskreke/s - ook voor reptielen? - srmzmary. 

INLEIDING 

Zoals onze naam aangeeft heeft onze werkgroep 
zich ten doel gesteld het gedrag van reptielen in 
holen en spleten te onderzoeken. 
Men zou zich kunnen afvragen waarom we dan nu 
aankomen met een stukje over een onderwerp dat 
daar niet mee te maken schijnt te hebben. 
Omdat de werkwijze van de groep met zich mee 
brengt onderwerpen aan te roeren die buiten ons 
uiteindelijke doel liggen willen we even ingaan 
op die werkwijze. 
Het idee om gedrag van reptielen in holen en 
spleten te onderzoeken is niet zo maar bij wijze 
van toeval bij ons opgekomen, het is ons veelmeer 
opgedrongen door onze dieren zelf. Willen we 
echter iets naders te weten komen, dan moeten 
we de dieren a.h.w. vragen stellen (in de vorm 
van proefopstellingen) die zo duidelijk zijn gesteld 
dat er slechts een ondubbelzinnig 'antwoord' op 
mogelijk is. Het zoeken naar de formulering van 
relevante vraagstellingen was daarom het eerste 
doel van de werkgroep. Voorlopige proeven en 
een veelzijdige aanpak moesten ons een idee ge
ven hoe we onze definitieve proeven moesten op
zetten, zodat we met zekerheid conclusies zouden 
kunnen trekken. Daar dit alles ook inhield dat de 
proefdieren in een goede staat gehouden moesten 
worden moest onze aanpak veelzijdig zijn. Van
daar deze afdwaling van ons onderwerp. 

VOER VOOR HUISKREKELS 

Daar bekend was dat verschillende soorten anolis 
en kameleons die uitsluitend met huiskrekels wer
den gevoerd tot in vele generaties gekweekt kon
den worden, werd besloten dat de proefdieren zo 
veel mogelijk gevoerd moesten worden met huis
krekels (Gryllus domesticus). 
Gezocht werd naar een doelmatig voedsel voor 
deze krekels. Dit bleek te zijn rattepijp (geperste 
voederkorrels voor ratten en muizen). 
Aangezien de krekels de korrels wei aanknaagden 
maar hier verder moeite mee hadden, werd dit 
materiaal fijngemalen met een worstmolen. Men 
kan dit resultaat ook bereiken met fijnstampen, 
zij het dat dit meer inspanning vergt. Het zo ver
kregen poeder werd vermengd met Gistocal in de 
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verhouding 1 : 1. Toen de huiskrekels hiermee 
werden gevoerd trad een onmiskenbare verhoging 
van groei en kweektempo op. We moeten hierbij 
wei aantekenen dat de verhouding 1 : 1 wille
keurig is gekozen, terwijl verder niet is nagegaan 
welke verhouding optimaal is. 

OOK VOOR REPTIELEN? 

Wellicht is het volgende eveneens voor u van be
lang. 
Een onzer houdt groene leguanen (Igrtana ig11ana). 
Na thuiskomst van zomervakantie ( 4 weken) ble
ken de dieren in zeer goede conditie te verkeren, 
terwijl een Sterk was gegroeid. Ze hadden een 
schaal met het bovengenoemde krekelvoedsel ge
vonden waarna ze er zich aan te goed hadden ge
daan. Later bleek dat de dieren dit voedsel prefe
reerden boven gesneden appel en gesneden kool 
van het voedselbakje in hun takken. Hierbij wa
ren ze bereid om uit hun takken te komen en de 
vloer over te steken om de schaal met krekelvoer 
te bereiken. 
Ook landschildpadden (T estudo elongata, T. carbo
naria en T. hermanni) hadden een grote waarde
ring voor dit voedsel, zij het dat het poeder hier
bij met water tot een brij werd aangemaakt. Op 
de vraag of er sprake kan zijn van een overdose
ring van bepaalde stoffen in dit voedsel is niet 
ingegaan. 
Als rattepijp werd gebruikt 16 mm muracon van 
de fa. Trouw te Putten, tel. 03418- 22 44 (kosten 
ongeveer f 18,- per 25 kg). 

SUMMARY 

Many reptiles a.o. Ano/i.r and Chameleo, thrive on 
house-crickets (Gryllu.r domeslicus). So called 'lab
chow', hard pressed pellets for laboratory-rodents, 
proved excellent nourishment for crickets; ground 
and mixed in equal proportions with Gistocal (a 
vitamin-calcium product). 
On this diet the crickets grew faster and the rate 
of reproduction increased. 
Several reptiles a.o. Iguana igrtana like to eat the 
ground pellets. For turtles (T eslttdo) this food 
had to be moistened. 



Gifslangen 
door ,a. "' d . Valk , E11doorn/aara 6 , De lft. 

VifJel·a aspis. Foto: G. Foekema. 

lngezonden juli 1970. Aiel nadmk moet er op gewezen II'Orden dal de bee/ van de beJproken VifJera 
ammodyleJ voor de mens zeer getJ<tnrlijk is, vee/ enuliger dan die t l flll Vipera bems of JlifJera aspis. 
lnhoudJoverzichl: inleiding - veiligheidsmaatregelen - welke dieren? - Vipertt ttmmodytes - VifJera <IJ· 
pis - Sl/11111/tlr)' - literattmr. 

INLEIDING 
Gifslangen, een onderwerp waar we we1mg over 
Iezen, waarschijnlijk omdat deze dieren niet vee! 
gehouden word en. En waarom ? A Is we de terra
riumhouderij in de Ianden om eens heen bekijken, 
zien we dat er relatief meer houders van gifslan
gen zijn. Aileen in Nederland zijn ze op een hand 
te tellen. Goed , je moet je verantwoordelijkheid 
op dit punt weten. Maar dacht U dat een duitser 
dat niet wist? Ik weet oak wei dat men in Neder
land ni et makkelijk aan serum kan komen. In 
ltalii! b.v. kan men het in iedere apotheek zo ha
Ien. Of is het de moeite die men moet besteden 
aan een terrarium dat deugdelijk genoeg is voor 
g ifslangen ? Als ik de nederlandse terrariumlief
hebbers bekijk Iijkt me dat niet. Dan zal het wei 
het oude gezegde zijn: 'Wat de boer niet kent, 
dat eet hij niet'. 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
Gifslangen zijn echter reuze interessante dieren, 
die d e moeite die je eraan besteed echt wei waard 
zijn. Wei moeten we een paar veiligheidsmaat
regels voor onszelf instellen. Zoals het altijd op 
slot houden van de bak, nooit meer dan twee 
slangen in een bak, altijd het serum van de be
wuste slang in huis hebben, en er op !etten dat U 
nooit a ileen bent wanneer U de slangen verzorgt. 

Als we verder met de nodige rust te werk gaan, 
zal ook deze tak van de terrariumhouderij vee! ge
noegen schenken. 
Waar moet een terrarium voor gifslangen aan 
voldoen ? 
De bak moet in de eerste plants zo geconstrueerd 
zijn dat d e dieren niet kunnen on tsnappen. T en 
tweede is het makkelijk als het meeste werk 
van buiten af gedaan kan worden. Denk aan d e 
vogelkooitjes die een schuiflaatje hebben om het 
zand makkelijk te kunnen verwijderen. Als wij dat 
ook eens doen met het waterbakje en de bodem
verwarming? D e enige handelingen die dan nog 
binnenin de bak verricht moeten worden is het 
verwijderen van de excrementen, en dit kan met 
een stokje gebeuren. De opening hiervoor kan 
mooi in de zijkant gemaakt worden, een deurtje 
dat op slot kan, hierdoor kunnen we dan tevens 
voeren. 
Het terrarium zelf moet van een fli nke grootte 
zijn, de dieren kunnen dan hun eigen schuilplaats 
uitzoeken, en gaan minder snel tot een aanval 
over, daar ze zich veilig voelen. 
Na deze misschien reeds bekende tips, waarnaast 
u nog het artikel in 'Lacerta' 23, pp. 52, kunt 
lezen, dat mijn mogelijk iets te optimistische kijk 
op de zaak een beetje corrigeert, wil ik overgaan 
tot de bespreking van d e levende have in kwestie. 
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WELKE DIEREN? 
Een belangrijk facet bij de keuze van onze dieren 
is, kunnen we er serum voor krijgen? In Europa 
zijn drie instituten die zich bezig houden met het 
vervaardigen van serum: het 'Institut Pasteur' in 
Parijs, het 'Staats Serumtherapeutisch Instituut' in 
Wenen en 'Behringwerken' te Marburg. Het laat
ste instituut maakt antitoxisch serum dat het gif 
van alle Europese gifslangen neutraliseert, en 
daarnaast ook het gif van V ipera lebetina, van 
aile Bitis-soorten en van Cerastes. 
Tot deze soorten moeten we ons dus in het eerste 
begin beperken. De meest houdbare en meest 
simpel te verkrijgen soorten zijn de europese 
Vipera-soorten, met name Vipera ammodytes en 
de V ipera asp is. 
Het terrarium voor deze twee soorten kan precies 
hetzelfde zijn, ze kunnen zelfs bij elkaar gehouden 
worden. Als bodemgrond kunnen we een mengsel 
nemen van driekwart bladaarde en een kwart 
rivierzand. Dit moet stevig aangedrukt worden, 
daarop kunnen we dan wat mooie stukken steen 
groeperen en wat dikke mospollen. Als beplan
ting kunnen we wat succulenten nemen, die eigen
lijk niet in het geheel passen maar toch decoratief 
gezien goed voldoen. Bodemverwarming is aileen 
nodig wanneer het terrarium in een niet verwarm
de ruimte staat. Stralingswarmte d.m.v. lampen 
hoven in de bak is wei noodzakelijk. De tempera
tour overdag moet n.l. plaatselijk 30·32° C zijn, 
en mag 's avonds dalen tot 18° C. 's Morgens de 
dieren zowel als de planten besproeien met lauw 
water. 

VIPERA AMMODYTES (ZANDADDER) 
Op de snuit van deze adder bevindt zich een met 
schubben bedekt week hoorntj e, wat kenmerkend 
is voor deze slang. Vandaar ook wei de naam 
'hoornadder', die in wezen beter is dan 'zand
adder', daar het dier nooit op zandgrond voor
komt; dit was een slippertje van L i n n a e u s. 
De schubben van het lichaam zijn sterk gekield en 
staan in 21 tot 25 rijen. De kleur varieert van grijs 
via geel tot bruinrood. Op de kop heeft hij een 
V-vormige tekening. Achter de ogen loopt een 
donkere streep. Het verschil tussen ~ en ~ ligt 

WERKGROEP ZEELAND EN WEST-BRABANT 

Enkele Lacerta-laden hebben het initiatief genomen 
om een werkgroep op te rlchten voor Zeeland en 
West-Brabant. Reeds nu is al gebleken dat er grote 
belangstelling is. De werkgroep Rotterdam werkt mee 
aan de oprichtlng. Voordelen van een werkgroep zljn 
vooral dat men ervaringen kan uitwisselen en elkaar 
kan helpen blj b.v. voedselproblemen. Regelmatlg 
kunnen we mensen ultnodigen lezlngen met dia's te 
houden (een toezegging daarvoor is al binnen). 
Ons hoofdkwartier wordt waarschijnlijk Breda of Ro
zendaal. De eerste bljeenkomst wori:lt waarschijnlijk 
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in de tekening, het ~ is scherper getekend. De 
lengte van de slang is tot 100 em. Het voedsel be
staat uit muizen die ze van de tang aannemen, dit 
is vooral makkelijk als we meer slangen in een bak 
hebben, we vermijden dan dat twee slangen op 
een prooidier afgaan. Tevens is het makkelijk voor 
het uitvangen als de muis niet gegeten wordt. 
Een prachtige slang die na enige tijd bijna tam 
wordt, maar het is en blijft een gifslang die zelfs 
bij volwassenen niet zonder gevaar kan bijten; er 
zijn ongevallen met dodelijke afloop bekend. 

VIPERA ASPIS (ASPISADDER) 
De snuit van deze adder loopt ook iets op maar 
heeft aan de zijkant scherpe kanten. Op het li
chaam heeft hij 21-25 rijen sterk gekielde schub
ben. Op de rug lopen twee rijen donkere vlekken. 
De kleur, van grijs tot roodbruin, is zeer variabel. 
Lengte 60-70 em. De eetlust van deze slang is 
minder dan die van Vipera ammodytes. 

Als U aan de hand van dit relaas besluit ook eens 
een bak voor deze interessante dieren in te richten 
zult U merken, dat op dit gebied nog veel terrein 
braak ligt. 
Ik hoop dan ook dat als er medeliefhebbers zijn, 
deze op dit artikeltje zullen reageren, zodat we 
misschien samen tot klaarheid in deze zaken kun
nen komen. In volgende artikelen wil ik gaarne 
nog iets vertellen over wat minder bekende gif
slangen. 

SUMMARY 
The author wonders why so few poisonous snakes 
are kept in the Netherlands as compared to Ger
many and Switzerland. He advocates the keeping 
of these animals. Sera against the poison of both 
Vipera aspiJ and Vipera ammodytes are produced 
in Germany and Switzerland, so these snakes are 
most likely to be kept. 
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verband met een studie betreffende de geboorte bij 
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die een geboorte gade slaan hiervan een verslagje te 
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het gedrag van de jongen en de omstandigheden 
waaronder de geboorte plaatsvlndt. Zwangere vrouw
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gaan zljn zeer waardevol (fixeert U ze met behulp 
van formaline). 
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