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Amfibieen en reptielen van Suriname:
Dendrobates trivittatus (Spix) en
Dendrobates tinctorius (Schneider)
lngezonden november 1971. Dit is het tweede deel van
een korte reeks artikelen, die de heer V a n Me e uw e n schreef na een verblijf van een half jaar in
Suriname. Zie voor verdere gegevens Lacerta 29,
pp. 102-105.
lnhoudsoverzicht: Dendrobates trlvlttatus - waarnemingen in de natuur - suggesties voor het terrarium - Dendrobates tlnctorlus - waarnemingen in
de natuur - suggestles voor het terrarium - verschillen tussen Dendrobates, Phyllobates en Atelopus
- summary - llteratuur.

DENDROBATES TRIVITT ATUS

De meeste exemplaren die ik van deze soort in
Suriname ge~ien heb waren donkergroen met
lichtgroene poten, terwijl de kleur van de zijstrepen kon varieren van felgeel tot groenachtig. Zowel d ' A u d r e t s c h ( 1961) als
H o o g m o e d ( 1971) vermelden het voorkomen van dieren met strepen van een okergele
tot zelfs oranje kleur •in het stroomgebied van
de Marowijne. De bovenkant van de paten
was bij ,deze dieren lichtbruin tot oranje, terwijl die bij andere exemplaren Iicht tot zeer
donkergroen van kleur ·is.
Goed zichtbaar is op de foto de wat korrelige
structuur van de rughuid. Ook is te zien, dat
er geen grate nappen zitten aan vingers en
tenen, terwijl ·de tweede vinger korter is dan of
gelijk aan de eerste. Deze drie kenmerken ge·
bruikt H o o g moe d ( 1969) om het geslacht
DendrobateJ te verdelen 1in twee groepen; DendrobateJ trivillaiiiJ komt op grand van genoemde eigenschappen in de ene groep, terwijl
de andere groep, die een gladde rughuid heeft,
grate nappen aan vingers en tenen, en een
tweede vinger die Ianger ·is dan de eerste o.a.
de in Suriname voorkomende soorten Den·
drobateJ tinctoriru (S c h n eider) en Den·
drobateJ azr1reru H o o g m o e d omvat.
Functioneel houdt het gekorrelde aspect van de

rughuid vermoedelijk verband met de voortplantingsgewoonten bij deze kikkers. N a hct
uitkomen uit de eieren kruipen de larven via
de paten naar de rug van het mannetje, waar
zij vastgeklemd blijven zitten tot zij een zelfstandig bestaan in het water kunnen leiden.
Dit gebeurt waarschijnlijk niet aileen, zoals
An g e'l (1947) vermeldt, wanneer de larven
zich bevinden in water dat dreigt uit te drogen,
doch is waarschijnlijk regel bij enkele geslachten }{.ikkers (Dendrobatn, PhyllobateJ). De
soorten met een ruw rugoppervlak zouden
meer larven op de rug kunnen vervoeren (bij
DendrobateJ trivittatru 12 tot 18) dan de soarten met een gladde rug (H o o g moe d beschrijft Dendrobatn az11reru met twee larven
op de rug). Overigens verliest het mannetje
van trivittatuJ in de •loop van de draagtijd
waarschijnlijk wei zo nu en dan een paar larven. Deze Iaten vrij gemakkelijk los, bv. wanneer men zo een dier beetpakt. Voor wie geinteresseerd is in de broedzorg van Dendrobatidae, wordt de publikatie van Savage ( 1968)
genoemd.

WAARNEMINGEN IN DE NATUUR
Aile DendrobateJ trivillaltu die ik zag waren
ongeveer 5 em lang (kop- anus). De eerste
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ontmoeting met dit fraaie dier hadden de heer
W ij f f e I s en ik toen wij, tegen de scheme·
ring, in het vrij dicht begroeide oeverbos langs
de Surinamerivier nabij Paranam wandelden.
De kikker vluchtte met grote snelheid in het
dichte onderhout, docb onze gezamenlijke in·
spanning leidde tot vangst. Het dier werd naar
Nederland gestuurd, doch overleefde een ver·
blij f op het toen erg koude Schiphol niet, zo·
dat hij in geconserveerde staat in het R.M.N.H.
te Leiden belandde.
In het binnenland zag ik ze niet te Paloemeu
boewel de daar woonacbtige Indianen zeiden
een kikker, zoals ik die beschreef, wei te ken·
nen. Hoogm o ed ( 197 1) geeftop bet land·
kaartje bij zijn artikel in 'Het Aquarium' ook
Paloemeu aan als vindplaats van D endroba·
leJ trivillalliJ.
Zeer talrijk vond ik de dieren in het bos nabij
bet vliegveld Kayser-gebergte. Dit bos is ge·
legen in een beuvelachtig terrein. Er is weinig
ondergroei en er !open vele kleine beekjes. De
zeer donkere bodem wordt gevormd door dik·
ke lagen afgeva llen blad en rottende stronken.

Fig. 1. Dendrobates trlviltatus uit Suriname. De kleur
van het lichaam is donkergroen , de poten zifn Iicht·
groan, de lengtestrepen citroengeel.
Foto : Van d e n N I e u we n h u i zen.
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De dieren werden overd ag altijd gevonden ter·
wijl ze zelf op stap waren, nooit vond ik ze
onder boomstammen.
De heer W ij f f e I s bracht van een bezoek
aan de houtwinning van Bruynzeel te Pata·
makka, in de omgeving van Moengo, ook een
trivillalliJ mee. Deze was tevoorschijn gekomen van onder een grote boom, toen deze voor
transport werd opgetild. Er zaten onder deze
boom meerdere exemplaren, maar deze sprongen direct weer onder andere Stammen, zodat
een effectieve jacht de verplaatsing van vele
kubiekemeters hardhout vereist zou hebben.
O ok kwamen de dieren in de omgeving van
Moengo in een boog bos op de Begi Gadoheuvel voor. Dit bos leek op dat in het Ka yser-gebergte, doch was iets Iichter en had wat
meer bodembegroeiing. De eerste D endrobateJ
trivillatuJ vertoonde zich hier tijdens een re·
genbui, bij een grote plas langs bet pad. Even
later werd vlakbij nog een exemplaar gevon·
den. Tijdens enkele volgende tochten werden
ze niet gezien, doch bij het rijden met een
bulldozer over hetzelfde pad verscbenen, vlak

Fig. 2. Oeverbos langs de Suriname-rivier nabij Paranam. Hier ward op de bodem Dendrobates trlvlttatus
aangetroffen. Foto: V a n Me e u we n.

voor de loopvlakken van dit roltuig, steeds
weer deze kikkers. Stond de bulldozer echter
eenmaal stil, en werd op de begane grond de
achtervolging ingezet, dan wisten de dieren
zich meestal in veiligheid te brengen. Vermoedelijk werden ze door het dreunen en trillen
van de grond o p de vlucht gejaagd uit holen,
die ze misschien langs de kant van de weg
hadden. In holen heb ik ze echter nooit kunnen vinden.

Aile vondsten werden overdag gedaan, waaruit bleek dat de dieren overdag actief zi jn. Uit
de vindplaatsen blijkt, dat Dendrobtlles triz;illatus een typisch bosdier is, dat leeft op de
bladerenlaag die de bodem van de duistere Surinaamse wouden bedekt. Deze duisternis is
een gegeven dat we wellicht in het terrarium
kunnen verwerken, daar de kikker zich bij zeer
helder ·Iicht vermoedeli jk weinig za l vertonen.
Soms zit hij overigens wei in de zon, zoals ik
117

eenmaal op de Begi Gado-heuvel zag.
De temperatuur die ik opnam lag overdag tussen 26 en 28° C; 's nachts heb ik ter plaatse
niet gemeten, doch over het algemeen is de
temperatuurdaling in deze gebieden gering:
van 3 tot 5° C. De luchtvochtigheid lag zeer
hoog: tussen 85 en 95%, de hoogste waarden
constateerde ik altijd 's ochtends tegen zonsopgang. Overigens kan de vochtigheid in hun
microklimaat, vlak 'boven een door de zon beschenen pad bv., plaatselijk lager zijn.
De broedzorg van deze soort heb ik eenmaal
kunnen waarnemen. Op de Begi Gado-heuvel
vond ik een exemplaar met op de rug een aantal zwarte zeer glibberige larfjes, waarvan er
bij het vangen reeds enkele teloor waren gegaan. Ofschoon ik erg graag had willen zien
en fotograferen hoe het verder zou aflopen met
de larven op de rug van de kikker, was dit
helaas niet mogelijk wegens het ontbreken van
terrariumaccomodatie. Daar er op korte termijn geen transportmogelijkheid naar Nederland was te verwezenlijken werd het dier in
zijn biotoop gelaten.

DENDROBATES TINCTORIUS
Dendrobates tinctoriru behoort tot de groep
van Dendrobatidae die een gladde rughuis
hebben, waarvan vingers en .tenen aan het uiteinde verbreed zijn tot grote nappen, en waarvan de ·tweede vinger duidelijk Ianger is dan
de eerste.
Dit is een soort die prachtig van kleur en tekening is. Binnen de soort verscbillen de dieren
overigens sterk. H o o g moe d (1971) schrijft
dat binnen een populatie dieren kunnen voorkomen, die praktisch helemaal zwart zijn met
slechts op :de punt van de snuit en hoven de
voorpoten witte vlekken, naast andere exemplaren die een praktisch geheel witte of gele
rug hebben.
Van deze soort worden uit Colombia door
Cochran en Go in (1970) een viertal ondersoorten ·heschreven. Of de in Suriname
voorkomende dieren identiek zijn met een van
deze vier, een eigen ondersoort vormen, of tot
de nominaatvorm behoren, is mij niet bekend.
In Suriname komt deze soort voor ten zuiden
van de savannegordel, die van oost naar west
op zo'n veertig kilometer van de kust loopt.

SUGGESTIES VOOR HET TERRARIUM
Deze soort werd door mij niet in· het terrarium
gehouden. Toch moeten er enkele Lacertaleden over ervaring met het houden van Dendrobates trivittatru beschikken. Hopelijk willen
zij deze ervaringen ook eens langs deze weg
bekendmaken. Op grond van het biotoop zou
een aannemelijk terrarium er als volgt uit kunnen zien.
Formaat: 60 em lang, 40 em hoog, 40 em diep;
verlichting: 1 of 2 TL-buizen van 20 Watt.
Verwarming: met voorschakelapparaten van
de TL-buizen, eventueel een gloeilamp van 40
Watt met reflector als spotlight. Temperatuur:
ca. 27° C overdag, niet onder 20° C 's nachts.
Luchtvochtigheid: 80 tot 85% overdag, 90 tot
100% 's nachts. Inrichting: als bodemgrond
aarde gemengd met turf, daarop een laag afgevallen bladeren. Onder de aarde een laag potscherven voor drainage. Beplanting niet te
dicht met bv. Marantha-soorten, Fic11s repens,
Philodendron scandens en andere Zuid-Ameri. kaanse planten. Achterwand: turf of schors.
Een klein maar diep waterbekken, met veewarming en thermostaat, kan de hoge luchtvochtigheid die vereist is op peil houden. Enkele stronkjes completeren de inrichting.
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WAARNEMINGEN IN DE NATUUR
Zelf heb ik deze prachtige kikkers slechts eenmaal in het wild gezien. Dat was op een plaats
in Zuid-Suriname, aangeduid als post 121.
Hier was in het hoge bos een 1ichting gekapt,
waar met een helikopter geland kon worden.
Het bos hier zag er ongeveer uit als het biotoop, zoals dat van Dendrobates trivittatus beschreven werd, alleen was het bos hoger, hetgeen in de regel erop duidt dat het ouder is.
Tussen de vele op de grond liggende boomstammen zag ik, in de tien minuten die ik er
kon rondwandelen, vijf Dendrobates tinctoriru.
Ze trokken door hun felle kleur en hun grote
beweeglijkheid direct de aandacht. Door deze
zelfde rbeweeglijkheid wisten er drie snel te
ontkomen, de twee andere kon ik vangen en
meenemen. Ze werden samen met wat afgevallen bladeren in een plastic zakje gedaan, en
zo meegenomen naar huis, d.w.z. naar het
vliegveld Paloemeu op ongeveer 60 km afstand. Hier kwamen we drie kwartier later
aan, waarna ik ontdekte dat een der kikkers
duidelijke vergiftigingsverschijnselen vertoonde: hij lag stijf met gestrekte poten in het zak-

Fig. 3. Dendrobates tlnctorlu s uit Suri name. De donkere vlekken op het lichaam en de kop zij n blauwzwart, de poten blauw. De Iichte gedeelten van de
kop zijn eigeel, die van de romp wit.
Foto : V a n d e n N i e u we n h u i z e n.

je, en haa lde nog slechts zwak adem.
Beide dieren werden in een kommetje met wa ter gezet, waarin ze steun hadden om met de
neus boven te blijven. Dit water werd om de

paar minuten ververst. H et ene dier leek niets
te mankeren, het nam een normale kikkerhouding aan en gedroeg zich ook verder correct.
Het zieke exel!lplaar trok langzaam bij, en zag
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er tegen de avond ook weer acceptabel uit. Gelukkig bleek het herstel permanent te zijn. In
het vervolg werd iedere kikker apart in een
zakje gedaan. Dit was een principe dat ik als
regel wei volgde, doch de locale schaarste aan
plastic zakjes dwong soms tot verlating van
deze goede regel.
Het voorkomen van deze 'blauwe kikker' op
post 121 was me overigens reeds gemeld door
de mensen van de luchtkartering, die daar
enige tijd een kamp bewoond hadden. Deze
zelfde mensen zouden tinctoriru ook gezien
hebben bij post 117 in het Wilhelmina-gebergte. Ook deze post had ik bezocht, doch wij
moesten Ianden op een bergtop waar weinig
groeide, en het was te ver naar het bos beneden om daar op onderzoek te kunnen gaan.
Ook deze soort was blijkens de waarnemingen
een typisch dagdier. Opvallend is, dat van
beide vindplaatsen zulke grote aantallen gemeld worden, welke waarneming in een geval
door mij kon worden bevestigd.

SUGGESTIES VOOR HET TERRARIUM
Wat betreft temperatuur, luchtvochtigheid en
andere gegevens voor het terrariumhouden verwijs ik naar het vermelde over Dendrobates
trivittatru.
Volgens gegevens van H o o g m o e d komen
beide soorten naast elkaar voor, o.a. nabij het
vliegveld Kayser-gebergte, zodat ze overeenkomstige terraria zullen vereisen. De door
H o o g moe d (1971) genoemde waarden van
temperatuur en luchtvochtigheid komen ruwweg overeen met de door mij gevonden waarden.
De beide door mij gevangen exemplaren werden naar Nederland gestuurd, waar een van
beide vrij kort na aankomst overleed. Het andere dier is naar een liefhebber gegaan, die
het nog ongeveer een half jaar heeft gehouden.
Verdere gegevens hieromtrent zijn mij niet bekend.

VERSCHILLEN TUSSEN DENDROBATES,
PHYLLOBATES EN ATELOPUS
Tenslotte nog enkele gegevens, die onderscheid
helpen maken tussen drie geslachten ZuidAmerikaanse kikkers, die dikwijls met elkaar
verward worden (naar Cochran & Go in,
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1970).

Dendrobates: horizontale pupil, vingers en tenen zonder zwemvliezen, de punten van vingers en tenen zijn tot kleine of grote nappen
verbreed. Er zijn geen tanden in de bovenkaak.
Phyllobates: horizontale pupil, vingers en tenen distaal tot nappen verbreed. Er staan wel
tanden in de bovenkaak.
Beide bovengenoemde geslachten vallen onder
de familie der Dendrobatidae. Het nu volgende geslacht Ate/opus behoort tot de Atelopodidae.
Atelopru: pupil horizontaal, de vingers staan
vrij of zijn slechts aan de basis door zwemvliezen verbonden. De tenen hebben meer of
minder duidelijke zwemvliezen, de punten zijn
niet tot nappen verbreed. Bij sommige soorten
ontbreken een of meer vingers of tenen. Er is
geen uitwendig trommelvlies zichtbaar.

SUMMARY
Field notes are given on Dendrobates trivittatus and Dendrobates tinctori11s in Surinam. D.
trivittatus was found along the Suriname-river
near Paranam (fig. 2), near the airfield Kaysec-mountains, and near Moengo at Pakamakka and the Begi Gado-hill. D. tinctorirts
was found only once, about 60 km from Paloemeu at 'post 121'.
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Ziekten van reptielen III: aandoeningen van de
maag, de darmen, de lever, de geslachtsorganen
en de nieren
Voor het eerst gepubliceerd in 1970, in Diergeneeskundig Memorandum 17, pp. 125-181. Dit voor dlerenartsen
bestemde tijdschrift wordt uitgegeven door de farmaceutische industria. Het genoemde nummer is niet
meer verkrijgbaar.
Dr. Z w a r t geeft een overzicht van de ziekten die
zich bij reptielen kunnen voordoen, en van de gangbare therapieen. Dit overzicht verschljnt In zes delen
in Lacerta. De tekst is vrijwel dezelfde als die in
Diergeneeskundig Memorandum, het aantal illustraties
is uitgebreid.
lnhoudsoverzicht van deze derde aflevering: maagaandoeningen - darmaandoeningen - aandoeningen bij de cloaak - leveraandoeningen - aandoeningen van het copulatie-orgaan - aandoeningen in
verband met de e1produktie - nieraandoeningen
summary - literatuur.

MAAGAANDOENINGEN
Gastritis (ontsteking van de maag) kan men
vooral vinden bij slangen. Daar worden flinke
ontstekingen veroorzaakt door Ascaroidea
(spoelwormen) die zich in de maagwand boren. Er kunnen ulceraties en grote submuceuze
abcessen ontstaan, die omgeven zijn door veel
bindweefsel (Grunberg, 1963). Vaak vind
men nematodenlarven in de propria mucosae
en de spieren van de maag (fig. 1).
Eenmaal werd ons een ringslang gepresenteerd
die telkens na 2 tot 3 dagen de kikkers, die hij
met graagte at, onveranderd weer uitbraakte.
De passage van slokdarm en maag bleek normaal te zijn bij rontgencontrole met contrastmiddelen ( V a n d e W a t e r i n g, 1969).
Toen het dier, ondanks voeding met ;vloeibaar
voedsel (gemalen vlees voor babies (Nutricia)
plus gistocal) na ongeveer drie maanden stierf,
bleek er een uitgebreide subchronische gastritis
te bestaan.
Kalkafzetting in de maagwand namen wij

waar bij een schildpad met een chronische
nephritis.

DARMAANDOENINGEN
Enteritis (ontsteking van de darm) komt bij
aile soorten reptielen veel voor. Hoogstwaarschijnlijk spelen parasitaire en bacteriele infecties (of combinaties) een belangrijke rol bij het
ontstaan van enteritiden. Opvallend vaak vindt
men necrotiserende en ulcererende enteritiden.
Een van de bekendste verwekkers van necrotiserende-ulcererende enteritis is de amoebe Entamoeba invadens, die voornamelijk bij slangen voorkomt. Frequenter zijn echter necrotiserende enteritiden in het kader van het 'mondvuil-complex'. In het laatste geval spelen Pseudomonas- en Aeromonas-bacterien waarschijnlijk een belangrijke rol.
Voor landschildpadden wordt aangegeven dat
het eten van nat, koud groenvoer aanleiding
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Fig . 1. Nematoden (rondwormen) in maag en l ever.
Boven Hoplurus sebae met nematodenlarven in de
spi erwand van de maag (pijltje). Onder Grayla smlthl
met nematoden die in de lever ziin doorgedrongen
(twee wormen zijn In doorsnede zlchtbaar). Micro-opnamen, 25 maal vergroot. Fete's : Zwart.

kan geven tot hardnekkige diarree. Jn combi natie met enteritis kan een enkele maal een
darminvaginatie optreden. W ij namen dit enkele malen waar bij kameleons met ernstige
darmveranderingen door zw are coccidiose.
I p p e n ( 1965 ) vond een da rm invaginatie bij
een leguaan die op het punt stond eieren te
gaan leggen. Bij een teju ( Tupinambis) w as
vlak v66r de invaginatie een darmruptuur o ntstaan.
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Enteritis werd door de auteur tot nog toe niet
als zelfstandige diag nose bij levende patienten
gesteld. Wanneer er wordt gedacht aan een
darmaandoening zal men bij een patient door
middel van faeceso nderzoek worminfecties en
protozoai re infecties (coccidien en entamoeben) trachten te onderscheiden van mogelijke
bacteriele infecties. W ordt, door het o ntbreken
van bij faecesonde rzoek herkenbare parasieten,
een bacteriele in fectie wa arschijnlijk, dan zal

men die laatste behandelen met antibiotica, ZO·
als kanacilline, polymixine-B of oxytetracy·
cline. De therapie client lang te wo rden gecon·
tinueerd (bv. 2 tot 3 weken) in de voor pluimvee gebruikelijke hoeveelheden per kg lichaamsgew icht. Dit hangt mede samen met een vrij
trage vernieuwing van het darmepitheel. Bij
moerasschildpadden (Chr)'s em)'S picttt) stelden
Wurth en Musac ch ia (1964) vast, dat
bij 20-24° C het darmepitheel in 8 weken ver·
nieuwd werd (bij conventionele muizen in on·
geveer 3 dagen). l3ij I I • C werden mitosen in
het darmepitheel van de schildpadden volko·
men onderdrukt.

AANDOENINGEN Bl] DE CLOAAK
Pro lapsus cloacae (et recti) wo rdt een enkele
maal waargenomen. Het uitstulpende dee! kan
als een rode, oedemateuze m assa zichtbaar worden. D oordat men vaak enkele dagen wacht
al vorens wordt ingegrepen, is het slijmvlies
vaak heftig gelrriteerd en soms zelfs bescha·

digd.
Repositie JS m principe mogelijk, waarbij bv.
gebruik wordt gemaakt van een ingevet glas·
staafje. Na de repositie kan de dierenarts een
tabakzakhechting aanbrengen. Hij kan ook met
een enkele knoophechting de craniale en cau·
dale rand va n de cloaakopening aan elkaar
hechten. H et dier krijgt dan gedurende onge·
veer 5 dagen slechts te drinken en geen eten.
Na verwijderen va n de knoophechting kan
weer worden gevoederd.
Ontstekingen bij de cloaak kan men aantref·
fen bij de slangen en hagedissen. B ij slangen
werden ontstekingen van en rondom de cloaak
vooral gezien bij jonge exemplaren va n de
kousebandslang T ham no phis sil'lalis; bij hagc·
dissen speciaa l bij Lacerta 11/lll'trlis.
In zulke geva llen pro mineert de cloaakopening,
doordat zich daarin o f er vlakbij gelocaliseerde
ontstekingen a fspelen , die vaak tot abcesvor·
ming leiden. D e processen kunnen wekenlang
bestaan zonder dat de gezondheidstoestand van
de patient ernstig benadeeld lijkt te zijn. Op

Fig. 2. Grayla smlthl met nematoden (r ondwormen) op
h et ieveropperviak. Foto: Z w a r t.
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den d uur neemt de eetlust af en gaan de diereo te gronde. Bij sectie worden dan veelal
pericloacale abcessen gevonden. B ij hagedissen,
waarvan de nieren -in de bekkenho lte dorsaal
tegen de cloaak aan liggen, kan men ook perirenale abcessen vi nden. H erhaaldelijk vindt
men bij sectie op dergelij ke dieren abcederende
ontstekinkjes in de lever en soms een necrotiserende ontsteking van het dikkeda rmslijmvlies. In een enkel geva l kan door doorbraak
naar buiten een cloaakfistel ontstaan. U it de
processen werden verschi llende micro-organismen gei'soleerd, waaronder Pse11domonas sj1.,
A eromonas sp. en Salmonella.
De vooruitzichten zijn ongunstig. Therapeutisch, bv. met antibiotica, zi j n de processen
nauwelijks te bei'nvloeden.
Profylactisch is .het van bela ng aangetaste diereo apart te houden, aangezien terrariumgenoten vaak aan dezelfde kwaal gaan lijden.

Fig . 3. Testudo graeca met pnap1smus. Het geerecteerde copulatie-orgaan (C) is beschadigd en ontstoken. Men ziet verder het supracaudale schild en de
buikschilden (ongeveer 2 maal ware grootte).
Foto : Z wa r t.
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LEVERAANDOENINGEN
Aandoeningen van de lever zij n tot nog toe
niet klinisch te diagnotiseren. Dientengevolge
vallen zij enigszins buiten het werkterrein van
de behandelende dierenarts.
Ten behoeve van een algemeen inzicht in de
veranderingen, welke in het lichaam bij reptielen k unnen worden gevonden, zij hier slechts
opgemerkt dat in de lever herhaaldelijk bacteriele en vermineuze (fig. 1 en 2) ontstekingshaarden gevonden worden, en dat daarin vettige en parenchymateuze degeneraties, hyperplasieen en galgangwoekeringen kunnen worden geconstateerd . Een enkele m aa l worden
tum oren (bv. leucotische processen) aange·
troffen.
In de galblaas kunnen bij haged issen, kameIcons en slangen coccidien en hun vermeerderingsstadia gevonden worden.

Galstenen Werden eenmaal bij een groene leguaan (Iguana ig11a11a) gevonden.

door de auteur gecontroleerd geval bleek na
ongeveer 10 dagen het stompje distaal van de
ligatuur vrijwel afgesnoerd en verdroogd te
zijn.

AANDOENINGEN VAN HET
COPULATIE-ORGAAN
De copulatie-organen hebben bij de verschillende orden van reptielen een zeer verschillende Jigging. Bij slangen en hagedissen zijn de
copulatic-organen gepaard en liggen als massieve weefselstrengen aan de ventrale zijde van
de staart, aan weerszijden van de mediaanlijn.
Zij zijn door een preputiumachtig zakje met
de cloaakwand verbonden. Bij schildpadden
vinden wij een copulatie-orgaan, gelegen in de
mediaanlijn, in de ventrale wand van de
cloaak.
De copulatie-organen van reptielen hebben
geen urineleiders, en fungeren dan ook slechts
bij de copulatie (alhoewel Swam mer dam
van mening was, dat de gepaarde copulatieorganen van slangen tevens gebruikt zouden
worden bij de voortbeweging!).
Blijvende uitstulping van het copulatie-orgaan
(priapismus) wordt een enkele maal waargenomen bij schildpadden. Het is vooral indrukwekkend bij moerasschildpadden, waarbij het
in uitgestulpte toestand een groot, schijf- of
lintvormig orgaan is, dat ruime plooien ot
welvingen vertoont.
Bij landschildpadden is het copulatie-orgaan
in geerecteerde toestand enigszins knotsvormig,
met een duidelijke groeve over de dorsale zijde,
die bij uitstulpen en naar voren richten van
het orgaan bij onderaanzicht te zien is.
In het beginstadium van priapismus zou men
door voorzichtige, geleidelijke druk kunnen
trachten een repositie te bewerkstelligen, waarna het denkbaar is dat door het aanbrengen
van een tabakzakhechting rond de cloaak een
herhaling te voorkomen zou zijn. Na enkele
dagen raakt het slijmvlies echter geirriteerd en
beschadigd (fig. 3). In dat geval is amputatie
de enige uitkomst. Er wordt een ligatuur aangebracht om bloedingen via arterien en het
corpus cavernosum te voorkomen. Daarna
wordt het ontstoken deel eenvoudig weggeknipt. De nabehandeling bestaat uit het dagelijks gedurende 14 dagen inbrengen van antibiotica (bv. kanaciline) in de cloaak. In een

AANDOENINGEN IN VERBANO MET
EIPRODUKTIE
Kameleons waarvan de eileiders gevuld zijn
met een groot aantal eieren, of die kort tevoren eieren hebben gelegd, blijken bij sectie
vaak in uiterst slechte voedingstoestand te zijn
en een sterke ontkalking van het skelet te vertonen. Naar aile waarschijnlijkheid is de voeding van dergelijke dieren onvoldoende om de
produktie van een, naar verhouding van het
lichaamsgewicht, groot aantal eieren te kunnen volbrengen.
De profylaxe zou waarschijnlijk moeten bestaan uit het toedienen van extra calcium en
fosfor (en andere mineralen en vitaminen).
De wijze waarop dit zou kunnen gebeuren is
bij insectenetende dieren, zoals kameleons, nog
nret uitgewerkt (behalve door dwangvoedering).
Sectio caesarea werd reeds in 1935 bij slangen
in het verloop van experimenten verricht
(Clark, 1937). In een geval werden in 5
operaties, met een week tussenpoos uitgevoerd, bij een wijfje 14 foeten ter wcreld gebracht. De operaties geschiedden vanuit de
mediaanlijn onder narcose met N a-pentobarbital. Er zijn aanwijzingen dat met oxytocine
(piton) contracties van de eileider zijn op te
wekken bij drachtige eierenleggende hagedissen ( L a P o i n t e, 1964). De gevoeligheid
van de reptielen-eileider voor oxytocine is veel
geringer dan die van de zoogdieruterus. Ongeveer tien maal sterker dan oxytocine werkte,
bij de onderzochte hagedis Klauberina riverJiana, het arginine vasotocine (L a Po i n t e.
1969).
Eiretentie kan aanleiding geven tot een salpingitis, waarbij zich - met ontstekingsprodukten
vermengde - kliersecreta in hun lumen kunnen ophopen. Salpingitis kan overigens ook
zonder aanwijsbaar verband met de voortplanting optreden.

NIERAANDOENINGEN
Nephritiden (ontstekingen van de nieren) ko125

men bij reptielen vrij vee! voor. Speciaal bij
moerasschildpadden, die aan vitamine A-gebrek lijden, vindt men herhaaldelijk een extra capillaire glomerulonephritis (E .] k an et a!.,
1967).
Jicht, als gevolg van een chronische nephritis,
kan men af en toe bij sectie vinden (fig. 4).
Een a ndere complicatie, die zich bij een nephritis voor kan doen, is afzetting van kalk in de
media van de aorta en soms van de overige
grotere arterien.
Voor de clinicus zijn nephritiden van reptielen
moeilitk te diagnostiseren. Men kan eraan denken, wanneer men ziet dat een dier vee! drinkt.
Dit is echter een gegeven dat zelden voorkomt, hetgeen mogelijk samenhangt met het
feit, dat bij reptielen terugresorptie van water
niet bij uitstek in de niertubuli plaatsvindt,
doch buiten de nier in de cloaak.
Schadelijke invloed op de nier namen wij eenmaal waar bij een kameleon, die abusievelijk
een tien maa l te hoge dosering su lfamezathine
(n l. 750 mb i.p.v. 75 mg per kg lichaamsgewicht) kreeg toeged iend. Dit dier, dat abnormaal vee! dronk, vertoonde bij sectie enorme
ophopingen van uraten in gedestrueerde, gedilateerde tubuli.

Fig. 4. Boa constrictor met jlcht. De witte vaiden en
veldjes in beide nieren worden veroorzaakt door ophoplngen van (onoplosbare) uraten. Foto: Z war I.
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SUMMARY
This is the third article in a series, giving a
review of the diseases of reptiles. The series
was first published in 'Diergeneeskundig Memorandum' 17, 1970, which is a lready out of
print.
Th is part deals with diseases of the stomach,
the intestines, the liver, the copulation organs
and the kidneys.
Gastritis may be caused by invading Ascaroidea provoking ulcerations and abcesses, especially in snakes.
Enteritis is one of the changes frequentl y observed on P.M. examination. Mouthrot is often
accompanied by necrotising enteritis. Invagination of the intestine can be a complication in
cases of enteritis, more especially in chameleons suffering from intestinal coccidiosis. ln
suspected cases parasitological and bacteriological examination has to be performed in order
to find a causal agent; thus enabling adequate
therapy.
Prolapsus cloacae is rare. Reposition can be
performed with a smooth g lass rod.
Abceding inflamm ation of the cloaca and

Fig. 5. Iguana Iguana met nieron tsteking . Van be ide
nieren is het voorste deer (A) wit ver k leurd door ch ronlsch e ontstekin g met bindweefselnieuwvormlng. Het
ach terste deer (8) vertoont witte streep jes door ab normale kris tallisatie van ura ten in de nierbuisjes (C
zljn de bij nieren). Foto : Z w a r t.

associated t issues is seen in snakes and lizards.
Sepa rating an affected anima l from his cage
mates is of importance to prevent spread.
Diseases of the liver, although freq uent and
varied , ca nnot be diag nosed in tra vitam.
Persisting protusion of the copulatory o rga n is
known in tortoises and terrapins. 1n all cases
existed some inflammation of deeper tissues.
Amputation may be performed a fter ligation.
In chameleons the production of a large number of eggs may put such a burden on an
insufficient ly fed body that animals d ie in an
emaciated, decalcified state in a final stage of
pregnancy or shortly after delivery.
Retention of eggs m ay result in sa lpingitis.
Nephritis is a quite frequent finding in reptiles. Vitamin A deficiency in terrapins is often
complicated by glomerulo neph ritis. For the
clin icia n a diag nosis o f nephritis is very difftcu lt. Overdosing of sulfamethazine is deleterio us to the kidneys.
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Bouw en inrichting van een tropisch terrarium
lngezonden juli 1971. De hear Go e dings vertelt
over de constructle en de inrichting van zijn tropisch
terrarium.
lnhoudsoverzlcht: de bouw van het terrarium - verlichtlng, verwarmlng - de lnrichtlng - de beplanting de dleren - summary.

BOUW VAN HET TERRARIUM
Sinds vijf jaar ben ik in het bezit van een tropisch regenwoud terrarium, beplant met epifyten en bromelia's en bewoond door boomkikkers, anolissen, salamanders en een paartje
Calo111s cristatell11s.
De maten van bet aaneengelaste frame, dat
bestaat uit hoeklijn van 1,5 bij 1,5 em, zijn 60
em breed, 45 em diep en 80 em hoog.
In de achterste stijlen heb ik gaten geboord om
de achterwand vast te kunnen zetten. De vooren zijwanden zijn van glas en perspex. De
voorruit maakte ik schuifbaar en uitneembaar,
zodat ik makkelijk in bet terrarium zou kunnen werken en de excrementen van de boomkikkers van de ruiten zou kunnen verwijderen.
De zijwanden bestaan gedeeltelijk uit glas en
gedeeltelijk uit perspex. In het perspex zijn
gaatjes geboord om een goede doorluchting te
verkrijgen.
In een van de zijwanden heb ik, eveneens in
bet perspex, een gat gezaagd van 4 em doorsnede waarvoor een klepje is gemonteerd dat
opzij geschoven kan worden. Dit is mijn voederpoort. Zodra ik een pot met vliegen heb
wordt de deksel er af gedraaid en vervangen
voor een dun plaatje karton. Vervolgens wordt
de vliegenpot tegen de ruit gezet en voor bet
gat geschoven.
De vliegen begeven zich, nadat de pot verduisterd is door er een doek om te slaan, naar
het Iicht in bet terrarium. Op deze manier heb
ik niet Ianger met het probleem te kampen,
dat er tientallen vliegen in de huiskamer verblijven.
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In de bodem van bet terrarium is een ijzeren
plaat gekit, waarin een gat is geboord om het
afvoerpijpje van de vijver door te steken. Deze
vijver is gemaakt van aluminium en meet 35
bij 25 bij 5 em. Om de afvoer is een plastic
slang geschoven die afgesloten wordt door een
eenvoudige slangenklem. Om het aluminium
te camoufleren is het dik ingesmeerd met botenlak en vervolgens volgegooid met rivierzand; dit heb ik zo een dag Iaten drogen en
toen het overtollige zand er uit gekiept. Het
resultaat is een mooie door zand gestoffeerde
vijver.

VERLICHTING, VERW ARMING
De 12 em hoge lichtkap is van eikenhout gemaakt, de wanden zijn met houtlijm en schroeven aan elkaar bevestigd. Aan de binnenkant
van deze bak heb ik op 1 em van de hovenkant houten latjes gelijmd, waarop de deksel
kwam te rusten. De onderkant is afgedicht
met groen nylon gaas. In deze kap zitten een
Philinea-buis en twee gloeilampen van respectievelijk 40 en 60 Watt gemonteerd.
De temperatuur die zo in het terrarium wordt
verkregen varieert van 22 ° C tot plaatselijk
28° C. Aan de binnenkant is de lichtkap wit
geverfd om een goede reflectie te verkrijgen.

DE INRICHTING
De bedoeling was een stukje rand van een tropisch bos te immiteren. De achterwand is be-

dekt met stammen van Hedertl helix, dit is een
liaanachtige die tcgen verschillendc bomen opgroeit. Het is een natuurlijk en decoratief materiaal vanwege de vele kleine luchtwortels.
Deze lianen heb ik naast elkaar op ecn plaat
geolied hardboard geschroefd en bet geheel
met boutjes aa n het frame bevestigd.
Van ditzelfde hout zijn de cpifytenstammen
gemaakt, ik gebruikte hiervoor stukken die
iets krom stonden en een diameter hadden van
6 tot S em. Hierin werden gaten gemaakt om
de planten in te plaatsen.
Deze Stammen werdcn op een zo doeltreffend
mogelijke manier aan de achterwand bevestigd. In de achterwand draaide ik koperen
ogen en in de stammen werden haken geschroefd. Zo werd de hele epifytenstam opgehangen. Dit heeft het voordeel dat als er een
plant vervangen moet worden, of als de stam
doorgerot is, hij eenvoudig opgelicht en weggehaald kan worden, zonder dat men zware
schroeven uit hoeft te draaien.
Verder heb ik wat sterk gevorkte klimtakken
in het terrarium geplaatst, deze vorken werden
weer gebruikt om planten tussen te klemmen.
Op de bodem van het terrarium is een hoekvormige plantenbak gemaakt van 20 em hoog,
ook dit is weer gedaan met geolied hardboard
waartegen halve stammetjes klimop zijn ge-

schroefd. H et geheel is zo geconstrueerd dat
het een paar centimeters over de vijver heensteekt, wat een leuk effect geeft.

DE REPLANTING
De beplanting in mijn terrarium bestaat hoofdzakelijk uit epifyten en bromelia's, die ik als
volgt heb behandeld. Om de wortels, die vaak
maar weinig zijn ontwikkeld, kneed ik (voorzichtig, anders beschadigd de plant) een kluit
spagnum, die omwonden wordt met nylondraad en vervolgens in een van de gaten in de
epifytenstam wordt geplaatst.
Het komt voor, vooral bij grotere planten, dat
de kluit niet in zo'n gat past. In dat geval
wordt hij op de stam geplaatst en met draad
vera nkerd.
Hoewel ik aileen maar spagnum gebruik doen
de planten het toch erg goed. Zij worden dagelijks besproeid met lauw water. Het bemesten van de planten laat ik achterwege want
daar zorgen de boomkikkers, die overdag in
de bromeliatrechters zitten, in voldoende mate
voor.
Om U enkele namen van deze planten te noemen: CrypttmlhltJ bromelioideJ, C. tricolor, C.
ZOJICIIIIJ, C. bivilltiiiiJ en C. zebriniiJ. Verder

Fig . 1. De opbouw van het interieur van het terrarium.
De wanden zijn bekleed met Hedera h elix, dat ook
als epifytenstam wordt gebruikt.
Tekening : Go e d in g s.

Httlua helix
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Fig . 2. Het interi eur van het beschreven terrarium.
Foto : F r a n s e n.

een Syngonium auritum, die bij een goede verzorging zeer vee[ luchtwortels produceert, een
MaranltJ 111ahoymw en een Billbergia 1/ttlans.
Deze planten vormen samen met enkele soorten orchideen en tillandsia's, die ik niet nader
heb kunnen determineren, mijn tropisch regenwoud .
De vochtigheid in het terrarium is overdag
75 % en loopt 's nachts op tot 90 %.
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DE DlEREN
Tot slot wil ik nog de in mijn terrarium [evende diersoorten vermelden. D at zijn dan eerst
de boomkikkers: Hyla arborea, H . regilla, H.
ciueritz, H. faber, H yperolius cinqtiventris, K assina se11egalemis en Phrynomer11s bifasciatus.
Verder wordt het terra rium nog bevolkt door
Salttmcmdra salamandrct, Anolis cctrolinensis en

Ca/otru cristate//m. Deze laatste is een kleinere soort dan Ca/otru versicolor en goed te houden bij kleinere dieren. Ook deze soort heeft,
evenals zijn grotere broer, een 2 mm hoge kam
op de rug.
AI deze dieren brengen geen bijzondere moeilijkheden met zich mee wat betreft de verzorging. 's Winters worden zij gevoerd met kweekvliegen, terwijl ze 's zomers iedere dag weideplankton te eten krijgen. Op dit dieet blijven
mijn reptielen en amfibieen goed gezond.
Ik heb getracht U in dit artikeltje een beeld te

geven van een klein tropisch terrarium en
hoop dat het er toe mag bijdragen, dat meer
liefhebbers zullen overwegen ook eens zo'n
stukje bos in hun huiskamer op te nemen. Het
is de moeite en zorg dubbel en dwars waard.

SUMMARY
The author describes his tropical terrarium.
Attention is drawn to the fact that branches of
Hedera helix makes a fine and decorative material to furnish a terrarium.
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