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N otities over de anolis van Bonaire, Anolis
bonairensis Ruthven, 1923
lngezonden l ebr uari 1971. De heer W II I I e I s bezocht
Bonaire, uiteraard op zoek naar anolissen.
l nhoudsoverzicht : op zoek naar Anolls bonalrensls
het eiland Bonaire - h et vangen - verwantsch ap
- summary - litera tuur.

OP ZOEK NAAR A NOLIS BONAIRENSIS
Va n Anolis bom1iremis en zijn woongebied
heb ik een aantal foto's gemaakt. H et zijn dieren die je niet zo gemakkelijk vindt, hoewel ze
veelvu ldig voorkomen. Zoa ls zo vaak bij reptielen en amfibieen is het zaak om uit te
maken in wat voor terreinsituaties ze te verwachten zijn en vervolgens hoe ze er daa r, in

hun omgev ing, uitzien. A ls je eenmaal weet
wat voor aanblik ze bieden, zie je er spoedig
meer.
In het algemeen zijn anolissen in het terrein
nogal opva llende hagedissen. Ze steken vrij
markant af, ze zijn beweeglijk en niet zelden
ook zijn ze opvallend van kleur . H un voorkomen is meestal zo talrijk en direct onder hand-

Fi g. 1. Biotoop van Anolls bonal ren sls, brazi elbomen
(Heamatoxylon braslletto) vl ak bij het vi iegveld van
Kralendijk. Foto: W ij I I e I s.
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Fig. 2. Anolls bonalrensls In typische anolishoudlng.
Foto: W ij f f e I s.

bereik - op de eilanden tenminste - dat ze wei
moeten opvallen.
Anders is dat op Bonaire. De anolis daar is
schuw, weinig beweeglijk, grijsbruin met donkere chevronstrepen en de keelwam heeft een
wat vale, roomkleurige tint. Daarbij komt een
van nature wat verscholen levenswijze; de dieren leggen zich gauw vlak op de ondergrond
en bij hun wat gekko·achtige lichaamsbouw
gaan ze wat beter schuil dan de meeste andere
soorten.
Het heeft dan ook enige tijd geduurd voordat
ze ontdekt werden. Hoewel Meek in 1910
anolissen vermeldde van het eiland Klein Bo-

20

naire, werd de soort eerst in 1923 beschreven
door R u t h v en op basis van materiaal dat
door B u r r i n g t o n B a k e r in Augustus
1922 op Bonaire verzameld werd. De soort
van het naburige Cura~ao, Anolis lineal/IS
werd reeds in 1802 beschreven door D au ·
din.
lk heb Anolis bonairemis vooral aangetroffen
op een bepaa lde boomsoort, H eamatoxylon
brasiletto, de brazielboom. De terreinfoto, die
juist ten zuiden van het vliegveld van Kralendijk werd gemaa kt, geeft een beeld van dit
gewas met zijn merkwaardig samengestelde
stam, waarop veelal epifyten houvast vinden.
De boom bloeit geel en heeft fijn blad. D e bo-

dem bestaat uit ruige, zeer harde en poreuze
diabase, droge dode koraalrots, waarop aileen
wat doornstruiken, cactussen en ander stekelig
gewas groeit. Het terrein is moeilijk begaanbaar; overal in de diabase zitten diepe gaten
en de bodem is bedekt met talloze losse brokken.

uit het stropje, speciaal de wijfjes. Als ze dan
op de diabase terechtkomen, is iedere kans op
de vangst voorlopig verloren. Als ze wegrennen kun je ze niet snel genoeg achterna. Als ze
meteen wegkruipen zijn de hagedissen buiten
bereik. Na een half uurtje zitten ze echter wei
weer op de stam.

HET EILAND BONAIRE

VERWANTSCHAP

Het grootste gedeelte van het eiland Bonaire is
vrijwel vlak. De passaat waait er constant en
met grote kracht, gemiddelde windsnelheid
5 meter per seconde (windkracht 3% Beaufort), 's nachts wat minder. De relatieve luchtvochtigheid is gemiddeld 75 %. De gemiddelde
luchttemperatuur is 27° C met waarden van
17° en 35° als absolute minima en maxima.
Het koelste is de maand maart; de hoogste
temperaturen komen voor in augustus en september. Het temperatuursverschil tussen dag
en nacht bedraagt ongeveer 4 ° C.
Er valt weinig regen. Een gemiddelde van
500 mm, waarvan zowat 70 % in de maanden
oktober, november, december en januari. Regen is allerminst een regelmatig verschijnsel
en er kunnen droogten optreden, die vele
maanden, soms een paar jaar aanhouden. Bewolking treedt op in de vroege ochtend en
's avonds juist voor zonsondergang. Regen
valt dan ook meestal op deze delen van de
dag, gewoonlijk in de vorm van een korte, hevige bui. Door de snelle verdamping en de
zeer poreuze bodem komt maar een gering
deel van de neerslag aan de vegetatie ten
goede.

Anolis bonait·emis is nauw verwant aan Anolis
roq11et, die in een aantal vormen voorkomt
op Martinique en eilanden zuidelijk daarvan.
E t h er i d g e heeft op basis van de structuur
van de schedel bij Anolis een indeling in twee
hoofdsecties met een aantal soortengroepen
gemaakt, waarbij Anolis bonairemis verschijnt
in de Jatifrom-groep van de Alphasectie en
Anolis lineal/Is van Curac;ao in de chrysolepisgroep van de Betasectie, zodat ze klaarblijkelijk al heel weinig met elkaar te maken hebben. Dat is temeer opmerkelijk, omdat de
Cnemidophori van beide eilanden geografische
rassen van een soort zijn.

HET VANGEN
De hagedissen Ieven op boomstammen en takken vanaf een hoogte van twee meter boven
de grond. Ik vond Anolis op een van elke vijf
of zes bomen, meestal een exemplaar, dikwijls
echter meerdere, soms wel vijf. De mannetjes
zie je meestal wei zitten; de heel wat kleinere
wijfjes vallen pas op zodra ze in beweging
komen. De dieren Iaten zich met een stropje
aan het topje van een 'n meter lang bamboehengeltje goed vangen. Het manoevreren met
het lusje in de wind kan erg lastig zijn. Omdat
de dieren nogal dikke nekken hebben, zoals
alle roquet-vormen, vallen ze vrij gemakkelijk

SUMMARY
The author makes a few notes on Anolis bo11airemis. On most Caribbean islands anoles are rather conspicuous. On Bonaire, however, the anoles are not very easy to find. They
are wary, have no striking colour and are not
very lively.
The author found A11olis bonairensis mainly
on one kind of tree, Heamatoxylon brasilello
(see photo). One in every five to six trees
contained anoles, usually one specimen, but
often more, up to five specimens on one tree.
The climate of the island Bonaire is described.
The relationship of bonairensis with other
anoles is discussed.

Llteratuur

E t h e r i d g e, R. E., 1960. 'The relationships of the
Anoles (Repti I ia, Saurla, lguanldae)', proefschrift,
University of Michigan, Ann Arbor.
R a n d, A. S. en P. J. R a n d, 1967. 'Field Notes on
Anolis lineatus in Curacao', Studies on the Fauna
of Curacao and other Caribbean Islands 24, pp.
112-117.
Wag e n a a r- H u m m e I i n c k, P., 1940. 'Studies
on the Fauna of Curacao, Aruba, Bonaire and the
Venezuelan Islands', proefschrift, Utrecht.
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Bestrijding van endoparasieten (Trichomonas,
Hymenolepis en Ophidascaris) bij een Australische
python (Morelia argus)
lngezonden februari 1971. Onderzoek van de faeces
van een Australische python (Morella argus) wees uit
dat het dier was besmet met drie soorten parasieten:
Trichomonas ('n eencelllge), Hymenolepis ('n lintworm) en Ophldascarls ('n spoelworm). De bestrijding
van deze parasieten wordt beschreven.
lnhoudsoverzicht: inleiding - diagnose - de parasieten - behandeling met yomesan en piperazine behandeling met thiabendazole en chloroquine
onderbreking - behandeling met ripercol - besmettingsgevaar - conclusie - dank - summary literatuur.

INLEIDING
Als men een slang aanschaft is het eerste waarnaar men kijkt of het dier een schone bek
heeft. Ook wordt bekeken of het dier in een
redelijke voedingstoestand verkeert, en of hij
geen uitwendige parasieten heeft. Die uitwendige parasieten zijn overigens niet zo een probleem, omdat ze zeer doeltreffend zijn te bestrijden met neguvon (M e r t e n s 1965,
R e ij n go u d 1968). Of het dier dat men
koopt inwendige parasieten heeft, is echter
niet zo makkelijk te constateren.
De meest beruchte inwendige parasiet bij slangen is Entamoeba invadens, die de zgn. amoebiasis veroorzaakt. Amoebiasis heeft niet aileen
steeds een dodelijk afloop, maar is bovendien
uiterst besmettelijk. Hele slangencollecties kunnen er in de loop van enkele maanden aan ten
gronde gaan, zie S t e c k ( 1963) en B 1 e e k e r
(1967). Een besmet dier sterft uiterlijk na drie
maanden, pas als een slang drie maanden na
aankoop nog leeft weet men dus zeker dat hij
geen levensgevaar vormt voor de anderen. Een
quarantaine van drie maanden is daarom
noodzakelijk, tenzij men de ontlasting van de
slang laat onderzoeken en daarbij geen amoeben worden aangetoond.
Een andere groep endoparasieten zijn de diverse soorten ingewandswormen. V ele, vooral
oudere slangen hebben een of meerdere soorten in hun darmkanaal zitten als ze worden
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geimporteerd. In de natuur worden de meeste
slangen er wellicht heel oud mee, en ook het
Ieven van de dieren die in gevangenschap terecht komen wordt er niet direct door bedreigd.
Maar de sterk gewijzigde omstandigheden rnaken de gastheer gevoeliger en de gevaren groter. Kutzer en G r ii n berg (1965) onderzochten 97 slangen die in het terrarium stierven op de aanwezigheid van spoelwormen; 28
bleken spoelwormen te hebben. Van deze 28
hadden er 23 inwendig schade opgelopen door
deze parasieten. In 19 gevallen was die beschadiging zo ernstig, dat ze als de directe doodsoorzaak moest worden aangemerkt. Op 3 na
moesten al deze dieren al besmet zijn geweest
v66r ze in het terrarium aankwamen, maar
toch leefden de meeste nog Ianger dan een
half jaar in gevangenschap, sommige zelfs enkele jaren.
Ongetwijfeld zullen er nog andere soorten endoparasieten zijn die door de infecties die ze
veroorzaken na langere tijd de dood van hun
gastheer kunnen bewerkstelligen. Het is daarom wei degelijk zaak iets tegen ze te ondernemen, ook al is er (nog) geen sprake van
ziektesymptomen.
Hoe gewoon de aanwezigheid van endoparasieten vooral bij oudere slangen is toont een
onderzoek van Fan t ham en Porter
( 1950) aan. Zij inspecteerden 89 Zuid-Afrikaanse slangen, 60 daarvan bleken een of meer
soorten endoparasieten bij zich te hebben. De

niet besmette individuen waren voor het groat·
ste dee! jonge dieren, terwijl zich onder de 60
besmette slangen slechts 12 jongen bevonden.

DIAGNOSE
Men constateert of een slang ingewandsparasieten heeft door de ontlasting van het dier te
Iaten onderzoeken. Bij besmetting worden in
de ontlasting de parasieten zelf en/of hun cysten of eieren aangetroffen. Van de wormen
komen steeds de eieren met de ontlasting van
de gastheer naar buiten, de wormen zelf krijgt
men normaliter niet te zien.
Het onderzoek kan gebeuren bij dr. P. Z w a r t,
afd. Bijzondere Dieren, Facu lteit der Diergeneeskunde, Biltstraat 172, Utrecht. Ik liet het
in Amsterdam verrichten bij mevr. dr. A. C.
R ij p s t r a, Instituut voor Tropische H ygiene,
Mauritskade 57. De ontl asting moet zo vers
mogelijk zijn en mag in geen geva l zijn uitgedroogd . Het beste is bet potje waar men de
ontlasting in doet met water om te spoelen, de
binnenkant niet af te drogen, en het goed af te
sluiten. Het onderzoek wijst onder meer uit ot
er amoeben zijn, als een nieuwe slang geen
drie maanden in quarantaine gehouden kan
worden is bet dus wei zeer gewenst het uit te

Iaten voeren.
Op 22 januari 1970 kreeg ik een i\1orelitt tlrgus in bruikleen van bet Zoologisch Laboratorium van de Leidse Un ivers iteit. Het dier zag
er prachtig uit, had een schone bek, en verkeerde in een goede voedingstoestand. Het betrof een volwassen (I; van ongeveer 2,5 meter
lang en een gewicht van 2980 gram. Het dier
was najaar 1969 in Australie gekocht, en als
handbagage per vliegtuig naar Nederland mee·
genomen. In Leiden had hij sinds zijn aankomst regelmatig gegeten. Toen ik bet dier
nauwkeurig inspecteerde t rof ik in totaal 12
vrij grote teken aan, die met een pincet voorzichtig werden verwijderd . Andere uitwendige
parasieten werden niet gevonden . De slang
were! in een aquariumbak gezet van 90 bij 30
bij 30 em, een grater quarantaine verblijf had
ik niet ter beschikking. De dag na aankomst
in Amsterdam accepteerde hij al een grate rat
van ongeveer 400 gram, op 29 januari ontlastte hij zich. Omdat iVIorelitt (//·gus een hier
zeldzame en kostba re slang is wilde ik zo
weinig mogelijk risico !open. Bovendien was
bet dier gevangen a ls volwassen exemplaar,
hetgeen de kans op endoparasieten vergroot.
Daarom bracht ik op 29 januari de ontlasting
naar het Instituut voor Tropische Hygiene voor

Fig . 1. Het exempl aar van Morella argus waarover in
dit artikel wordt gesproken, een volwassen 0 van ongeveer 2,40 meter Iengle. Foto: F o e k e m a.
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onderzoek op parasieten. Enkele dagen later
kreeg ik de volgende uitslag thuis.
M orelia argus. Faeces, 29-1-1970.
4 eosine prep.:
.
enkele Trichomonas sp.
heel enkele Ophidascaris sp. eteren (2 m
4 prep.)
heel enkele Hymenolepis sp . eieren ( 1 in
4 prep.)
ZnS04 -concl.:
10 Ophidasettris sp. eieren
2 H ymenolefJis sp. eieren

DE GEVONDEN PARASIETEN
Trichomonas is een zweepdiertjes-genus (Flagellata). Het zijn eencellige darmparasieten
behorende tot de familie Trichomonadidae, ongeveer 10 fl. groot (een honderdste millimeter),
die uitgerust zijn met drie zweepjes. Ze komen
vee! bij slangen voor ; over schadelijke gevolgen is mij niets bekend.
Hym enolepis is een lin tworm-genus (Cestoda) .
Hymenolepis-soorten schijnen zeldzaam te zijn
bij rep tielen. Fa nth am en Port e r ( 1950)
vonden bij de 89 slangen die ze onderzochten

Fig. 2. Morella argus kort na het dwangvoeren met
een dode muis waarin piperazine. De muis moest tot
achier in de bek gestopt worden, de rest deed de
slang daarna zelf. Foto: Fo e k e m a.
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geen enkele H)•m enolepis (alleen troffen ze
dode H ymenolepis-eieren aan in half verteerde
prooi, de eieren waren van een worm die de
prooi als gastheer had). In het hoek over ziekten van reptielen van R e i c h en b a c h Klinke (1963) wordt H ym enolepis nergens
genoemd. Misschien dus dat de gevonden lintwormeieren afkomstig waren van een lintworm die niet in de darm van M orelia leefde,
maar in die van een prooidier.
Ophidascaris is een spoelworm-genus (Nematoda). K u t z e r en G r ii n b e r g ( 1965) vermelden dat er bij slangen zeven genera spoelwormen bekend zijn, die tot drie verschillende
families worden gerekend. Het genus Ophidascaris Bay I is, 1921 behoort tot de familie
Ascarididae. Van dit genus kent men ongeveer
25 verschillende soorten, die moeilijk uit elkaar
zijn te houden, vooral als de wormen niet vers
maar geconserveerd zijn (Sprent 1969). Het
zijn dieren die dikwij ls Ianger zijn dan 10 em.
Spoelwormen schijnen vooral vee! voor te komen bij pythons. K u t z e r en G r ii n b e r g
(1965) onderzochten 25 pythons die in gevangenschap leefden, en daarvan hadden er
maar liefst 18 spoelwormen. Van de 19 boa's
die werden onderzocht had er maar 1 spoelwormen, van de 31 colubriden waren dat er

4, van de 22 adders S. Spoelwormen kunnen
de dood van hun gastheer bewerkstelligen, onder meer doordat ze ontstekingen van diens
maag- en darmwand kunnen veroorzaken. De
cyclus van OphidaJCariJ komt verderop in dit
artikel ter sprake onder het hoofdje 'besmettingsgevaar'.

BEHANDELING MET YOMESAN EN PIPERAZINE
Na de uitslag van het eerste faecesonderzoek
nam ik contact op met dr. P. Zwart om te
vragen wat er te doen stond. Hij raadde me
aan de slang yomesan te geven tegen de lintworm en piperazine tegen de spoelworm. Beide
middelen zijn poeders die oraal toegediend
moeten worden. Op 12 februari gaf ik de ongeveer 3000 gram wegende slang 300 mg piperazine, op 19 februari 600 mg yomesan.
De poeders werden bij een dode muis onder
de huid gestopt, waarna de muis werd gedwangvoerd. De slang werkte krachtig tegen
bij het dwangvoeren, hij maakte trouwens
helemaal een erg gezonde indruk. Geen van
de twee middelen had enig merkbaar nadelig
gevolg, ook de uitstekende eetlust van de slang
leed er niet onder. Op 10 maart bracht ik weer
ontlasting weg voor onderzoek.

Morelia argru. Faeces, 10-3-1970.
4 eosine prep.:
vrij veel TrichomonaJ Jp.
enkele OphidaJcariJ Jp. eieren (ca. 1 p.p.)
ZnSO4-concl.:
32 OphidaJCariJ Jp. eieren
Hymenoleph was dus verdwenen: Of de yomesan had goed gewerkt, Of de eieren die de
vorige maal waren gevonden waren niet van
een lintworm afkomstig van de slang zelf.
Maar TrichomonaJ en eieren van OphidaJcariJ
waren beide toegenomen in aantal.

BEHANDELING MET THIABENDAZOLE
EN CHLOROQUINE
Half maart kon ik geen contact krijgen met
dr. Z w a r t, daarom wendde ik me voor verdere behandeling tot de Amsterdamse dierenarts G. M. Smits. Deze gaf me thiabendazole en chloroquine, allebei poeders, die ik op de

volgende wijze oraal moest toedienen: eerste
dag 150 mg thiabendazole en 150 mg chloroquine, tweede dag 150 mg chloroquine, derde
tot en met zesde dag iedere dag 75 mg chloroquine, zevende dag 1 SO mg thiabendazole en
75 mg chloroquine.
Ik gaf de poeders weer via dode muizen die ik
de slang dwangvoerde, van 19 tot en met 25
maart. De gevolgen waren desastreus. Bij de
toediening van de laatste poeders op 25 maart
merkte ik nog niets. Op 27 maart bood ik de
slang een rat a an (de eerste sinds het begin
van de kuur) die hij tot mijn grote verbazing
weigerde. Het dier was altijd bijzonder vraatzuchtig geweest en had nog niet eerder een
prooidier Iaten !open. Op 31 maart probeerde
ik het weer, maar zonder resultaat. De slang
reageerde nu erg mat, bovendien lag hij niet
fatsoenlijk opgerold in het terrarium en had
hij ·slijm in de bek. Ik maakte me ernstig zorgen; door de poeders wilde de slang wellicht
niet meer eten, maar zolang hij geen fatsoenlijke grote prooi zou eten zou hij zich niet ontlasten en bleven al die poeders maar in het
lichaam.
Verontrust nam ik contact op met dokter
S m i t s. Deze vertelde me tot mijn verbazing
dat het niet de bedoeling was geweest, dat aile poeders zich gelijktijdig in het lichaam zou·
den bevinden (kennelijk had hij verondersteld
dat een slang zich enkele malen per week ontlast). De darmen moesten zo vlug mogelijk
leeg, ik kreeg daartoe een laxeermiddel mee
dat bestond uit vlokken. Deze .werden met water tot een gelei-achtige massa aangemaakt, en
met een grote spuit en een rubberslang in de
slokdarm van de slang gebracht. Dit werd gedaan op 1 april, en toen resultaat uitbleef herhaald op 3 april. Op S april was er nog geen
ontlasting. De toestand leek kritiek. De bek
van het dier zat vol schuim en hij lag er lamlendig bij - niet opgerold, maar in enkel bochten op de terrariumbodem uitgestrekt. Ik gaf
hem 2 cc wonderolie (grote dosis). Op 7 april
kwam er eindelijk ontlasting.
Daarna brak een angstige periode aan. Het
dier bleef zich onnatuurlijk gedragen. De eetlust keerde maar niet terug. De hele maand
april werd om de 5 dagen een rat aangeboden
en steeds door de slang geweigerd. T egen het
eind van de maand verdween het slijm in de
bek. Het gedrag van het dier onderging een
opvallende verandering: hij werd bijzonder onrustig, kroop voortdurend, ook overdag, heen
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en weer en probeerde steeds uit zijn kleine behuizing te ontsnappen. Daarom zette ik hem
op 5 mei in een groot terrarium bij drie Boa
comtrictor. Voor besmetting vreesde ik niet, de
poeders hadden de slang bijna gedood, dus zou
er zeker geen parasiet meer in Ieven zijn. Ook
in dit nieuwe verblijf wilde de slang niet eten,
totdat hij op 21 mei vervelde. De dag daarop
accepteerde hij eindelijk een rat. Helaas was
dat niet het begin van een hernieuwde eetlust;
het zou tot augustus 1970 duren voordat dte
terugkeerde.
N a het eten op 22 mei volgde op 27 mei de
ontlasting, die ik liet onderzoeken met het volgende resultaat.

dan op 26 mei. Ik hoopte dat de Ophidascaris
misschien vanzelf zouden verdwijnen omdat de
slang zeer hygienisch gehouden werd. Dr.
Z w a r t achtte dat uitgesloten, hij vertelde
me dat de wormen zich in de maag ophouden
en daar rustig blijven zitten, aileen de eieren
komen naar buiten. Hij waarschuwde me dat
ze op den duur een lelijke ontsteking van de
maagwand zouden kunnen veroorzaken, en
raadde me een behandeling met ripercol aan.
Maar na alles wat er gebeurd was voelde ik
daar niets voor, ik was veel te blij dat Morelia
eindelijk weer at en zich normaal gedroeg.

BEHANDELING MET RIPERCOL
Morelia argru. Faeces, 27-5-1970.
4 eosine prep.:
enkele Trichomonas sp.
enkele Ophidascaris sp. eieren (ca. 6. p.p.).
ZnSO4 -concl.:
324 Ophidascaris sp. eieren.

Hoewel de slang een zeer ernstige terugslag
van de poeders had ondervonden, had Ophidascaris zich gehandhaafd. Trichomonas was
teruggelopen maar niet verdwenen.

ONDERBREKING
Na deze teleurstellende afloop was ik niet van
plan nog ooit iets aan de bestrijding van woemen te doen, temeer daar de eetlust van Morelia maar niet terug wilde keren. De hele
maand juni weigerde het dier voedsel. Bovendien was hij uiterst onrustig, zeer onnatuurlijk
voor een python. Dagen achtereen kroop hij
doelloos rond. In de maand juli kalmeerde hij
gelukkig wat, maar nog steeds werd geen prooi
geaccepteerd. Op 1 augustus vervelde de slang
weer, at de dag daarop een rat, en een week
later weer een. Sindsdien heeft hij weer normaal gegeten. Op 10 augustus kwam er antlasting die ik liet onderzoeken.
Morelia argus. Faeces, 10-8-1970.
4 eosine prep.:
enkele Ophidascaris sp. eieren (ca. 3 p.p.).
ZnSO4 -concl.:
65 Ophidascaris sp. eieren
Trichomonas was dus toch verdwenen, het
aantal eieren van Ophidascaris was nu kleiner
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Oat Ophidascaris zich in de maag ophoudt
constateerde ik op 7 september. 's Morgens
bleek Morelia een stuk van een rat te hebben
uitgebraakt die hij ruim 48 uur eerder had gegeten. Het was slechts een gedeelte van de rat,
alleen achterpoten, staart en een stuk huid.
Tussen deze resten zaten 9 lange, dunne woemen! Ze waren bruin-rose van kleur, ruim 10
em lang en ongeveer 0, 1 em in doorsnede.
Nu ik de wormen eenmaal met eigen ogen gezien had - een heel wat directer confrontatie
dan briefjes waarop een aantal eieren staat
aangegeven - wilde ik toch wei graag dat de
slang er vanaf kwam. Dr. Z w a r t verzekerde
mij nogmaals dat ripercol geen kwaad kon, en
ik liet op 11 september de injectie geven (30
mg).
Ripercol is geen middel dat oraal toegediend
moet worden; het wordt met een injectienaald
ingespoten. lnjecteren wees zich uit als een
heel wat prettiger manier van toedienen dan
stoppen; de slang reageert nauwelijks op de
prik en wordt vrijwel niet gestoord, dit in
tegenstelling tot de minuten durende worsteling bij dwangvoeren. Ripercol moet in de
buikholte worden ingespoten, ongeveer een
kwart van de lichaamslengte voor de anale
opening. De naald wordt tussen twee buikschubben door schuin naar voren in de buikholte geprikt, men blijft dus niet met de naald
vlak onder de huid. De darmen worden niet
geraakt omdat deze voor de naald opzij wijken.
Tot mijn grote opluchting bleek de slang geen
terugslag van de injectie te ondervinden, hij
bleef zich normaal gedragen en bleef gewoon
eten. Op 8 oktober weer ontlasting-onderzoek.

Fig. 3. Drie van de negen Ophldascarls sp. die Morella argus samen met een stuk halfverteerde prooi uitbraakte. De schaalverdeling op de duimstok geett em
en mm aan. Foto: Foe k em a.

i\llorelia argus. Faeces, 8- 10-1970.
4 eosine prep.:

De ripercol had dus een eind gemaakt aan de
aanwezigheid van Ophidttsc<~ris .

BESMETTINGSGEVAAR
Enige maanden verbleef Morelitt in een terrarium samen met drie Boa comtictor, terwijl
hij nog niet van zijn spoelwormen af bleek te
zijn, ik maakte me dus zorgen over mogelijke
besmetting van de boa's door M orelia. Ontlasting were! steeds zo vlug mogelijk grondig
verwijderd. Mijn zorgen bleken echter gedeeltelijk overbodig, want het blijkt dat Ophidascaris zich a ileen kan voortplanten via een
tussengastheer.
Kutzer en Grunberg (1965) schrijven
het volgende hierover. Uit de eieren die
met de ontlasting van de slang naar buiten
komen ontwikkelt zich een larve, die door bv.
een muis wordt opgenomen. In de darm van
de muis beland boren de larven zicb door de
darmwand been, en komen uiteindelijk in de

spieren en onder de !mid van de tussengastbeer terecbt. Vooral nestelen ze zicb bij de kop
en de voorpoten, waardoor de besmette tussengastheer steeds moeilijker kan zien en kan !open, waardoor hi j des te makkelijker door een
slang kan worden buit gemaakt. In de slang
worden de larven tenslotte tot volwassen warmen die eieren kunnen produceren.
Als tussengastbeer fungeren bij de meeste
Ophidascaris-soorten zoogd ieren, bij som mige
soorten echter amfibieen. Besmettingsgevaa r
voor mensen, als die eieren naar binnen krijgen, is aanwezig.
Een slang kan dus aileen met Ophidascaris
worden besmet via een prooidier. Besmetting
van andere slangen en zelfbesmetting is in gevangenschap aileen mogelijk a ls men een
prooidier dat niet gegeten wordt weer uit bet
terrarium baalt, en na enige tijd opnieuw aanbiedt.
Op 8 oktober liet ik de ontlasting van een van
de boa's waar i\'lorelia bij was geplaatst onderzoeken. Er werd niets gevonden.

CONCLUS IES
Bij een Morelia ttrgfls, gewicht 3 kg, bleek:
I) 600 mg yomesan afdoende tegen Hymeno-
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lepis sp. (vooropgesteld dat de gevonden
Hymenolepis-eieren niet van een prooidier afkomstig waren);
2) 300 mg piperazine niet afdoende tegen
Ophidascaris,·
3) een kuur met gelijktijdig thiabendazole en
chloroquine (in totaal 300 mg thiabendazole
en 675 mg chloroquine in een week) niet afdoende tegen Ophidascaris, wei tegen Trichomonas,· de slang ondervond zeer ernstige gevolgen van de kuur, symptomen: a) apatisch
gedrag, niet opgerold maar languit liggen, na
enkele weken overgaand in voortdurende onrust gedurende twee maanden, b) slijm en
schuim in de bek gedurende enkele weken, c)
voedselweigering gedurende enkele maanden;
4) een injectie met 30 mg ripercol afdoende
tegen Ophidascaris;
5) Ophidascaris zich in de maag van de gastheer te bevinden (bij het uitbraken van voedsel kwamen 9 wormen mee naar buiten);
6) het toedienen van wormmiddelen per injectie eleganter te zijn dan het toedienen per
os. Een injectie is makkelijk te geven en stoort
het dier nauwelijks. Orale toediening is lastig
en stoort het dier erg.
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Wat betreft de bestrijding van Trichomonasachtigen meldt de heer Z w a r t, dat hij zojuist (begin 1971) bij verschillende reptielen
succes heeft geboekt met dimetridazol (i.p.v.
chloroquine). Het dimetridazol werd een maal
toegediend in een dosering van 50 mg actieve
stof per kg lichaamsgewicht, daarbij traden
geen ongewenste nevenverschijnselen op.
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SUMMARY
The author came into possession of an adult
g Morelia argtu. The animal had arrived from
Austalia a few months previously, and was
probably an adult when caught. In the faeces
were found Trichomonas sp., eggs of Hymenolepis sp. and eggs of Ophidascaris sp.
The occurrence of Hymenolepis in snakes
seems not to be mentioned in literature. It is
quite possible that the eggs emanated from a
Hymenolepis which lived in the intestines ot
a prey (such a case is reported by Fan t ham
and Porter, 1950).
Ophidascaris occurs very often in pythons
(Kutzer and G r ii n berg, 1965). It is
proved these worms remain in the stomach.
When once Morelia threw up part of a prey
(rat), the partly digested remains were found
to contain 9 Ophidascaris about 10 em long
and 0.1 em in diameter (see photo).
In spite of the parasites the snake behaved
normally and ate well. On one occasion the
medication met with ill effects. The treatment
against the parasites is extensivily described.
The conclusions are as follows.
With a Morelia argus weighing 3 kg:
1) 600 mg yomesan proved sufficient against
Hymenolepis sp. (presuming that Hymenolepis
was present in the intestines of the snake);
2) 300 mg piperazine was not sufficient
against Ophidascaris,·
3) treatment with thiabendazole and chloroquine simultaneously (in total 300 mg thiabendazole and 675 mg chloroquine in one week)
proved insufficient against Ophidascaris, but
it possibly drived away Trichomonas. The
snake developed serious symptoms following
this part of the treatment: a) apathetic behavior, lying full out instead of rolled up, and
after a few weeks it became very restless for
the following two months; b) slime and froth
in the mouth for several weeks; c) refusal of
food for several months;
4) an injection of 30 mg ripercol was sufficient against Ophidascaris,·
5) Ophidascaris was present in the stomach
of the host (after vomitting nine worms were
found in the stomach-contents;
6) when administering a worm-cure, injection
is preferred to oral treatment, the latter causing
great discomfort to the animal. An injection is
easier to give and hardly bothers the animal.
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Redactloneel

N aar aanleiding van het vangen en houden van
Zuid-Europese hagedissen
Hieronder een redactioneel commentaar, naar aanleiding van een artikel dat in het laatste nummer van
de vorige jaargang staat afgedrukt. In dat artikel worden enkele bedroevende dingen gemeld. Het spijt de
redactie dat ze zich dat bij plaatsing niet heeft gerealiseerd.

Door verschillende lezers is de redactie het
verwijt gemaakt dat ze in het septembernummer het artikel van de heer Sink e ( 1971)
heeft geplaatst zonder enig commentaar. Terecht, want met alle respect voor bedoelingen
en enthousiasme van de auteur moet erkend
worden dat er in dat artikel twee dingen worden beschreven die niet voorbeeldig zijn. Is
het juist om in drie jaar tijd 150 hagedissen te
vangen? Is het juist om 30 hagedissen te houden in een terrarium van 1 meter lengte?
Ieder mens heeft een jachtinstinct. Hengelaars
hebben de sympatieke gewoonte ontwikkeld
hun vangst grotendeels weer vrij te Iaten. Het
zou niet misstaan als wij ons dat gebruik ook
eigen maakten. Een of twee decennia terug
zou dat alleen een kwestie van sportiviteit zijn
geweest, nu helaas ook een kwestie waarbij het
voortbestaan van de dieren in het geding is.
De aantasting van het leefmilieu van amfibieen

en reptielen doet de populaties niet alleen hier,
maar ook in Zuid-Europa terug lopen - wij
moeten daar niet nog een schepje bovenop
doen.
Daarnaast is het vangen van meer dan een bepaald aantal individuen om zelf te houden zinloos. 'Dertig hagedissen in een terrarium van
1 meter lang', merkt bv. de heer Hi 11 en ius
op, 'wat heeft dat voor zin? Ik kan me voorstellen dat men meer dan een paartje muurhagedissen wil bekijken, omdat hun onderling
gedrag, het veroveren van territoria of - als ze
dicht bijeen zijn - het veroveren van een plaatsje in de hierarchie, bijzonder boeiend is om te
bestuderen. Als men 3 of 4 paartjes in zo'n
ruimte zou onderbrengen zou dat gaan, maar
30 hagedissen in zo'n ruimte is meer iets voor
handelaars'.
Bij het vangen · en evenzeer bij het kopen -
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van terrariumdieren gaat het dikwijls voor
men er erg in heeft om hoeveelheden, die enerzijds de natuur slopen, en anderzijds zinvolle
waarnemingen onmogelijk maken.

een troost te merken dat 'Lacerta' kritisch gelezen wordt.

Het was voor de redactie pijnlijk op een onachtzaamheid gewezen te worden, maar haar

Sink e, R. C. J., 1971. 'Ervarlngen met het vangen
en houden van Zuid-Europese hagedissen', Lacerta 29, pp. 127-128.

Llteratuur

F. A. N I e u w e n h u I z e n
Duinweg 16, Schoorl (N.H.).

Een tropisch terrarium met een geautomatiseerde
waterhuishouding
lngezonden februarl 1971. De heer N I e u wen h
z e n beschrijft de bouw en hat functloneren van
terrarium. Anolls carollnensls plantte zlch in
terrarium voort.
lnhoudsoverzicht: lnleldlng - de bak zelf warming, verlichtlng - de waterhulshoudlng tijdklok - de beplantlng, de dieren - jongen
Anolls carollnensls - summary.

u izijn
dit
verde
van

INLEIDING
Na enkele jaren geexperimenteerd te hebben
met enige kleine terraria ben ik, na het betrekken van een ruimere woning, begonnen aan
het bouwen van een oerwoudterrarium. Samen
met een mij bevriende H.T.S.-er, die het gehele
technische gedeelte voor zijn rekening nam,
werd deze 'bak' stap voor stap gemaakt. Omdat ik in dit terrarium aardige kweekresultaten
heb gehad (met Anolis carolinensis), leek het
mij een goede gedachte om u van een en ander
in kennis te stellen, ook al ben ik mij er van
bewust, dat de 'oude rotten' in het vak dit wellicht niet zo bijzonder zullen vinden.

stopverf in de sponningen gedrukt, terwijl de
boven-zijkanten eveneens van glas zijn. De
onder-zijkanten bestaan uit watervast multiplex, waarvan ik deurtjes heb gemaakt die van
boven naar onder geopend kunnen worden.
Ik heb hiermee bereikt dat, bij het openen van
het terrarium, nimmer vliegen of andere insecten kunnen ontsnappen en bovendien ook
geen hagedissen (anolissen), daar deze meestal
bovenin bivakkeren. Het terrarium is, zonder
lichtkap en onderbouw, 120 em lang, 100 em
hoog en 50 em d~ep. Het geheel staat op een
houten onderbouw van dezelfde grootte. In
deze kast, waarin twee deurtjes zijn aangebracht, zijn de pompen, filters en schakelklok
geplaatst, waarover straks meer.

DE BAK ZELF
VERW ARMING, VERLICHTING
De 'bak' is opgebouwd van roestvrij stalen
hoeklijn ( althans het binnenwerk) met een
achterwand van watervast hardboard, die met
stopverf in de hoeklijn is geplaatst. De voorkant is uiteraard van glas ( 6 mm dik), op de
manier van een aquariumruit met behulp van
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Boven in de lichtkap (van eikehout) zijn 3
TL-buizen gemonteerd, een van 2 5 en twee
van 40 watt, met twee extra gloeilampen van
40 watt elk. Bovendien is er nog een T.U.V.
6 watt parallel geschakeld met een 150 watt

gloeilamp, daar kom ik straks nog op terug.
Aan de onderzijde van de lichtkap is horregaas
gespannen, zodat de dieren zich niet kunnen
branden. Een derde deel van de bodem is ingericht als vijver, het water heeft een tempe·
ratuur van 25 tot 30° C en wordt verwarmd
door twee staafvormige warmte-elementen, die
weer verbonden zijn aan een thermostaat. Wij
hebben hiermee bereikt dat er een constante,
vochtige luchtstroom door het terrarium circu·
leert. Deze luchtstroom wordt nog versterkt
door een ventilator die van onder en langs de
ruiten de vochtige en warme Iucht naar boven
transporteert, hetgeen er voor zorgt dat de
ruiten nooit beslaan. Het is wenselijk de niet
doorzichtige wanden van het terrarium, zoals
bodem en achterwand, thermisch te isoleren.
De achterwand hebben wij dan ook met kurkschors (wat is dat toch een prachtig materiaal!)
beplakt en beschroefd, hetgeen een natuurlijke
en rustige achtergrond vormt, waar de planten
goed op uitkomen. De dubbele zinken bodem
is met tempex geisoleerd.
Zon is voor de dieren een noodzaak, immers,
door de inwerking van het ultraviolette Iicht
produceren de dieren het onmisbare vitamine
D. Aangezien men een vrij groot terrarium
niet zo maar even in de zon kan zetten, is er
een hoogtezon in gemonteerd. De afstand
hoogtezon-dieren bedraagt ongeveer 50 em.
Het is de beroemde (of moet ik zeggen beruchte?) T.U.V. 6 watt. Omdat deze U.V.lamp vrijwel geen Iicht geeft, is hij gekoppeld
aan een krachtige gloeilamp. Dit omdat de
dieren er anders in kunnen kijken, hetgeen
wellicht gevaarlijk zou kunnen zijn ( oogont·
steking).

werkelijk drijfnat, hetgeen de vochtigheidsgraad ten goede komt. Het met de hand
sproeien is voor mij dus niet nodig, bovendien
sproeit men dan vaak te kort, hctgeen soms
aan de dieren is te zien (ik denk hier speciaal
aan het vervellen). Ook is het prettig te weten, dat de planten en dieren bij langdurige
afwezigheid voldoende water krijgen.
De rest van de bodemoppervlakte bestaat even·
eens uit water, maar hier ligt een roestvrijstalen plaat op, die van zeer veel gaatjes is
voorzien. Op deze plaat is veenmos aangebracht, met daar tussenin verschillende plan·
ten, al dan niet in potten. De drainage is dus
verzekerd.
Doordat iedere dag de sproei-installatie in
werking treedt, zou het water onder de plaat
te veel kunnen stijgen. Dit is eenvoudig opge·
lost: in de zinken bodem heb ik een buisje gesoldeerd van 6 em hoog, het water stijgt derhalve nooit hoger dan deze 6 em. Het overtollige water wordt via dit buisje opgevangen
in een emmer. Het is de bedoeling om dit water, door middel van een pompje, weer naar de
vijver te transporteren, maar zo ver is het nog
niet. Tot zolang is het nodig de vijver regelmatig met regenwater bij te vullen. Voor wat
Ieven in de vijver zorgen enkele guppen, die
naar hartelust jongen voortbrengen, en enkele
zebravisjes, bovendien is hij beplant met enkele
tropische waterplanten. Tenslotte wordt dit
water iedere dag een uur lang gefilterd, eveneens automatisch door middel van de schakelklok. De overgang van het water naar het
landgedeelte verloopt geleidelijk (veenmosbegroeiing,) zodat verdrinking niet voor kan
komen.

DE WATERHUISHOUDING

DE TIJDKLOK

De vochtigheidsgraad schommelt in dit terrarium tussen de 70 en 90 %. Dit wordt verkregen door de al genoemde vijver, maar in
het bijzonder door de sproei-installatie, die
geheel automatisch werkt: via een aftapkraan·
tje ( dat altijd open staat) onder de vijver
wordt het water door twee leidingen langs de
achterwand naar hoven gepompt. Deze vrij
dunne leidingen (van koper) komen links en
rechts hoven in het terrarium uit, en zijn elk
voorzien van een verstuiver. De schakelklok
schakelt de pomp iedere dag vijf minuten in
werking, na dit malse regenbuitje is de bak

De al eerder genoemde automatisering bestaat
uit een tijdklok, een normaal elektrisch uurwerk. Deze tijdklok schakelt 's morgens de
daglichtlampen in en 's avonds weer uit. In
de loop van de dag schakelt hij ook de hoogtezon in, deze brandt gedurende 5 minuten.
Op deze tijdklok zijn tevens luchtpomp, sproeiinstallatie en waterfilter aangesloten. Macht
gedurende lange of korte tijd de stroom uitvallen, dan staat uiteraard de klok stil. Is de
storing weer opgeheven dan loopt de klok
normaal door, gebeurt dit echter vaak dan verschuift de dag-nacht periode. Om een dergelijk
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voorva l tijdens afwezigheid achteraf nog te
eten, wei enorme aantal vliegen en voora l
wol fspinnetjes.
constateren, is een signaallampje aangebracht.
Dit signaall ampje gaat branden zodra de net·
Jn augustus 1969 ontdekte ik het eerste jong.
spanning wegvalt, de klok kan dan weer wor·
Het zat hoog tegen het horregaas van de
den gelij kgezet en de signaallamp valt weer
lichtkap, waar het veilig was voor het manne·
uit.
tje, dat op een verdachte manier naar hem zat
Rest mij nog te vermelden dat het gehele ter·
te kijken. Ik nam geen risico, haalde het jong
rarium van buiten is a fgewerkt met eikehout, · er uit en plaatste bet in een daarvoor geschikt
meubelplaat, triplex en fineer.
gemaakt bakje. De temperatuur bepaalde ik op
30° C, terwijl de vochtigheidsgraad, door her·
haaldelijk sproeien, tussen de 70 en 80 %
DE BEPLANTJNG, DE DJEREN
schommelde. H et gehele gezin leefde m ee. Wat
is bet toch een leuke ervaring plotseling ge·
Over de planten, hoe belangrijk ook, wit ik
confronteerd te worden met zo'n klein diertje,
vooral als je er helemaal niet op rekent.
kort zijn. De meeste staan in uitgeboorde ga·
ten van vrij dikke robinia-stammen ( Robiuia
Veertien dagen later wederom een jong, ook
p;eudoacacia). Dit bout is uitermate hard en deze verhuisde naar het kleine terrarium. Ge·
fijn van nerf, zodat het niet spoed ig za l ver·
lukkig was toen het voedsel voor mij geen
probleem, ik ben nl. in het bezit van een kel·
rotten. Ook gebruik ik vee! prunus·stammen ,
van de wilde· of vogelkers. De beplanting be·
der, waar het die tijd wemelde van de muggen.
staat uit verschillende bromelia·soorten (waar·
De muggen werden in een gewone jampot ge·
onder verschillende Cryptanthus· soorten ) Syn·
schud met wat gistoca l, en zo aan de diertjes
gonitllll, Scindapsus, Aphelandra, Dieffenba·
gegeven. Doo r dit schudden raakten de mug·
chia en Stephanotis. Jn het bijzonder de prach· gen enigszins verdoofd, waa rdoor zij gemak·
tige Aphelandra en Dieffenbachia die toch be·
kelijk gegrepen konden worden.
paald niet tot de gemakkelijkste planten beho·
Om ko rt te zijn : in totaa l aanschouwden 8 jon·
ren , doen het in dit terrarium zeer goed en
ge anolissen het levenslicht, waarvan er een,
maken steeds wc:c:r nic:uwc: bladeren. Misschicn
nog voor ik hem pakkcn ko n, door Phclsuma
mag ik u een tip geven: laatstgenoemde plan·
werd gegrepen en in enkele m inuten ingeslikt.
ten heb ik als stekken gekocht bij de Fa. C. M.
Het werd echter winter en mijn muggenvoor·
Spaargaren, Sweelinkstraat 12 te Aalsmeer,
raad slonk schrikbarend, derhalve was het
voor nog geen tientje had ik zeven werkelijk
begrijpelijk dat ik nog eens 3 beestjes ver·
speelde. In totaal 4 roodkeelanolissen bracht ik
prachtige, jonge planten!
De levende have bestaat uit vijf roodkeel·
echter groot, zij het met de nodige moeite!
anolissen ( A no/is carolinemis) , een mannelijk
Deze, 3 wijfjes en 1 mannetje, zijn inmiddels
exemplaar van Phelwma linet1ta (hoe kom ik
volwassen. Het leek mij echter beter het man·
toch aan een w ijfje?) en een Hylrt cinerft.
netje om te ruilen voor een andere man, in
verband met het inteeltgevaar. l k hoop ook dit
jaar op gunstige kweekresultaten.
JONGEN VAN ANOl:.IS CA IWLINENSIS
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T oen ik destijds startte met een stelletje rood·
keelanolissen had ik beslist niet de illusie
daarmee te gaan kweken. In aile literatuur
Staat dat het wijfje s(echts een of hooguit twee
eitjes pleegt te leggen, en over bet uitkomen
der eieren praten wij dari helemaal maar niet.
Een terrarium blijft tenslotte imitatie, de eieren
willen nog al vlug beschimmelen of verdrogen.
De roodkeelanolissen paarden regelmatig,
m aar nooit zag ik het wijfje een eitje afzetten.
Wei at zij vee! van de gemalen eischaal, die ik
eens in de maand over het terrarium uitstrooi·
de. H et rQannetje heb ik daar nimmer van zien
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SUMMARY
The author describes his trop ical terra rium.
It has an automatic circulation of water and
is very humid.
In this terrarium Anolis carolinensis mates
regularly. The laying of eggs was not observed.
In Aug ust 1969 the first young was d iscovered,
two weeks later a second. Alltogether eight
young were found . One died by accident, three
died during the winter of 1969· 70 owing to
lack of su itable food. The remaining four
reached maturity.

