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J. A. W a g e m a k e r 
De Gouwe 50, Landsmeer. 

Richtlijnen voor het houden van kameleons, 
met enkele notities over een vijftal soorten 

lngezonden juli 1971. De heer Wage maker geeft 
cen aantal adviezen voor het verzorgen van kame
leans en beschrijft de constructie van een quaran
taineterrarium en een definitief terrarium. Tot slot 
bespreekt hij kart enkele soorten. 
lnhoudsoverzlcht: inleiding - het quarantaineterrarium 
- de quarantaineperiode - het terrarium - het voedsel 
- enkele opmerkingen over een vijftal soorten -
summary - llteratuur. 

INLEIDING 

Kameleons zijn tot dusver moeilijk te houden 
terrariumdieren gebleken. Uitzonderingen daar
gelaten houden de meeste liefhebbers een ka
meleon niet veel Ianger dan een half jaar in 
ogenschijnlijk goede conditie, waarna het dier 
steeds minder gaat eten en ten slotte sterft 
(zie bv. B 1 o k, 1971). Met opzet spreek ik 
van een ogenschijnlijk goede conditie. Wan
neer men een of meerdere kameleons koopt, 
worden deze in negen van de tien gevallen 
zonder quarantaineperiode in het gezelschaps
terrarium gezet. Als daar blijkt, dat de nieuwe 
aanwinst goed uit zijn ogen kijkt, een vlieg 
wil schieten en water wil drinken, wordt hij 
gezond verklaard. Hij moet het dan voor de 
rest van zijn waarschijnlijk nog korte Ieven 
maar zelf uitzoeken. 
Maar wist u, dat de overgrote meerderheid 
van de geimporteerde kameleons een voor hen 
dodelijke hoeveelheid parasieten bij zich heeft? 
De in het wild levende dieren hebben deze 
parasieten bij zich. Door de slechte omstandig
heden na het vangen (vervoer, opslag, enz.) 
wordt het evenwicht tussen parasieten en gast
heer verbroken en vermenigvuldigen eerstge
noemden zich zeer snel. 
Misschien zult u zich afvragen, of het dan wei 
verantwoord is om deze dieren te importeren. 
Het is waarschijnlijk dat minstens 95 % van 

de geimporteerde kameleons binnen een jaar 
dood gaat (naar schatting van een van Neder
lands grootste importeurs). Toch zijn deze 
fraaie dieren m.i. op eenvoudige wijze gedu
rende meerdere jaren in goede conditie te hou
den, mits men een paar grondregels in acht 
neemt: 
1) Het is noodzakelijk dat aile kameleons na 
aanschaf in een quarantainebak geplaatst wor
den en daar tenminste twee weken blijven. 
2) Het is vereist, dat u steeds over tenminste 
drie soorten voederdieren kunt beschikken, 
waarbij we meelwormen niet mee mogen reke
nen. 
3) Kameleons moeten regelmatig vitaminen en 
kalk toegediend krijgen. 

HET QUARANT AINETERRARIUM 

W anneer we er toe over gaan een quarantaine
terrarium te bouwen zullen we ons eerst moe
ten realiseren, wat het doel van zo'n onder
komen eigenlijk is. Wei, een quarantaineterra
rium client om dieren, waarvan u vermoedt 
dat ze dragers zijn van een (besmettelijke) 
ziekte, ter behandeling te isoleren. We zouden 
in principe kunnen volstaan met een hoeklijn
aquarium, waarvan we de bovenkant voorzien 
van een gazen deksel, waar we gemakkelijk 
een straallampje op kunnen plaatsen. Een na-
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dee! is echter, dat dergelijke bakken wat moei· 
lijk toegankelijk zijn, zodat we beter een hou· 
ten terrarium met zijdeuren en een schuifbaar 
voorraam kunnen maken. 
De ventilatiestrippen hoeven niet te groot te 
zijn, de benodigde hoeveelheid zuurstof krijgen 
de dieren toch wei. De verlichting kan bestaan 
uit een kogellampje van 40 watt. In een nor· 
maal verwarmde kamer (ongeveer 20° C) is 
dan overdag geen extra verwarming nodig. De 
nachttemperatuur moet tussen de 8 en 14° C 
liggen om de kameleons Je benoJigJe afkot· 
ling te geven. 

Daar het quarantaineterrarium regelmatig o'nt· 
smet moet kunnen worden, verdient het aan· 
beveling het binnenwerk in te smeren met ce· 
ment of chloorrubberverf. Om dezelfde reden 
kunnen we geen echte beplanting aanbrengen, 
zodat u plastic kunstplanten moet gebruiken. 
Deze hebben nog het voordeel dat u het terra· 
rium desgewenst op zolder of in een andere 
daarvoor in aanmerking komende ruimte kunt 
opslaan, zodat dat u bij uw volgende aan· 
koop op reptielengebied weer een nieuwe be· 
planting moet aanschaffen. Let op, dat de 
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plastic planten niet te dicht rond de lamp ge· 
plaatst worden. Om de dieren toch op vrij 
korte afstand van de lamp te kunnen Iaten ko· 
men, steken we tussen de kunstplanten een 
aantal grillig gevormde takken, die tot op on· 
geveer 7 em afstand van de lamp moeten lo· 
pen. Kameleons moeten zelf hun temperatuur 
kunnen regelen en daarom moeten de takken 
en planten hen gelegenheid geven koelere 
plaatsen uit te kiezen. 

Kameleons moeten regelmatig water kunnen 
drinken. Hiertoe plaatsen we op het quaran· 
taineterrarium een waterreservoir (bv. een 
fles), van waaruit we een plastic slangetje 
naar een tak in het terrarium leiden, zodat een 
kameleon er gemakkelijk bij kan. Bij de aqua· 
riumhandelaar halen we een luchtslangklem· 
metje waarmee de sterkte van de druppel· 
stroom geregeld kan worden. Om het apparaat 
te kunnen starten, draait men de klem open en 
zuigt even aan het einde van de slang totdat 
er een regelmatige waterstroom uitvloeit. Nu 
draait men de klem zover dicht, dat er onge· 
veer 10 a 15 druppels per minuut uitkomen. 
Plaats op de bodem een platte schaal, welke 



overtrokken is met plastic horregaas. Het over
tollige drinkwater doet dan tevens dienst om 
de vochtigheid van de Iucht op peil te houden, 
terwijl een eventueel op de bodem verzeild ge
raakte kameleon niet in het kommetje kan ver
drinken. 
De vochtigheid in een terrarium wordt m.i. 
maar al te vaak overdreven, 60 o/o relatieve 
vochtigheid is voor kameleons meer dan ge
noeg. Uitzondering hierop maken de soorten 
van het genus Brookesia, welke een vochtig
heid prefereren van 85 tot 90 o/o. We kunnen 
door goed observeren aan de weet komen of 
een kameleon zich, om het maar zo uit te 
drukken, vochtig genoeg voelt. Een kameleon, 
die zich voornamelijk onderin het terrarium 
ophoudt, zit waarschijnlijk te droog. Sproeien 
met een bloemenverstuiver is hier dus de bood
schap. Omgekeerd zal een kameleon, die voor
namelijk hoven in het terrarium zit, zich door 
een te hoge vochtigheidsgraad geplaagd voelen. 
Hier helpt het vergroten van de ventilatiestrip. 
Het beste is het, wanneer de dieren zich in 
het middelste gedeelte van de bak ophouden. 
We kunnen dan met vrij grote zekerheid zeg
gen, dat de vochtigheidsgraad de behoefte van 
de dieren benadert. Dit alles geldt voor over
dag, bij temperaturen van 20 tot 24 ° C op 1/3 
van de voor de dieren bereikbare hoogte. 

Luchttemperaturen hoven de 24 ° C moeten 
worden vermeden. De temperatuur op 7 tot 
10 em van de stralingsbron mag daarentegen 
gerust tot 40° C stijgen. 

DE QUARANT AINEPERIODE 

Wanneer de quarantainebak gereed staat, kun
nen de kameleons gekocht worden. Ik raad u 
aan, de dieren zelf bij de handelaar te gaan 
uitzoeken. Zoek exemplaren uit, die er !even
dig uitzien, met een goed gevuld lichaam, bol
le ogen en een heldere kleur. Neem liever geen 
drachtige wijfjes mee, daar de kans bestaat 
dat deze vlak voor of na het leggen van de 
eieren dood gaan. Bij levendbarende soorten is 
deze kans kleiner dan bij eierleggende soorten. 
Koop geen exemplaren, die ontstekingen aan 
het voorste gedeelte van de hoven- of onder
kaak hebben; vaak is van buitenaf aileen een 
klein zwart korstje te zien. Zo'n oppervlakkige 
beschadiging is echter vaak een begin van 
mondrot, een moeilijk te bestrijden infectie. 

J?it klinkt misschien allemaal niet zo hoopvol, 
maar u zult zien dat er altijd wei ongehavende 
d~ . 
rren tussen ZJtten. 

TJmisgekomen, laat u de dieren eerst een uur
tje in het quarantaineterrarium bijkomen van 
de emoties van het vervoer, waarna u het ge
hele terrarium overvloedig met lauwwarm wa
ter moet besproeien. Ontzie hierbij de kame
leans niet, ook al zullen ze het op het oog niet 
zo op prijs stellen. Dit sproeien is noodzake
lijk, daar de meeste dierenhandelaren de dieren 
veel te weinig te drinken geven. Wanneer we 
aileen met de al besproken druppelautomaat 
zouden werken bestaat de kans dat de kame
leans niet gaan drinken. Als de dieren eenmaal 
aan de druppelautomaat gewend zijn, is het 
sproeien niet meer zo noodzakelijk om ze tot 
drinken te brengen. De druppelautomaat ge
bruikt u buiten het sproeien om de gehele dag, 
zodat de dieren op ieder gewenst ogenblik 
kunnen drinken. Verder kunt u met behulp 
hiervan ook de nodige vitaminepreparaten toe
dienen (geldt niet voor gistocal, dit client u 
toe door enige voederdieren in een glazen potje 
te doen, hier wat gistocal aan toe te voegen, te 
schudden en ze dan in het terrarium los te 
Iaten). 
Ongeveer een uur na het sproeien laat u wat 
vliegen in de bak los; in de meeste gevallen 
zullen de kameleons hier als 'hongerige Ieeu
wen' op aanvallen. 
Het verdient aanbeveling de eerste uitwerpse
len van uw dieren te Iaten onderzoeken op 
parasieten of eieren hiervan. Waarschijnlijk 
zal een ontoelaatbaar grote concentratie van 
deze organismen worden aangetroffen. In de 
meeste gevallen was bij mijn dieren een injec
tie van 0,1 tot 0,2 ml ripercol 10 o/o voldoende 
om wormen en hun eieren te verdelgen, zon
der dat de kameleons er zelf schade van on
dervonden. Dit middel is bij de dierenarts ver
krijgbaar, deze zal ook genegen zijn de injectie, 
die in een voor- of achterpoot moet plaats
hebben, uit te voeren. Kameleons ter grootte 
van een Chamae/eo bitaeniatru krijgen dan 
0,1 ml; die ter grootte van b.v. Chamae/eo 
jacksoni 0,2 ml. 
Als alles tot zover naar wens is verlopen, Iaten 
we de dieren een paar dagen aan hun lot over; 
het enige dat u doet, is voeren met vliegen of 
andere levendige insecten en een maal per dag 
een meer of minder grote hoeveelheid water in 
de quarantainebak verstuiven. Blijkt dat de 

101 



-----
-----

--------:::---- -
----

Fig. 2. Het besproken terrarium. Hoogte 120 em, 
lengte 120 em, diepte boven 50 en beneden 60 em. 
Tekenlng: Wage maker. 

dieren zich gezond gedragen, dan kunnen ze op 
zijn vroegst na 14 dagen in het definitieve 
terrarium geplaatst worden. 

Ontsmet hierna het quarantaineterrarium door 
overvloedig verstuiven met een oplossing van 
1 eetlepel halamiet (verkrijgbaar bij de aqua
riumhandel) op 1 liter water. Vergeet niet, om 
na ongeveer een uur het terrarium na te 
sproeien met schoon water. Het verdient aan
beveling, de ruiten hierna gedurende enige 
uren open te Iaten staan, teneinde de chloor
damp kwijt te raken. 

HET TERRARIUM 

In principe kan elk formaat terrarium gebruikt 
worden, mits de hoogte maar minstens 60 em 
is. Het is ook mogelijk een terrarium te bou
wen, dat speciaal is afgestemd op het houden 
van kameleons. Ik heb tot dusver de beste re
sultaten gehad met het terrarium dat weerge
geven wordt door figuur 2. Het geheel is ge
bouwd van 10 mm dik spaanplaat, dat met 
bison-kit aan elkaar werd gelijmd. Het terra
rium wordt afgesloten door drie schuifbare 
ruiten (de voorruit schuift voor de zijruiten 
langs), zodat zonder moeite elke plaats in het 
terrarium bereikt kan worden. 
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Spaanplaat is een sterk vochtabsorberend ma
teriaal. Om te voorkomen dat het wordt aan
getast kan men het terrarium van binnen twee 
maal insmeren met tenkofix-kleefstof, met een 
week tussentijd. Deze bitume is bij de handel 
in bouwmaterialen verkrijgbaar. Als spanning 
is aluminium u-profiel gebruikt. Inclusief de 
ruiten, pootjes en de verlichting ( 1 TL-buis en 
2 gloeilampen) kostte dit terrarium f 150,-. 

Bij het inrichten van het terrarium wordt be
gonnen met het aanbrengen van een achter
wand. Heel goed kan men hiervoor ouderwetse 
stookturven gebruiken (verkrijgbaar bij N.V. 
Purit Mij, Klazienaveen, Drente). De turven 
worden in de lengterichting doorgezaagd en 
daama, bovenaan beginnende, met bison-kit 
vastgelijmd op de achter en zijwanden. Als de 
gehele wand met turven betegeld is, gaat u de 
klimtakken plaatsen. Hiervoor worden een 
aantal grillig gevormde takken gezocht, of nog 
beter enkele oude sierstammen, welke u kunt 
betrekken bij een bloemist. Als planten komen 
vrijwel aile kamerplanten in aanmerking, zo
als Chamaedorea, Sansevieria, TradeJCantia, 
Syngonium, Pilea, Philodendron scandens, 
Scindapsus aureru, Asplenum enz. Het maakt 
voor de kameleons niet uit in welke beplanting 
ze moeten Ieven. Alles is goed, zolang er voor 
de dieren maar genoeg schuilmogelijkheden 



zijn (zie verder Z e ij I e m a k e r, 1970). De 
planten kunt u het beste in een plastic bloem
potje plaatsen. In de achterwand en in de aan
gebrachte takken schroeft u zwartgeschilderde 
schroefoogjes, waaraan u de planten met be
hulp van dik koperdraad ophangt. Dit heeft 
bet voordeel, dat u later planten kunt verwis
selen, zonder dat ze al te zeer in hun groei ge
remd worden door bv. afgescheurde wortels of 
verandering van bodemgrond. In bet begin ziet 
u misschien nog de potjes, maar binnen enkele 
weken zullen deze geheel door de planten over
woekerd zijn. Op de bodem leggen we wat Jos
se turfblokken, waar wat va rens in potjes tus
sen komen. In bet midden wordt een vijver ge
maakt met behulp van een vierkante plastic 
bak. Zeer geschikt zijn de zgn. foto-ontwikkel
bakken. H et is wei zaak er wat stenen enfof 
takken in te plaatsen, waardoor een eventueel 
in bet wa ter gevallen kameleon de mogelijk
heid heeft, weer op bet droge te komen. D e 
open plekken op de bodem en in de achter
wand kunnen opgevuld worden met mos, dat 
echter vee! vocht nodig heeft om zijn groene 

Fig. 3. Links Chamaeleo dllepls, rechts Chamaeleo 
jackson!. Foto·s : Wag e maker. 

kleur te behouden en zich uit te breiden. 

De verlichting en verwarming is een belang
rijk punt. Hiervoor moeten we proberen na te 
gaan onder welke omstandigheden een kame
leon in de natuur leeft. Deze zijn heel in bet 
algemeen de volgende. Een kameleon wordt 
wakker voor zonsopgang, komt dan uit het 
midden van zijn struik vandaan, waarna hij 
langzaam bet hoogste punt opzoekt, om straks 
zoveel mogelijk van de opkomende zon te pro
fiteren. Na een minuut of tien zonnen gaat het 
dier de dauw van de bladeren likken om zo
doende zijn dorst te lessen. Onderwijl zal hij 
eventuele insecten schieten, waarna hij weer 
gaat zonnen. Als de zon wat boger staat, gaat 
hij Jangzaam naar een schaduwrijker plekje 
toe, waar hij verder de hele dag blijft, tot de 
zon weer wa t begint te dalen. Dan klimt hij 
weer naar een zonniger plekje, totdat de zon 
geheel verdwenen is. D an gaat hij naar het 
midden van zijn struik, teneinde de nacht 
door te brengen. Er kan nog opgemerkt wor
den, dat een kameleoo de gehele dag door eet, 
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Fig. 4. Chamaeleo gracilis. Foto: Wag e m a k e r. 

behalve in de periode tussen wakkerworden 
en waterdrinken. 
We moeten in een terrarium proberen, deze 
toestand te immiteren. Hiertoe kao gebruik 
gemaakt worden van twee Osram-spotlights 
met gladde matglas-voorkant. Aanbevolen 
sterkte 75 watt. De prijs van deze lampen is 
ongeveer f 6,- per stuk. We gebruiken ze 
voor de verwarming van het terrarium, terwijl 
ze tevens dienst doen als kleurverbeteraars van 
de kleur, die de TL-verlichting verspreidt. 
Voor de verlichting maken we daarbij ge
bruik van een 20 watt warmtint TL-balk. 
Scherm de lichtkap af met blank horregaas, 
om te voorkomen dat de dieren zich verbran
den. H et is aan te bevelen, de verlichting om 
ongeveer 12 uur aan te doen, en dan te Iaten 
branden tot rond 21.30 uur. De levensduur 
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van de Osram-lampen is ongeveer 1500 brand
uren, wat bij een verlichting van 9,5 uur per 
dag neer komt op ongeveer 150 dagen. 

Wanneer nu nog de a l besproken druppelin
stallatie wordt aangebracht, is de inrichting 
compleet. Ook in dit terrarium laat u het ap
paraat zo mogelijk de gehele dag werken. De 
temperatuur in het terrarium moet op 1/3 van 
de hoogte ongeveer 20° C bedragen. Let er 
vooral op, dat de temperatuur niet te hoog 
wordt, kameleons kunnen daar b e J I i J I niet 
tegen. 

HET VOEDSEL 

Goed te kweken zijn onder meer Afrikaanse 



treksprinkhanen, huiskrekels en kamerv lie gen. 
Handleidingen voor de kweek van deze en ook 
andere insecten zijn gestencild uitgegeven door 
de literatuurdienst van Lacerta, en op aanvraag 
voor enkele dubbeltjes verkrijgbaar bij de in· 
lichtingendienst (Kasteel Erensteinstraat 29, 
Maastricht). 

ENKELE OPMERKINGEN OVER EEN 
VIJFT AL SOORTEN 

Chan~t~eleo bitaeniat!IJ bitaeniat!IJ 

Deze veelvuldig aangeboden soort is relatief 
makkelijk in gevangenschap te houden. Het is 
een levendbarende soort, waarvan de jongen 
bij geboorte ongeveer 3,8 em zijn. Jk heb deze 
jongen aileen groot kunnen brengen, wanneer 
ze in de zomermaanden geboren werden, daar 
deze tere diertjes met weideplankton gevoerd 
moeten worden. Het beste kunnen deze jonge 
dieren in een open volglazen aquarium (accu· 
bak) in de tuin of op het balkon gezet worden. 
Als u op de bodem wat fruit (banaan of peer) 
neerlegt, komt bet voer vanzelf bet bakje bin· 
nen. Zorg er echter voor, dat de jonge dieren 
altijd in de schaduw kunnen zitten, daa r ze 
anders zeer snel uit kunnen drogen. Deze 
soort is makkelijk bij andere terrariumdieren 
te houden. 

Fig. 5. Chamaeleo oustalell. Foto : W age m·a k e r. 

Chfllnaeleo bittteniat!IJ hoehneli 

Ook deze soort is in Nederland regelmatig op 
prijslijsten van de importeurs te zien. Het is 
een dier, dat vrij goed tegen bet Nederlandse 
klimaat schijnt te kunnen. Vele liefhebbers 
plegen deze soort de gehele zomer buiten te Ia
ten zitten, waarbij bet opvalt, dat de levend 
geboren jongen dan pas geboren worden, wan· 
neer de dieren tegen de herfst worden binnen 
gehaald . De jongen van deze soort zijn bij ge· 
boorte ongeveer 4,5 em lang en kunnen dan 
al met kamervliegen gevoed worden. (Zie 
Seven h u ij sen, 1967, 1968). De draagtijd 
is bij deze soort ongeveer zes maanden, maar 
bij mij zijn er wei dieren geweest die hun jon· 
gen negcn maanden bij zich hieldcn, omdat de 
tcmpcratuur in bet buitenverblijf waarschijn· 
lijk te laag was (zomer 1969). De jongen wer· 
den toen wei normaal en gezond geboren, 
maar het moederdier is aan verzwakking dood 
gegaan. Ook deze soort is in gevangenschap 
goed samen te houden met andere kleine hage· 
dissen zoals anolissen en gekkosoorten. 

Chtunaeleo gracilis 

Deze fraaie kameleon is, in tegenstelling tot de 
meeste andere kleine soorten, moeilijk bij an· 
dere terrariumdieren te houden. Het zijn vrij 
schuwe dieren, die graag Iangs de ruiten van 
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de bak scharrelen om er uit te kunnen komen. 
Bij deze levendige bezigheid kunnen de dieren 
echter maar al te vaak de bek bezeren, waar
door bekrot kan ontstaan. W anneer u echter 
voor de ruiten aan de binnenkant wat takken 
op de bodem legt, zullen de dieren al heel wat 
minder pogingen ondernemen om de behui
zing te ontvluchten. 
Chamaeleo graciliJ is eierleggend, d.w.z. dat 
ze de eieren moeten begraven, om de jongen er 
zich in te Iaten ontwikkelen. Het beste kunnen 
de eieren in houtmolm gelegd worden. De 
eieren beschimmelen dan minder gauw, en 
houtmolm houdt beter vocht vast dan turf
molm of aarde. 

Chamaeleo jackJoni 

Chamaeleo jackJoni is waarschijnlijk wei de 
makkelijkst te houden kameleon. Deze dieren 
kunt u zowel in het terrarium als los in een 
plantenbak houden. De jongen van deze le
vendbarende soort zijn bij geboorte ongeveer 
5 em lang, en eten dan al grote vleesvliegen, 
spinnen en andere niet al te grote insecten. U 
kunt Chamaeleo jackJoni ook in een gezel
schapsterrarium houden; ze wennen erg snel 
aan hun medebewoners. De luchtvochtigheid 
mag voor deze soort gerust wat lager zijn dan 
bij de meeste andere soorten. Ze moeten ech
ter wei veel te drinken krijgen, zodat een drup
pelautomaat geen overbodige luxe is. Voer de 
volwassen exemplaren zo af en toe ook wat 
nestjonge muizen. Het is zelfs mogelijk ze hier 
een hele winter mee in Ieven te houden, zonder 
dat ze er nadelige gevolgen van ondervinden. 

Chamaeleo dilepiJ 

Deze soort kunt u alleen in een terrarium ge
durende lange tijd in Ieven houden. Hij vereist 
een vrij hoge vochtigheidsgraad en een zeer 
rustige behuizing. De jongen van deze eierleg
gende soort zijn erg moeilijk in Ieven te hou
den. Ze zijn bij geboorte 3 em, en eten dan ai
leen bijzonder kleine insecten. Ik hield de jon
ge dieren meestal in een met nylongaas afge
dekte melkfles. Dit heeft het voordeel, dat het 
voer zich dan niet over een al te grote ruimte 
verspreidt. 

. Chamaeleo orutaleti 

Chamaeleo orutaleti is de grootste kameleon 
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van Madagascar, en mag zich met zijn 65 em 
lengte de reus onder de kameleons noemen. 
Het zal wei niet waarschijnlijk zijn, maar 
raakt u in het bezit van deze fraaie soort, 
dan client u hem te voeren met vogels, mui
zen, grote treksprinkhanen. kakkerlakken of 
andere grote insecten. Hij is niet bij kleinere 
dieren te houden. Ik heb zelf een mannetje van 
deze soort, die het presteerde om in drie minu
ten tijd een Chamaeleo graciliJ van 18 em 
lengte te verslinden. Dit zelfde dier eet ook 
stukken rauw vlees, die hij, zo uit de hand 
gegeven, opeet. Het is een vrij rustige soort die 
het in een stevig beplant terrarium goed kan 
doen. Chamaeleo orutaleti is eierleggend. 

SUMMARY 

A large number of directions for the keeping 
of chameleons in captivity are given. A qua
rantining period is necessary and a suitable 
terrarium for this is described. Inmediately 
after arrival the animals should be sprayed 
abundantly with lukewarm water, for nearly 
all dealers do not give the animals enough 
drinking water. A ripercol injection against 
worms is desirable. 
The construction of a terrarium for chame
leons is pointed out. In a heated livingroom, 
heating the terrarium by bulbs in the top only 
is advised. In the lower parts of the terrarium 
the temperature of the air should not be higher 
than 20° C. High air-temperatures are deadly 
for most of the species. Good feeding requires 
at least three different kinds of insects. 
Finally some remarks on the needs and be
haviour of five different species of chameleons 
are made. 
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Australische reptielen VII: de gewone 
slangehalsschildpad Chelodina longicollis (Shaw) 

lngezonden oktober 1971. In deze zevende aflevering 
van de reeks over Australische reptielen behan
delt de heer Z wine n berg, aan de hand van be
staande llteratuur, de zoetwaterschildpad Chelodlne 
longlcollls. Een literatuurlijst verschijnt na het laatste 
artikel van de serie. 
lnhoudsoverzlcht: lnlelding - beschrijving, versprei
ding - voedsel - voortplantlng - in het terrarium -
summary. 

INLEIDING 

Australie, Nieuw-Guinea en Zuid-Amerika 
vormen het woongebied van een dertigtal ver
schillende soorten zoetwaterschildpadden, die 
bekend staan onder de naam slangehalsschild
padden of langnekken. Alle soorten behoren 
tot de familie Chelidae, welke met de onge
veer vijftien soorten omvattende familie Pelo
medusidae (ook slangehalsschildpadden ge
noemd) de onderorde der halswenders (Pleu
rodira) vormt. Halswenders verschillen van 
de meeste andere schildpadden, doordat zij 
hun kop en nek niet in de lengterichting van 
het lichaam terugtrekken, doch zijdelings on
der het rugpantser ( carapax) buigen. De kop 
wordt daarbij in de losse huid voor de schou
der gestoken, terwijl de meestal lange nek 
slechts gedeeltelijk onder de uitstekende voor
zijde van het rugpantser Iigt en nog betrek
kelijk kwetsbaar is. De dieren zijn echter met 
een extra verdedigingsmiddel uitgerust. Aan 
beide zijden van het lichaam (aan de basis 
van elke extremiteit) liggen namelijk een twee
tal klieren, die bij gevaar een onwelriekende 
geur afscheiden. In het water zorgt deze geur 
voor een soort 'reukgordijn', waardoor de 
vijanden op een afstand worden gehouden. 
Van enkele soorten is deze afscheiding zo 

sterk, dat zij ook voor de mens onverdraag
zaam is. 

Australie herbergt ongeveer 12 verschillende 
soorten zoetwaterschildpadden. Zoals reeds 
uit de naam kan worden geconcludeerd, bren
gen de dieren een groot gedeelte van hun Ie
ven in het water door. Zij bewonen rivieren, 
beken en moerassen en komen in feite aileen 
op het land om eieren te leggen of om - in 
tijden van grate droogte - een nieuwe woon
plaats te zoeken. Hun lichaam heeft allerlei 
adapties voor deze amfibische levenswijze on
dergaan. De vier extremiteiten bijvoorbeeld 
zijn uitgerust met goed ontwikkelde zwem
vliezen, waardoor de dieren snel kunnen 
zwemmen. Daarnaast zijn ook flinke klauwen 
voorhanden, waarmede de schildpadden op de 
glibberige oever kunnen kruipen, terwijl ook 
grotere prooidieren ermee in stukken kunnen 
worden gescheurd. 

Cog g e r ( 1967) vermeldt, dat het aantal in 
Australie voorkomende soorten Chelidae du
bieus is, omdat schildpaddenpopulaties van 
geisoleerd liggende rivierenstelsels soms als 
een aparte soorten worden beschouwd. Het is 
niet uitgesloten dat bij een hernieuwd onder
zoek blijkt, dat het in zulke gevallen slechts 
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ondersoorten van een bepaalde soort betreft. rendeel van zijn familieleden, erg kort. De 
donkerkleurige nek is geheel bedekt met wrat
achtige uitwassen. 

BESCHRIJVING, VERSPREIDING 

Een van de bekendste vertegenwoordigers uit 
de groep is de gewone slangehalsschildpad, 
Chelodina longicollis (Shaw). Hij komt ai
leen in de oostelijke staten van Australie voor 
en is een uitgesproken moerasbewoner. Kop 
en carapax zijn bruin tot zwart, terwijl het 
plastron geelachtig is. De kleur is echter varia
bel. Bij exemplaren van Nieuw-Zuid-Wales is 
het rugpantser aan de voorzijde iets breder 
dan het buikschild. Daar staat tegenover, dat 
bij dieren uit andere gebieden carapax en 
plastron aan de voorzijde nagenoeg even breed 
zijn. 
De neusgaten liggen op het puntje van de lan
ge, spitse kop. Daardoor hoeft het dier niet 
telkens met de kop hoven water te komen om 
adem te halen. Als het water erg ondiep is, 
kan hij zelfs op de bodem blijven liggen. 

De dieren komen in Australie nog vrij talrijk 
voor. Gezien het grote verspreidingsgebied is 
het niet verwonderlijk dat kleur en tekening 
variabel zijn. W orr e 11 (1963) vermeldt, dat 
de exemplaren uit bepaalde gebieden van 
Nieuw-Zuid-Wales Iichter van kleur zijn, ter
wijl B u r to n ( 1962) zelfs gewag maakt van 
het feit, dat deze soort enigszins van kleur kan 
veranderen in overeenstemming met de kleur 
van de achtergrond. Dit laatste zou overigens 
pas sinds kort bekend zijn, schrijft hij, doch 
nadere gegevens van recentere datum heb ik 
daarover niet kunnen vinden. In Oost-Austra
lie worden Iichter gekleurde dieren aangetrof
fen, waarbij elke plaat van het rugpantser een 
zwarte rand heeft (Cog g e r, 1967). Uit het 
vorenstaande blijkt, dat het niet uitgesloten is, 
dat bij deze soort een of meer geografische 
rassen te onderscheiden zijn, temeer daar ook 
de grootte van het buikschild van streek tot 
streek verschilt. 

Chelodina longicollis bereikt een totale lengte 
van 20 a 25 em, waarvan de lange nek onge
veer de helft voor zijn rekening neemt. De 
staart is, in tegenstelling tot die van het me-

Fig. 1. De gewone slan9ehalsschildpad, Chelodlna 
longlcollls. Foto: Australian News and Information 
Bureau, Canberra. 

YO EDSEL 

De slangehalsschildpad voedt zich met allerlei 
waterbewoners, zoals kikkers, kikkervisjes, 
kreeftachtigen, waterinsecten en weekdieren. 
Ook worden wei visjes naar binnengewerkt, 
doch lang niet in zo grote mate als vroeger 
werd verondersteld. Deze onjuiste mening had 
echter wei tot gevolg, dat vele dieren gedood 
werden, onder andere door beroepsvissers. Be
halve dierlijke wordt soms ook plantaardige 
kost, in de vorm van waterplanten, opgeno
men. Nauw verwante soorten eten ook in het 
water gevallen vruchten. Jonge halswenders 
voeden zich de eerste tijd van hun Ieven met 
allerlei waterinsecten. Zoetwaterschildpadden 
vangen hun prooi door de lange nek plotseling 
naar voren te Iaten schieten. 

VOORTPLANTING 

Over de voortplanting van de Chelidae is nog 
betrekkelijk weinig bekend. Datgene wat we 
weten heeft grotendeels betrekking op de 
Australische vertegenwoordigers van deze 
groep. 
De slangeschildpad is, evenals zijn verwanten, 
ovipaar. Na de copulatie graaft het 9 met 
haar achterextremiteiten in het vrij zachte 
oeverzand een kuiltje van ongeveer 15 tot 20 
em diep. Hierin deponeert zij dan 10 tot 25 
witachtige eitjes, waarna zij het 'nest' met 
zand dichtgooit, totdat van de kuil niets meer 
te zien is. Nadat zij ook nog de losse aarde 
met haar buikschild heeft aangedrukt, keert zij 
naar het water terug en laat het uitbroeden 
van het legsel aan moeder natuur over. De 
eitjes zijn ovaalvormig en voorzien van een 
zachte schaal, welke later hard wordt. De 
jongen, die na 10 tot 12 weken uitkomen, rna
ken met de op het puntje van de snuit zittende 
eitand een opening in de eiwand en graven 
zich daarna een doorgang naar de buitenlucht. 
De eitand valt kort na het uitkomen af. De 
jonge schildpadjes zoeken direct het water op, 
doch vele bereiken dit nimmer. Zij hebben na
melijk verscheidene vijanden, zoals slangen, 
varanen, vossen, wilde honden (dingo's) en 
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roofvogels. Eenmaal in het water zijn zij ech
ter ook nog niet veilig, want daar vormen ze 
een prooi voor waterslangen, grotere water
schildpadden en watervogels. 

IN HET TERRARIUM 

De dieren zouden gemakkelijk in een terrarium 
zijn te houden (V o g e I, 1962), bijten niet en 
zijn met bijna aile levend voer tevreden. Men 
moet aileen wat voorzichtigheid bij het oppak
ken betrachten, omdat de dieren bij schrik een 

B. L a n g e r w e r f 
Benedenkerkseweg 36A, Wasplk. 

zeer doordringende geur kunnen verspreiden. 
Zijn ze echter eenmaal gewend aan een ver
blijf in gevangenschap, dan wordt van deze 
minder plezierige eigenschap nagenoeg geen 
gebruik meer gemaakt. 

SUMMARY 

Based on existing literature concerning the 
Australian herpetofauna notes are given on 
Chelodina Jongicollis. Appearance, distribution, 
behaviour and reproduction are discussed. 

Het kweken van inlandse hagedissen met behulp 
van een serre en een buitenterrarium 

lngezonden september 1971. De heer Langer we r f 
vertelt hoe hij met behulp van een serre en een 
buitenterrarium inlandse hagedlssen kweekt. 
lnhoudsoverzicht: paren, leggen van eieren - opkwe
ken van jongen - winterslaap - jonge ringslangen 
- summary. 

PAREN, LEGGEN VAN EIEREN 

Vaak hoor ik dat het zo moeilijk zou zijn onze 
inlandse hagedissen te houden, laat staan ze 
tot voortplanting te brengen. Wellicht is dit 
zo wat het verzorgen in de huiskamer betreft. 
Maar als de dieren buiten gehouden kunnen 
worden, dan hoeft het echt niet te mislukken. 
Dit jaar weer hebben al mijn inlandse hage
dissen, Lacerta agilis, Lacerta vivipara, Lacerta 
muralis en Anguis fragilis, zicb voortgeplant. 

AI mijn hagedissen heb ik een winterslaap Ia
ten houden, daarna werd hun een grote zon
nige ruimte geboden. Mijn muurhagedissen 
hadden de beschikking over een ruime serre 
(SO m2), waarin ze veelvuldig paarden en 
waar heftige rivaliteit tussen de mannetjes en 
zelfs tussen de vrouwtjes ontstond. Na enige 
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weken werden de mannetjes weggevangen en 
naar bet openluchtterrarium verplaatst, terwijl 
de vrouwtjes in de serre bleven, opdat de eie
ren zicb sneller zouden ontwikkelen. 
In bet openluchtterrarium hadden inmiddels 
de levendbarende hagedissen en de zandhage
dissen gepaard, en van deze soorten werden 
daarna ook de vrouwtjes in de serre geplaatst. 
Conditio sine qua non is bet, dat de bagedis
sen niet in bet bijzijn van oudere muur- of 
zandhagedissen geboren worden. Eind mei 
werden in de serre de eieren door de muur- en 
zandhagedissen afgezet, waarna deze vrouw
tjes naar het openluchtterrarium werden over
geplaatst; onmiddellijk begon daar bet buwe
lijksleven weer! Eind juni werden de jonge 
levendbarende bagedissen geboren, zodat als 
laatste bet vrouwtje van deze soort verplaatst 
kon worden naar het buitenterrarium. 



Begin juli werden de muu.r- en zandhagedis
sen geboren. 

OPKWEKEN VAN JONGEN 

Het opkweken van al deze jonge hagedisjes is 
aileen gemakkelijk als men ze dagelijks kleine 
insecten kan geven. Om daaraan te komen 
houdt ik een emmer schuin onder aan een 
slootkant, terwijl ik tegen de bovenhangende 
graspollen sla. Het gevolg is dat het kleine 
insecten, vooral rupsjes en spinnetjes, regent 
in de emmer. Dit is ideaal voedsel voor de 
jonge hagedissen. Vorig jaar is het me er zelfs 
mee gelukt, in november geboren muurhage
disjes er mee groot te brengen. Ultra-violet 
Iicht of vitamine preparaten bleken niet nodig. 
Deze kleine spinnen en dergelijke die men zo 
uit graspollen kan schudden bevatten kennelijk 
aile ingredienten die een jonge hagedis voor 
zijn ontwikkeling nodig heeft. 

W INTERSLAAP 

Als de hagedisjes in juni of juli geboren wor
den is het wei handiger, ze een winterslaap te 

Fig. 1. Lacerta muralls, links 0 , rechts c;> . 
Foto: L a n g e r w e r f. 

Iaten houden, aangezien tijdens Ianger aanhou
dende strenge vorst het bijzonder moeilijk 
wordt nog insecten te verzamelen. 
Hagedissen moeten geleidelijk naar de winter
slaap toe Ieven, zodat ze vanzelf met eten stop
pen. De dieren moeten namelijk met een leeg 
spijsverteringskanaal de winterslaap beginnen. 
Het beste is het wellicht, bet kweekterrarium 
tot eind oktober buiten te Iaten staan en de 
diertjes daarna hun winterslaap te Iaten be
ginnen. 
Een winterslaap binnenshuis is altijd een beetje 
riskant. De temperatuur kan te hoog blijven, 
zodat de dieren hun voedsel te snel op gebrui
ken. Ook is er het gevaar dat de beestjes uit
drogen. Het beste winterslaapverblijf is te rna
ken door in het vierkant een muurtje in de 
tuin te bouwen, een flink stuk onder de grond. 
Het zo ontstane gat kan eerst gevuld worden 
met een laag grint, zodat de toegang voor 
mollen versperd wordt. Op bet grint komt 
zand en daarna turf, bladeren of graspollen. 
Van boven moet bet geheel goed worden afge
sloten met een asbestplaat met wat gaatjes, 
zodat er geen hagedissen meer uit en vooral 
ook geen muizen of ratten meer in kunnen. 
Bij strenge vorst kan men nog wat extra be
scherming bieden door het geheel met stro te 
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Fig. 2. Enkele weken oude Lacerta muralls, rechts
boven een jonge Lacerta agllls_ 
Foto: L a n g e r w e r f. 

bedekken. De op deze manier overwinterende 
dieren komen gezond en nog tamelijk dik uit 
hun winterslaap, in tegenstelling tot de schar
minkels die men in de winterslaapkist in de 
kelder aantreft. 

]ONGE RINGSLANGEN 

Ook mijn ringslang heeft zich dit jaar voort
geplant. ln april heb ik daartoe voor twee 
weken een mannetje van de Italiaanse ring-
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slang, met lengtestrepen, geleend en bij mijn 
Nederlands wijfje gezet. Het gevolg is dat ik 
nu 8 jong ringslangeo heb, allemaal met l ta
liaans uiterlijk, met lengtestrepeo dus! 

SUMMARY 

T he author describes the breeding of Lacerta 
flgilis, Lacerta 11111ralis, Lacerta vivipara and 
Anguis fragilis. Some directions are given for 
hibernating the animals. 


