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De -ventilatie -van -verwarmde terraria 

Iugezoudeu febmari 1971, door de werkgroep t•oor ouderzoek aau het gedrag tJafl reptielell i11 hole~~ eu 
spletm, Jf'/ierickestraat 15, Leideu. Voor uadere i11/ormatie or•er deze u•erkgroep zie pag. 22 t•a11 deze 
jaarga11g. 
b1 dit artike/ wordl aa11 de haud t'al/ eeu aauta/ melit1ge11 geco11slateerd dat de t•mti/atie t'atl de meesle 
tJerwarmde terraria t1ele male11 grater is da11 t•oor de diereu e11 pla111eu op zichzelf nodig zo11 zij11. Als 
die Ot'ert•eutilatie betere rcS11/Iale11 geeft komi dat uaar a//e waarschij11lijkheid door de 11itdrogiug die er 
door t•eroorzaakl u·ordt: ttitdrogi11g werkt desi11/ectereud. 
ltdJolldsot•erzichJ: i11leidi11g - ,,pparatltllr - metiugetl - i!llerprelatie t•arr de reS/1/talel/ - mogelijke z·oor
deletl t'atl ot•ert•elltilatie - collclllsie - Slllll111ar)' - literttlllllr. 

INLEIDING 
In verschillende terrariumboeken geeft de auteur 
de aanwijzing dat de ventilatie gerealiseerd client 
te worden door het aanbrengen van stroken gaas 
of zelfs van hele wand en van gaas ( bv. M e n -
zel-Tetterhorn 1968). De ventilatie heeft 
plaats doordat moleculen van de gasvormige stof
fen zich in en uit het terrarium kunnen bewegen 
(diffusie), en bovendien door de 'tocht', die ont
staat doordat de Iucht ten gevolge van verwarming 
en bevochtiging Iichter wordt en de neiging krijgt 
om op te stijgen. In een verwarmd terrarium kan 
een teveel aan koude droge 'tocht' schadelijk zijn 
en men zou er in zo'n geval toe over willen gaan 
om het terrariumoppervlak dat met gaas bedekt is 
te verkleinen. Maar hoever kan men hiermee 
gaan? Bestaat immers niet het gevaar dat wanneer 
tijdelijk de kamertemperatuur even hoog wordt als 
de temperatuur in het terrarium de ventilatie te 
gering wordt, omdat de Iucht niet meer wil op
stijgen? 
Geconfronteerd met deze moeilijkheid bij de con
structie van een experimenteerterrarium, heeft de 
werkgroep enige metingen gedaan aan terrarium
ventilatie. De vraag luidde hierbij hoe groot de 
terrariumventilatie is tengevolge van opstijgende 
Iucht bij verschillende ventilatie-oppervlakken bij 
verschillende temperaturen. 

APPARATUUR 
Het terrarium (of liever gezegd apparaat) waar
mee werd gemeten is schematisch afgebeeld in fig. 
1. Het bestond uit een verticaal opgestelde plastic 
pijp (regenpijp). De ventilatie-openingen waren 
gaten in de afsluiting aan boven en onderkant van 
de pijp, de verwarming bestond uit een elektrische 
lamp in de pijp. De luchtstroom werd gemeten 
met een soort molentje dat door de opstijgende 
Iucht ging draaien. (Men client bij het vervaardi
gen van zo'n molentje de scherpte van de naald
punt die als spil fungeert microscopisch te bepa
len). 

METING EN 
Door eerst met behulp van een aantal aquarium
luchtpompjes een ijking uit te voeren, was het 
mogelijk de ventilatie te meten. De ijkgrafiek van 
onze ventilatiemeter is weergegeven in fig. 2. 
De temperatuur in de buis verschilde plaatselijk 
nogal, hetgeen te zien is in fig. 3. Oat de tempe
ratuur boven in de buis niet varieerde was o.i. 
wei prettig, omdat zo de luchtstroommeter er niet 

door kon worden bei'nvloed. 
De ventilatie-opening kon tijdens het experiment 
gewijzigd worden door strookjes plakband op de 
20 gaatjes aan de bovenkant van het apparaat te 
plakken. 
De meetresultaten zijn weergegeven in fig. 4 en 5. 
In fig. 4 is te zien hoe de ventilatie afhing van 
het verschil in temperatuur; hoe groter dat ver
schil, hoe groter natuurlijk de ventilatie. Er wer
den vier series metingen verricht bij verschillende 
aantallen ventilatie-openingen. Bij meer openingen 
is er uiteraard meer ventilatie. Hoe de grootte van 
de ventilatie afhangt van het aantal openingen 
toont fig. 5, de temperatuur is daar constant ge
houden en het aantal gaten vergroot van 1 tot 20. 
Men ziet dat de invloed van 1 gat meer steeds 
kleiner wordt naarmate er al meer gaten zijn. 

Fig. 1. De meetopstellitlg. 
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INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN ,// 
Wanneer men de gevonden grafieken bekijkt kan &~ ~ Venlit.Jiie 
men zich afvragen of de vorm van de curven wei Qo 
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Fig. 2. I]kgrafiek van de /uchtstroommeler. 
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Fig. 3. Temperaturen it1 de bt1is a/s fut~ctie van 
de hoogte, bij verschi//mde bratldsterktetl van 
de lamp. 

Fig. 4. De grootle va11 de vetlli/atie a/s /utlclie 
van lemperatuurverschil/en, bij verschi/lende 
venti/atie-openingen. 
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Aanla/ opemnqen.. 

'.l... ~~ p-9!':, 
Fig. 5. De vet~tilatie a/s funclie van het aantal 
openit~gen ( lemperatuur constant). 

overeen stemt met de formules van de stromings
leer, men zou zelfs kunnen gaan zoeken naar een 
formule of vuistregel voor terrariumbouwers. We 
dienen ons echter eerst af te vragen hoe groot de 
ventilatie voor het terrariumdier moet zijn. Hoe
wei er veel publikaties zijn over de samenstelling 
en eigenschappen van reptielenbloed, vonden wij 
geen bruikbare publikatie over ademhalingsver
schijnselen bij reptielen. We ontlenen daarom aan 
een leerboek van de fysiologie van de mens 
(Scarborough 1961, p. 560) tabel I. Deze 
tabel laat zien hoe het percentage C02 in de Iucht 
de ademhaling beinvloedt. Hierbij gingen wij uit 
van de volgende veronderstelling: een dier ver
bruikt zuurstof en staat ongeveer even veel kool
zuurgas af. Het zuurstofgehalte van atmosferische 
Iucht is ongeveer 20 %, het koolzuurgasgehalte 
ongeveer 0,03 %. Het is hieruit duidelijk dat een 
terrariumdier het koolzuurgasgehalte verhoudings
gewijs 600 maal zo sterk verstoort als het zuur
stofgehalte. V erder weten we dat het koolzuurgas 
bij de mens en bij veel andere dieren een belang
rijke biochemische rol speelt. Wij veronderstellen 
daarom dat niet een zuurstofgebrek maar wei een 
koolzurgasteveel bepaalt hoe groot de minimaal 
toelaatbare ventilatie is. 
Het verband tussen het koolzuurgaspercentage en 
de ventilatie vinden we uit het feit dat, in geval 
er evenwicht heerst, de koolzuurgasafgifte door 
het terrarium even groot is als de aanvoer in het 
terrarium plus de koolzuurproduktie van de ter
r:uiumdieren. Dus: 

S.T=D+S.L 
waaruit volgt: 

S = D I (T-L) 
waarin S = ventilatie (ml/sec.), 
T koolzuurgaspercentage terrariumlucht, 
D = koolzuurgasproduktie in het terrarium (ml/ 

sec.), 
L = koolzuurgaspercentage buitenlucht. 
De benodigde ventilatie per gram lichaamsgewicht 
kunen we nu berekenen met behulp van de laatste 
formule. We gaan uit van een menselijk gewicht 
van ongeveer 70 kg. Dan geldt D = 5.10-5 ml/sec. 
g (Scarborough 1961, p. 555). Verder zien 



Gemiddelde diepte 
van ademhaling (ml) 
Gemiddelde frequentie 
per minuut 
Ventilatie van 
alveoli (normaal = 100) 
Percentage C02 
in alveolaire Iucht 

Tabel I. 

0,04 

673 

14 

100 

5,6 

we uit tabel I, dat als het koolzuurpercentage ver· 
tienvoudigd wordt, dit vrijwel nog geen invloed 
heeft op het ademgedrag. Zo vinden we: S = 
0,01 ml/sec. gram lichaamsgewicht. 
Wanneer we aannemen dat een reptiel niet meer 
adem nodig heeft per gram lichaamsgewicht dan 
een mens en we nemen in aanmerking dat de tole
rantie van de concentratie voor vele stoffen in het 
bloed bij een reptiel veel groter is dan bij een 
mens, mogen we de berekende waarde van S als 
een veilige norm beschouwen voor de minimale 
toelaatbare ventilatie. ( Een normaal aquariumlucht· 
pompje, bv. rena, dat ongeveer 20 ml/sec. Ievert, 
veroorzaakt dus al genoeg ventilatie voor een rep· 
tiel van 2 kg). 
Vergelijken we de berekende waarde van S, onze 
norm voor minimale ventilatie, met de gemeten 
ventilatie (zie fig. 4) dan zien we de wanverhou
ding. Een voorbeeld: bij een gemiddeld tempera· 
tuursverschil van 2,5 o C, is de ventilatie in een 
terrarium van 100 em hoogte met als ventilatie
opening slechts 5 gaatjes in bodem en deksel met 
elk een diameter van 4 mm reeds 12 ml/sec., het· 
geen voldoende is voor een reptiel van 12/10·2 
gram, dus ongeveer 1 kg. Veel terraria bezitten 
kieren met een gezamelijk oppervlak waarbij die 
5 gaatjes van 4 mm slechts kinderspel zijn. 

MOGELIJKE VOORDELEN VAN OVERVEN
TILATIE 
Laten we ons eens afvragen waarom niettemin het 
aanbrengen van stroken of zelfs hele wanden van 
gaas wordt aangeraden. De bewering die we uit 
de mond van sommige terrariumhouders verne· 
men, nl. dat hun dieren het in een terrarium met 
een dergelijke ventilatie beter doen, zou een aan
wijzing kunnen zijn dat er goede redenen zijn voor 
zo"n ventilatie. 
Behalve de dieren zelf produceren de eventueel 
aanwezige bodemgrond en planten koolzuurgas. 
Wanneer we te maken hebben met een grondlaag 
die als 'voedsel' slechts een gedeelte van de 
faeces van de terrariumdieren (nl. de faeces die 
niet wordt opgeruimd) krijgt aangeboden, zal de 
koolzurgasbijdrage ten hoogste in dezelfde orde 
van grootte zijn als die van het dier zelf. Deze 
veronderstelling is niet in tegenspraak met de 
waarde die we ontlenen aan een leerboek over 
bodemkunde (Kosso vic h 1967, p. 90): onge· 
veer 0,1 gram koolzuurgas per 100 gram grond 
per 24 uur = 7.10-6 ml/sec.g. 
Eventueel aanwezige planten nemen overdag on· 
der invloed van Iicht koolzuurgas op, en produ
ceren 's nachts weer koolzuurgas. We ontlenen 

percentage C02 in ingeademde Iucht 
0,79 2,02 3,07 5,14 6,02 

739 864 1216 1771 2104 

14 15 15 19 27 

116 153 226 498 857 

5,6 5,6 5,5 6,2 6,6 

aan een leerboek over plantenfysiologie ( B o n· 
n e r, G a Is ton 1952, p. 223) dat de koolzuur
gasproduktie van planten ongeveer 1,5.10-4 ml/ 
sec.g bedragen kan. Deze waarde is dus drie maal 
zo groot als die welke we berekenden voor een 
terrariumdier, maar nog steeds geen reden voor 
de gebruikelijke overventilatie. 
Men zou die reden wellicht kunnen zoeken in an
dere gasvormige produkten of in een eventuele on
gewenste stijging van de temperatuur ten gevolge 
van het in het zonnetje komen te staan van het 
terrarium. Dit laatste effect treedt des te meer op 
naarmate het terrarium weinig schuilgelegenheid 
biedt aan het dier en kan geen reden zijn voor een 
algemene aanbeveling in een terrariumboek. 
Ongewenste gasvormige produkten kunnen worden 
veroorzaakt door niet verwijderde faeces, door 
planten (denkt u maar aan het effect van primula's 
of aan de stank van geraniums en uien), en door 
de grond met al zijn micro-organismen. Een te 
grote temperatuurschommeling en een verkeerde 
watertoediening kunnen het gevolg hebben dat de 
biologische gemeenschap instort en dat produkten 
als methaan, ammoniak, fosforwaterstof en het 
eveneens zeer giftige zwavelwaterstof worden ge
vormd. 
Dit laatste brengt ons op een ander effect van de 
bestaande overventilatie, nl. de uitdroging die er 
door wordt veroorzaakt. Ten gevolge van uitdro
ging van de bodern wordt de kans op infectie klei
ner omdat de micro-organismen die daar verant
woordelijk voor zijn zich in zo'n droge bodem 
niet goed kunnen ontwikkelen. Dit effect is vaak 
van belang, daar in de meeste terraria meer water 
verdampt dan er neerslaat, zodat er door de op
waartse waterbeweging in de terrariumgrond een 
hoge concentratie van organisch materiaal aan het 
oppervlak ontstaat. Bij gebrek aan desinfecterend 
zonlicht ontstaat zo de ideate infectiehaard. 

CONCLUSIE 
1. De ventilatie van verwarmde terraria, waarin 

volgens de aanwijzingen van terrariumboeken 
wordt voorzien door stroken gaas of wanden 
van gaas, is tien machten groter dan nodig 
voor een verantwoorde afvoer van het kool
zuurgas dat door planten, dieren en bodem
grond wordt geproduceerd. 

2. Wanneer inderdaad de terrariumdieren in het 
algemeen bij de gesignaleerde overventilatie 
een grotere overlevingskans blijken te hebben, 
vormt dit een aanwijzing dat de bestaande ter
rariumtechniek (vooral op het gebied van bo
demkunde en bodemhygiene) te kort schiet. 
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SUMMARY 

The venti lation of a heated terrarium depends 
upon temperature d ifferences and the surface of 
ventilation apertures. This dependency has been 
quantatively established with a tube-shaped ' ter
rarium· which contained a l ight-bulb at the base 
and an air stream gauge in the top (see fig . I) . 
The results are shown in fig. 4 a nd 5. Fig. 4 
shows ventilation (ml/sec) as a funct ion of tem
perature. Fig. 5 shows venti lation as a function of 
the amount of ventilation apertures (temperature 
constant) . Assuming C02 production in reptiles 
is about the same as in human beings, a few small 
ventilation apertures prove sufficient to dispose of 
the C02 prod uced by animals in a terrarium. The 
fact has taken into consideration that ten t imes the 
normal amount of C02 in the a ir hardly interferes 
with normal respiration (see table I) . 

Many terrariumkeepers, however, state to have 
better results with a lot of venti lat ion. They may 
be right, for too much ventilat ion results in dr)•· 
ness, which causes d esinfection. So the succes of a 
lot of venti lation may indicate that a damp floor 
of a terrarium is often a source of infection. M ore 
knowledge concern ing soil should be acquired a nd 
more attention should be paid to soi l-h)•gene. 
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Een embryo -van Tupinambis tegoixin 

door F. 811/lnu en G. ltl. ,U, f ' ockclllll· 

In het november-nummer van deze jaargang stond 
een artikel (B i I I i au 1970 ) waarin ond ermeer 
verteld werd over het leggen van eieren door een 
teju, Tupinambis teguixiu. D e e ieren waren ge
legd op 2 september 1970, wogen 23 tot 25 gram, 
waren 5 it 6 em lang, en werden bewaard in 
vochtig turfmolm bij een temperatuur van 28 tot 
3 2 • C. Er waren minstens 12 eieren gelegd, waar
van er enke le a l meteen verloren gingen. 
In februari '7 1 ontving de redactie een brief van 
de heer B i II i a u, waarin hij schrijft dat hij de 
e ieren na 100 dagen heeft geopend. Aile waren 
onbevrucht, op cen na. In d at ei zat een levend 
embryo met nog een gra te hoeveelheid gee!. Vlug 
werden er een aantal dia's van gemaakt. Enkele 
daarvan vind t u hierbij afgedrukt. 
In het terrarium van de tej u's waren naderhand 
nag 15 eieren ge\'onden, helaas aile door meel
wormen aangeknaagd. H et tota le legsel omvatte 
d us minstens 27 e ieren. 

SUMMARY 
In our issue of November last yea r some notes 
were published on the egg- laying of Tupiuambis 
teguixiu (B i lli a u 1970 ) . The eggs wen: laiu 
on September 2, 1970; weight between 23 and 25 
gramms, length 5 to 6 centimeters. The eggs were 
kept in mo ist peat-moss, temperature 28-32° C. 
Twelve eggs were found. 
Afterwards 15 more eggs were discovered , dam
aged by mealworms. So the clutch contained 27 
eggs or more. After 100 days the eggs were exam
ined . All but one proved to be infertile. One egg 
conta ined a living embryo and still a large amount 
of yolk. The figures show this embryo. 
Llteratuur 
B I I I i a u, F., 1970. 'Ervarlngen met teju's en enige 

andere grate hagedissen', Lacerta 29, pp. 15·16. 
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Embryo vau Tupiuambis legui:o:iu. Polo's: Houquel. 

Psammobates oeulifer 

doo r A. A. E. Sclolilter. Tohtrant 118'", Amsterdam. Tekeningen van de scbrijver. 

0111/'allgell april 1971. 

Op de voorpagina van dit nummer vindt u een ets 
gereproduceerd die ik onlangs maakt van Psammo
bales omlifer. Ik zag dit dier enige tijd geleden 
bij een handelaar. Hij zag er duidelijk anders uit 
dan de ons welbekende TeSiudo elegans uit India. 
Deze sterschildpad bleek uit Afrika afkomstig. 
Hoewel hij er niet erg fit uit zag besloot ik toch 
maar om hem aan te schaffen. 
Helaas heeft het dier niet lang geleefd, zodat ik 
over zijn gedrag in gevangenschap weinig kan 
meedelen. Oat gedrag za l overigens wei niet vee! 
verschillen van dat van andere Testudinidae. 
Ik heb het dier geprepareerd volgens de methode 
beschreven door Hof st r a (1969). Intussen is 
hij wat verschrompeld, maar toch is nog goed te 
zien hoe het beest er uit heeft gezien. Opmerke· 
lijk zijn, behalve de poten, d e getande vorm van 
de achterste randschi lden. W e r m u t h en Mer
t en s ( 1961) noemen het dier T eslfldo oculifera 
en geven d e duitse naam 'Stachelrand Schildkriite' 
op. P r itch a r d (1967) deelt hem in bij het 
genus Psammobales en noemt hem dus Ps(//1/tJ/O-

bales omlifer. 
De kleur is donkerbruin, met een Iichte stervor
mige tekening op de enigszins verhoogde rug
schilden. H et buikschi ld is eveneens met een ster
patroon gesierd, maar hier overheerst de vui l·gele 
kleur, zodat het een donkere tekening op een 
Iichte ondergrond Jijkt. 
Het waren de eigenaardige voorpoten die me 
deden besluiten niet aileen het schild, maar het 
hele dier te prepareren. Op de tekening zi et u een 
poot afgebeeld, met d ie eigenaardige grote schub 
er middenop. D e poten zijn vuil-geel van kleur 
met enige donkere vlekken. Aan de voorpoten be
vinden zich vijf, aan de achterpoten vier behoor
lijk ontwikkelde nagels. Op d e dijen bevindt zich 
een kegelvormige hoornen schub. 
De staart is kort en puntig en gaat schu il onder 
het ongedeelde staartschild dat sterk naar binnen 
is gebogen. 
Mijn exemplaar, een mannetje, maakt een volwas
sen indruk hoewel het schild slechts 9Y2 em lang 
is. De grootste lengte schijnt 12Y2 em te zijn. 
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Psammobates geomelrica, de grootste soort van het 
genus Psammobales, kan een lengte van 24 em be
reiken. D och een dergelijke grootte is een uitzon
dering, exemplaren van de helft van die Iengie 
worden a l zelden aangetroffen . 
Een d erde soort van het genus is lenloria, die ook 
kle in blijft. Van Psammobates /eutoria zijn enige 
ondersoorten bekend d ie in kleur en tekening zo 
variabel zijn, dat een ondersoort in de loop der 
tijd niet minder dan t:wintig wetenschappelijke 
namen ontving! 
Psammob<1tes komt voor in zuidelijk Afrika; de 
soort omlifer in de droge streken van D amara
land, Namaqualand, Bechuanaland en Oranje Vrij
staat. Gei'mportecrd worden ze zelden, hoewel 
ze erg fraai zijn en door hun bescheiden afme
tingcn zecr geschikt voor kamer terraria. Maar 
beter zo dan d e massale import waaraan andere 
soorten ten offer vallen. Hopelijk houden ze in 
Afrika rust en ruimte. 

SUMMARY 

The frontpage of this issue shows an etching 
which th e :tuthor made of Psammobates omlifer. 
This South-African tortoise is rarely seen in cap
tivity. A description is given and addi tiona l draw
ings show detai ls of this remarkable starred tor
toise. 
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