
31e jaargang no. 5 februari 1973 

lacerta 

Chondropython vl rldls. Foto: Foe k em a. 

nederlandse vereniging voor herpetologie en terrariumkunde 



Jaargang 31, nr. 5. pp. 69-88, februari 1973 Volume 31, rr. 5, pp. 69-88, February 1973 

lacerta 
,Lacerta' is het maandblad van de Nederlandse 
Vereniging voor Herpetologle en Terrariumkunde. 
Het heeft ruim 900 abonne's, waarvan ongeveer 100 
in het buitenland. Het grootste deel van de lezers
kring bestaat uit amateurs op herpetologisch gabled. 
In principe komen aile soorten artikelen over amfi
bleen en reptielen voor opname in aanmerking. De 
voorkeur gaat uit naar stukken over hun ecologie en 
ethologie (leefomgeving en gedrag) in de natuur en 
in gevangenschap. Bijzondere belangstelling bestaat 
er voor artikelen over de voortplanting van amfibieen 
en reptielen in het terrarium. 
Aile artikelen waarin originele waarnemingen of con
clusies staan worden voorzien van een angels sum
mary. Artikelen die in het angels worden ingezonden 
worden in die taal geplaatst, voorzien van een sa
menvatting in het nederlands. 
De auteurs noch de fotografen ontvangen een hono
rarium, evenmin als de redactie en de andere mede
werkers. Het blad en de vereniging maken geen 
win st. 

Abonnement. Het lidmaatschap van de vereniging 
houdt een abonnement in. Zowel de jaargang als het 
verenigingsjaar lopen van oktober tot aan september 
daar op volgend. De contributie bedraagt f 25,- per 
jaar: voor hen die op 1 oktober nog geen 18 jaar 
zijn f 15,-. 
Opgave of opzeggingen van lidmaatschap te richten 
aan de secretaris, zie beneden. 

'Lacerta• is a monthly publication of the 'Nederlandse 
Vereniging voor Herpetologie en Tarrariumkunde' 
(Dutch Society for Herpetology). It has over 900 sub
scribers, of whom about 100 are abroad. Most of its 
readers are amateurs in the field of herpetology. 
All kinds of articles on amphibians and reptiles 
may be published. There is a preference for papers 
on their ecology and ethology in nature and in 
captivity. Taxonomic and systematic problems can 
be discussed, but Lacerta is not a journal for 
original publications on these subjects. There is a 
special Interest for articles on the reproduction of 
amphibians and reptiles in the terrarium. 
All articles containing original observations or con
clusions are followed by a summary in English. 
Manuscripts in English will not be translated, but a 
summary in Dutch will be added. 
The society, as well as this journal, are non-profit 
making. No payment is made to the authors or other 
contributors. 

Subscription. Membership of the Society includes a 
subscription and runs from October 1st to September 
30th. Rates: D.fl 25,- per annum, U.S. $ 7.50 outside 
Europe, D.fl 15,- for persons below the age of 18. 
With institutions publishing a magazine devoted 
partly or completely to herpetology an exchange of 
subscriptions es possible. 
All correspondence about subscriptions, please, to 
the secretary, see below. 

Redactle Editor 
G. M. M. FOEKEMA, KAUISSTRAAT 9, UTRECHT. TEL (030) 3114 20. 

Aile stukken betreffende de inhoud van het blad aan All correspondence regarding the contents to the 
de redactie. editor. 

Secretarlaat Secretary 
A. M. MEIJER, ZONNESTEIN 119, AMSTELVEEN. TEL. (020) 41 74 66. 

Opgave van lidmaatschap, opzegging daarvan en Notification of membership, of termination thereof 
adreswijziging aan de secretaris. Opzegging met and of change of address to be sent to the secretary. 
ingang van de komende jaargang dient v66r 1 sep- Termination as from the new year op publication to 
tember a.s. te geschieden. take effect before 1 September. 

Pennlngmeester Treasurer 
J. H. M. CORNELISSEN, GRAAF HENDAIK 111-LAAN 127, BREDA. 

Betaling van de contributie aan de penningmeester Payment of subcription to be made to the treasurer 
door storting op postgiro nummer 429349. (through the Dutch postal clearance service nr. 429349, 

or through cheque or money-order). 

lnlichtlngendienst Information service 
N. A. AEIJST, KASTEEL ERENSTEINSTRAAT 29, MAASTRICHT. TEL (043) 2 07 67. 

Verzoeken om extra nummers of oude jaargangen Requqests for extra numbers or back numbers to the 
aan de inlichtlngendienst. Information Service. 

Richtlljnen voor auteurs. Verdeel uw artikel in kor
tere paragrafen, een voor Ieder aspect van het onder
warp dat u behandelt. Voorzie elke paragraaf van 
een adekwate titel. Het manuscript typen met dubbele 
regelafstand en ruime kantlijn. Noem in de tekst 
aileen auteur en jaartal van publikaties, voeg een 
aparte literatuurlijst toe met de volledige gegevens 
(zie recente nummers als voorbeeld). Schrijf geen 
voetnoten, verwerk deze In de tekst zelf. Voorzie het 
stuk van een bondige samenvatting, waarin de be
langrijkste dingen herhaald worden. Controleer vooral 
de wetenschappelljke namen op spelfouten. 

Werkgroepen (secretariaten) 
Amsterdam: J. H. Vatter, Marco Polostraat 52-11, 
tel. (020) 12 76 86. Eindhoven: P. Verhaart, Moderna
laan 14, tel. (040) 43 20 46. 's Gravenhage: G. J. Krips, 
Van Heutzstraat 55, tel. (070) 85 55 90. Lelden. B. A. 
van Kleef, Klikspaanweg 46. Limburg: N. R. Reijst, 
Kasteel Erensteinstraat 29, Maastricht, tel. (043) 20767. 
Noorden: W. Hulsebos, Oosterstraat 3, Gasselternij
veen, tel. (05999) 24 94. Rotterdam: A. v. d. Berg, 
Dorpsstraat 11, Schiedam. Utrecht: G. M. Galesloot, 
Japuradreef 164, tel. (030) 61 76 10. Zeeland en West
Brabant: A. B. van Woerkom, Lorentzlaan 49, Ter
neuzen. Gelderland: Mevr. M. Boodt-Hogendonk, 
Koningin Julianastraat 218, Deventer. Zwolle: D. Alta, 

70 

Directions for authors. Use a short section for 
every aspect of the subject of your article and give 
each of them an adequate title. Manuscripts should 
be typed with double spacing between the lines and 
an ample margin. When referring to books or 
articles just mention author and year of publication, 
giving the complete titles in a bibliography at the 
end of the article. Give full details of the publications 
listed (cf. reading lists in recent Issues). Avoid 
footnotes: include those into the text. Write a concise 
summary giving salient points of the article. 

Essenlaan 21, tel. (05200) 3 22 56. 

Dlensten 
Blbllotheek: Bibliotheek van de Dlergeneeskundlge 
Faculteit, Biltstraat 172, Utrecht. Tel. (030) 71 55 44. 
lmportdienst: J. L. van Heusden, Van Ostadestraat 
125 hs, Amsterdam. Tel. (020) 73 58 86. Herpeto
geografische Dienst: W. Bergmans, Passeerdersstraat 
59, Amsterdam. Tel. (020) 25 42 79. Llteratuurdlenst: N. 
A. Reljst, Kasteel Erensteinstraat 29, Maastricht. 

Vertegenwoordlger voor Belglii 
J. v. Pelt, De Romboutweg 79, Brasschaet. 
Tel.: (03) 51 6715; postcheck no. 8858.13 



G. H. Bo I I 
Englaan 26, Wageningen. 

L. Razoux Schultz 
Dr. Boeslaan 51, Wageningen. 

Enige ervaringen met de verzorging van de 
Indonesische skink, Mabuya multifasciata K u h 1 

lngezonden augustus 1972. De auteurs leggen de 
nadruk op hun kweekpogingen met de lndonesische 
kadal. 
lnhoudsoverzicht: inleidlng - kweekpoglngen in het 
terrarium - kweekpogingen In de plantenkas - voor
lopige conclusies - nawoord - summary·- literatuur. 

IN LEIDING 

De Indonesischeskink Mabuya multifasciata 
K u hI, de zogenaamde 'kadal', "is een alge
meen voorkomende soort. Deze bagedis is 
een bodembewoner die vooral in begroeide 
terreinen, fangs slootkanten en in greppels 
wordt aangetroffen en ook vee! in tuinen 
wordt gezien. Het is een uitgesproken dag-

Fig. 1. Lombok, typische natuurlljke vegetatie waarin 
Mabuya multlfaaclata voorkomt. Op de achtergrond 
de berg Rlndjani. Foto: B a n n I n k. 

dier. Van He urn (1932) heeft een korte 
beschrijving van de beide geslachten ge
geven: 

'De vrouwelijke kaddals zijn ooorgaans ge
makkelijk van de mannelijke te onderschei
den, althans in het volwassen stadium. In 
afwijking van den Latijnschen soor!snaam 
is het mannetje nl. bijna altijd ongestreept, 
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Fig. 2. Mabuya mul llfasclata, gevangen op Lombok in 
juli 1970. Boven mannetje, onderwljfje. Foto: R a z o u x 
S c h u I I z. 

terwijl he' wijfje a ls regel een vast aantal 
Jongitudinale zwarte lijnen draagt, die zicb 
min of meer oplossen in reeksen van kJeine 
zwarte vlekjes of stippen.' 

Deze bescbrijving is naar onze ervaring 
juist, a l zijn de kenmerken niet aJtijd even 
duidelijk a ls V a n H e u r n zegt. Zowel de 
mannetjes als de wijfjes bebben meestal een 
brede zijstreep, die vanaf de voorpoot loopt 
tot ongeveer balverwege het licbaam en in 
kleur kan varieren van lichtgeel tot steen
rood. Bij de mannetjes is deze streep effen, 
de wijfjes bebben op de flanken bijna altijd 
een stippeling van witte en zwarte vlekjes, 
die ook aanwezig is als de zijstreep ont
breekt, en in intensiteit varieren kan. Een 
belder gele keel komt ook voor, zowel bij 
mannetjes als bij wijfjes, zoals V a n 
H e u r n opmerkt. Ook kan de gele kleur 
van de keel samenvloeien met de zijstreep, 
waardoor bet dier van opzij vrijwel geheel 
gee) is. V a n H e u r n vermeldt voorts, dat 
het volwassen mannetje bij enige geoefend
heid kan worden herkend aan de brede nek 
en het dito acbterhoofd, docb erg duidelijk 
is dit kenmerk niet altijd. 

Een onzer (LRS) beeft van ecn aantaJ be
zoekcn aan Indonesie exemplaren van 
Mabuya multifasciata mecgcnomen. Totaal 
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werden 22 excmplaren naar Nederland ge
bracht; bicrvan werden 5 aan andere lief
bebbers gegeven (3 inmidd<:!ls gestorven en 
2 uit het oog verloren). De overige 17 kun
nen als volgt worden ingedeeld : 

Tijdstip herkomst cJ S? gestorven 

juni 1970 Lombok 1 5 1 S? mei 1971 
april 1971 Lombok 1 5 1 S? nov. 1971 

l d apr. 1972 
okt. 1971 Lombok 4 
april 1972 Bog or - 1 

Totaal 6 11 3 

Van bet exemplaar uit Bogor is de identifi
catie echter onzeker, waarschijnlijk betreft 
bet een andere soort. 
Momenteel bevinden zich van de nog !even
de dieren 10 exemplaren in een terrarium 
(LRS) en 1 in een plantenkas (GHB). Twee 
mannetjes van de groep oktober 1971 wer
den aan de heer J . L. v a n H e u s d e n te 
Amsterdam gegeven (zie bieronder). 

Typerend voor deze soort is dat hij zeer 
snel tam wordt; de op Lombok gevangen 
exemplaren werden v66r vertrek in een 
kooi gehouden en reeds vrij snel nadat zij 
in gevangenschap kwamen lieten z ij zich 



op de hand nemen. Door de variabiliteit in 
kleur en tekening zijn de volwassen dieren 
gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. 
Dit heeft het grote voordeel dat men de 
individuele gedragingen goed kan volgen en 
het heeft er toe geleid, dat deze hagedissen 
in ons spraakgebruik bekend staan als 
Lizzy, Karel, Alexander, Henriette etc. , 
welke namen wij echter in dit serieus be
doelde artikel zullen vermijden! 

KWEEKPOGINGEN IN HET 
TERRARIUM (LRS) 

De groep van 1970 werd aanvankelijk ge
houden in een primitief zelf gemaakt ter
rarium van 100 bij 40 bij 40 em. Aanvanke
lijk werd als ondergrond gebruikt absorbe
rend materiaal voor de kattebak, dat echter 
veel te droog is. Later werd dit vervangen 
door schelpzand; dit had echter tot gevolg 

Fig. 3. Landschap op het proefbedrijf waar Mabuya 
warden gevangen. Aan weerszijden van het pad ka
toen, op de achtergrond kapokbomen. De hagedissen 
konden veel in de droge greppels tussen de velden 
worden aangetroffen, vooral in met gras begroeid 
terrain. Opmerkelijk was dat zij in grote getale voor
kwamen , hoewel in het katoenseizoen tot tienmaal 
werd gespoten met het zeer giftige insecticide En
drin. Foto: R a z o u x S c h u I t z. 

dat enkele hagedissen ontsteking aan de 
ogen kregen, die doeltreffend kon worden 
bestreden met de oog- en huidzalf Corneo 
(bevattende Neomycine, Bacitracine en 
Prednisolon). Sedertdien werd rivierzand 
gebruikt. 
In juli bracht een wijfje (gestorven mei 
1971) zeven jongen ter wereld, die in een 
glazen kom, later in een klein terrarium 
werden gezet. Zij werden bij kamertempera
tuur en vermoedelijk te droog gehouden. 
Hoewel zij aanvankelijk aangeboden kleine 
maden en tubifex aten, hield de eetlust 
spoedig op. Drosophila werd niet geaccep
teerd. Na acht dagen stierf het eerste ex
emplaar, de anderen snel daarop volgend. 
In september 1970 en januari 1971 werden 
resp. vijf en zeven jongen geboren. Ook 
deze weigerden na enige dagen het aange
boden voedsel; de groep van zeven werd 
naderhand overgebracht naar een tropische 
kas van de Landbouwhogeschool, maar het 
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was toen waarsehijnlijk reeds te Iaat en 
mede doordat onvoldoende aandaeht aan de 
dieren kon worden besteed gingen zij aile 
verloren. 

Medio 1971 werden de grote kadals overge
braeht naar een betere behuizing. Het ter
rarium meet 120 bij 50 bij 60 em, in de 
bodem bevindt zieh een waterbasin van 40 
bij 50 bij 15 em. Yoor- en aehterwand zijn 
van glas, de linkerzijwand van geperforeerd 
aluminium, de reehterzijwand voor een der
de eveneens, voor tweederde van glas. Het 
'dak' is door T-ijzer in drie gelijke seeties 
gedeeld, waarin naar keuze glas- of ge-

Fig. 4. Lombok. Typisch landschap waar men ook de 
kadal kan aan_l!eflen. Fotp: M u t s a e r s. 
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perforeerde aluminiumplaten kunnen wor
den gelegd. De bodem is bedekt met onge
veer 3 em rivierzand waardoor een ver
warmingskabel loopt; er hangt verder een 

· famp van 60 W. De luehttemperatuur 
sehommelt tussen 21 en 25° C, onder de 
lamp is de temperatuur 40° C. 
De kadals delen deze ruimte met : twee 
jonge exemplaren Testudo elegans, 3 Ma
buya carinata,l MabtvyaqtJinquetaeniatamar
garitifer, 2 Lygosoma maculata, 1 Maouya 
cape1tsis, 1 Iguana iguana (jong), 1 hazel
worm, 2 gewone padden, 3 boomk.ikkers en 
7 salamanders. Met het oog op de leguaan 
is de ruimte door een gazen wand in twee 



helften gedeeld; rechts van deze wand, aan 
de zijde van bet waterbasin, bevinden zich 
enige planten. Door openingen in de wand 
bij de bodem kunnen aile reptielen, behalve 
de leguaan en de schildpadden, ook naar de 
rechter afdeling gaan. Door middel van 
bakstenen, platte stenen en tegels is de no
dige oppervlaktevergroting verkregen. Het 
terrarium is dus dicht bevolkt, zij bet dat de 
salamanders en boomkikkers vrijwel voort
durend een andere habitat (resp. bet wa
terbasin en bovenin bet terrarium) bewo
nen. 

Mabuya multifasciata werd tot begin 1971 
uitsluitend met meelwormen en een enkele 
made of vlieg gevoed. Toen werd, door een 
toeval, ontdekt dat zij verzot zijn op gehakt. 
Sedertdien ontvangen zij om de andere dag 
een portie - minder vette - biefstuk tar
taar gemengd met gistocal. 
Vanaf de verhuizing naar bet nieuwe ter
rarium is nog slechts een maal een wijfje 
drachtig geworden. Helaas werd dit te laat 
ontdekt: er werd een volwassen dier gezien 
dat een pasgeboren exemplaar verorberde. 
Er konden geen andere jonge dieren worden 
gevonden doch twee dagen later (op 3 juni 
1972) werd een jong dier buiten het terra
rium gevonden. Dit exemplaar werd na en
kele dagen zekerheidshalve naar de kas 
(GHB) overgebracht, waar inmiddels jonge 
dieren met goed gevolg bleken te kunnen 
worden opgekweekt (zie hieronder). Deze 
ene overlevende van de in het terrarium 
geborenen werd na ongeveer een maand 
weer teruggehaald en doet het. in een klein 
terrarium, goed. Lengte op dit moment, 
twee maanden na geboorte: 5,3 em van 
neus tot achterpoot en 14,5 em inclusief 
staart. 

KWEEKPOGINGEN IN DE 
PLANTENKAS (GHB) 

In juni 1971 werd een drietal exemplaren 
van de in dat jaar geimporteerde groep, 
(naar toen vermoed werd 2 wijfjes en 1 
mannetje) ondergebracht in een terrarium 
van de tweede onzer (GHB), dat was ge
plaatst in een verwarmde plantenkas. Door 
nalatigheid ontsnapte er aanvankelijk een, 
later werden aile drie vrij gelaten in de kas. 

De kas meet 2 bij 3 m; aan weerszijden van 
het middenpad bevinden zich tabletten. Er is 
cen begroeiing van overwegend tropische 
planten. De temperatuur schommelt tussen 
18 en 25° C, met extrema van' 8° in de 
wintermorgen en 36° op een zonnige zo
mcrdag. De planten worden enige malen 
per dag goed nat gesproeid. 

De dieren verdeelden zich over de beide 
tabletten, waarbij later bleek dat de beide 
wijfjes (waarvan een aanvankelijk voor een 
mannetje was aangezien) ieder op een tablet 
woonden terwijl het mannetje heen en weer 
reisde (klom). Wij zullen de twee wijfjes 
aanduiden met A en B, het mannetje met 
X. In september waren de beide als zodanig 
nu herkende wijfjes zwanger en werden te
ruggezet in het terrarium voor de bevalling. 
Deze geschiedde op resp. 1 oktuber (5 stuks, 
hier genummerd A'l-5) en 15 oktober (7 
stuks, genummerd B' 1-7 ). De kleintjes wer
den als nesten bijeen geplaatst en veel aan
dacht wcrd besteed aan de opvoeding. De 
kadal is levendbarend en het was opvallend 
hoe snel de jongen na de geboorte zich uit 
de voeten maakten bij 'gevaar'. Ongeveer 
2-3 uur na de geboorte maakten ze al 
jacht op kleine spinnetjes, die in die dagen 
met grote ijver werden verzameld. Bijzon
der aantrekkelijk voedsel bleek ook de ke!
dermot, welke voor dit doel werd gekweekt 
in vochtig ribkarton. Na cen week werd ge
poogd ze levenloos voedsel te Iaten eten, 
d.w.z. kleine stukjes tartaar gemengd met 
gistocal en af en toe gemengd met lever
traan. Na enig geduld lukte dit zeer goed 
(voedsel bewegen op een dun stokje) en 
beide nesten werden zonder vcel moeite 
grootgebracht op dit dieet. 
De groei bleek zeer snel: bij de geboorte 
was de pootafstand ongeveer l ,5 em, de to
tale lengte 6,5 em; na 10 dagen was dit 2,8 
em; na 4 weken 3,2 em. Na 4 maanden 
waren ze vrijwel op volle lengte (1 0 em, 
met staart 30 em). 

Na 4 weken was er bij een der nesten een 
onderbreking, slechte eetlust, etc. leidende 
tot de dood van A'l. Bij inspectie bleken 
aile exemplaren sterk onder mijten te zitten 
(werken zich onder de schubben en zuigen 
bloed). Overeenkomstig deskundig advies, 
in Lacerta gevonden, werd levertraanzalf 
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gebruikt (smelten en inkwasten). Het resul
taat was frappant: binnen enkele dagen ble
ken de mijten verdwenen (zuurstofgebrek) 
en de huid herstelde zich snel. Deze behan
deling met levertraanzalf werd daarna bij 
aile dieren om de m!iand herhaald. 

Na drie maanden werd een paartje (A'2 S? 
en B' l (f), halfbroer en halfzus dus, weg
gegeven. Deze zijn nu nog in Ieven (8 
maanden) en gedragen zich goed. Het nest 
A' bleck overigens niet erg gelukkig: A'3 S? 
stierf op 24 februari 1972, geen doodsoor
zaak vastgesteld, A'4 S? verdronk door een 
ongelukkig toeval en A'5 S? werd dood in 
de kas aangetroffen met een vrij grote 
wond, welke mogelijk was toegebracht door ~ 
de stammoeder B, die ook weer vrij rond
liep. Voorts dient nog vermeld dat de stam
moeder A van dit eerste nest de geboorte 
niet goed overleefde. Ze at niet meer en 
stierf ongeveer een maand na de geboorte. 
Het nest B' bleek veel levensvatbaarder. 
Met uitzondering van een exemplaar dat 
spoorloos verdween zijn de dieren (dus zes 
totaal) uitgegroeid tot prachtige exemplaren 
(groter dan de ouders). Wei ontstonden er 
op de duur vechtpartijen tussen dieren van 
gelijk geslacht. 

AangE!zien de drachttijd van de hagedissen 
ons niet bekend was bestond er een kans 

Fig. 5-7. Het lnterieur van de kas. In de klelne ter
raria op de achtergrond worden de jonge dieren op
gekweekt. Op de toto In het midden een in de kas 
geboren wljlje. Foto"s: R a z o u x S c h u I t z. 
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dat de genoemde stammoeders A en B 
zwanger uit Indonesie waren gekomen. Dit 
is inmiddels achterhaald door een verdere 
fokproef met drie zussen B'4, B'5 en B'6, 
die op 8 april van dit jaar weer in het ter
rarium werden gezet met als gezelschap een 
nieuwe, uit lndonesie ge"importeerde man Y 
uit de groep van oktober 1971 (stamvader 
X was inmiddels terugverhuisd naar het ter
rarium van LRS en daar overleden). Deze 
Y bleek heel wat mans, want in mei daar
opvolgend vertoonden aile zussen tekenen 
van zwangerschap. Op 19 juni vond de ge
boorte plaats van twee nesten, genummerd 
(YB'4)"1-5 (plus twee miskramen) en 
(YB'5)" 1-7. Het derde nest kwam op 2 juli, 
8 stuks genummerd (YB'6)"1-8. Op dezelf
de dag werden we ook nog verrast met een 
vierde nest, nl. van de stammoeder B die 
van haar eigen zoon B'2 zwanger bleek. Dit 
laatste nest telde 9 jongen, genummerd 
(B'2B)'l-9. Per 11 juli hadden zij zich goed 
ontwikkeld - geen tekenen van inteelt. 

VOORLOPIGE CONCLUSIES 

Het is ons tot nu toe dus wet gelukt Ma
buya multifasciata in de kas tot voortplan
ting te brengen en de jongen groot te bren
gen, doch niet in het terrarium in huis (de 
terraria in de kas rekenen wij gemakshalve 



to t 'kas'). Voor liefhebbers die met deze 
soort willen gaan kweken en die niet over 
een kas besehikken is het van vee! belang, 
dat de oorzaken van dit versehil in resul
taat worden opgespoord. Wij hebben hier 
wei langzamerhand een hypothese over ont
wikkeld, die echter pas goed zou kunnen 
worden getoetst, wanneer wij nog eens pas
geboren dieren in een terrarium- en een 
kasgroep verdelen en vergelijkende waarne
mingen doen, een volgend punt op het pro
gramma. Wij hebben de indruk dat er een 
kritiek moment in het Ieven d er jonggebo
renen optreedt wannee r z ij de bij de ge
boorte meegekregen reservestoffen hebben 
opgeteerd. Wanneer zij dan niet to t voed
selopname kunnen worden bewogen, treden 
snel verschijnselen van lusteloosheid en ver
magering op, eindigende me t de dood. In 
het terrarium hield de aanvankelijke voed
selopname na een dag of vier op en trad 
het eerste ste rfgeval op na o ngeveer een 
week. De dieren waren dan dun als stokjes 
met relatief te grote hoofden. 
Tempera tuur en vochtigheid kunnen een 
grote invloed op de voedsclopname hebben. 
Wij vermoeden da t de voehtigheid vooral 
een rol speelt: in de kas heerst cr up warmt: 
dagen een broeierige a tmosfcer, typisch 
voor het tropisch regengebied , die in het 
terra rium niet is gerealiseerd. Kadals heb
ben een vrij grote voehtbehoefte en drinken 

veel. Oa t de volwassen dicren het in het ter
ra rium goed doen en ook het enige over
levende jonge die r nu, na een periode in de 
kas, goed gedijt, wijst er ons inziens op dat 
het tot e ten krijgen van de jongen in de 
kritieke periode doorslaggcvend is voor het 
kweeksucces. 

lnmiddels hebben wij ontdekt da t kada ls 
verzot zijn op rauw ei (geel en wit dooreen 
gemengd). Herhaaldelijk is waargenomen 
dat een dier dat tartaa r weigerde. onmid
dellijk toehapte en ging eten a ls een puntje 
van de tartaar in ei was gedoopt. Het zou 
interessant zijn na te gaan, of pasgeboren 
d ieren onder terrariumomstandigheden op 
deze wijze tot eten kunnen worden ge
bracht. 

Een tweede opmerkelijk fei t is, d at in de 
kas gebo ren dieren sncl bcvrucht werden, 
te rwijl in het terra rium tussen januari 1971 
en juni 1972 slechts cen van de acht wijfjes 
jongen kreeg. Ook hier kunnen tempera tuur 
en vochtigheid een rol spelen. al moet er 
terdege rekening mee worden gehouden, dat 
de populatiedichthe id en de aanwezighe id 
van amlt:rc soorten in he t terrariu m ook een 
nadelige invloed kunncn hebben. In dit ver
band moet nog wo rden vermeld da t e r tus
sen Mabuya m ulrijasciara en de overige 
soorten nooit gevechten of andere rivali-
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Fig. 8. Mabuya mulllfasclata van Lombok, drie wijf
jes. Foto: R a z o u x S c h u I t z. 

teitsverschijnselen zijn waargenomen, wei 
tussen de kadals onderliog. In het terrarium 
Ieven momenteel drie volwassen mannen 
waarvan twee aan een zijde van het mid
denschot een zekere modus vivendi hebben 
gevonden, de derde, aan de andere zijde, 
zich snel uit de voeten maakt als de oudste 
man (1970) in de nabijheid komt. Laatst
genoemde raakt dan hoogst opgewonden en 
rent nog lange tijd rond op zoek naar zijn 
rivaat' Het feit dat B'2 d in de kas geen 

Fig. 9. Mabuya multlfasclata. Stammoeder B in de kas 
aan de maaltljd. Oil wijfje was, In tegenstelling tot 
aile andere vrouwelljke exemplaren, effen met rode 
flanken. Foto : B o I t. 
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andere man in zijn omgeving duldt en dat 
wijlen X zijn beide vrouwen aan weerzijden 
van het middenpad placht te bezoeken, wijst 
er op dat kadals in de natuur een vrij groot 
territorium kunnen hebben. Welke invloed 
het dicht opeen Ieven van mannen en vrou
wen in het terrarium op de voortplantings
drift kan hebben, is ons niet bekend. Zo
wel in de kas als in het terrarium zijn de 
vrouwen, een enkele bijtpartij daargelaten, 
vee! verdraagzamer j egen~ elkaar. 



Tenslotte nog enkele opmerkingen. Kadals 
blijken bijzonder fel te zijn op gekko-ach
tigen, dieren die zij in de natuur wei zelden 
zullen tegenkomen; de kadal is immers een 
dagdier van bet veld, de meeste gekko's 
nachtdieren die in en bij woningen of in 
bomen Ieven. Een poging Hemidactylus 
frenatus (de welbekende 'tjitjak') en Ptycho
zoon homalocephalus (de vliegende gekko) 
bij Mabuya multijasciata te houden, liep 
slecht af: de gekko's werden fataal bescha
digd en vervolgens opgegeten. Ook kikkers 
zijn niet veilig, de boomkikkers overleven 
bet doordat zij altijd bovenin zitten, maar 
een hunner werd een keer flink in een poot 
gebeten. Padden en salamanders worden 
met rust gelaten. Ook regenwormen worden 
gegeten en sommige individuen eten graag 
gedroogde, wat vochtig gemaakte, garnaal
tjes (vis- en schildpaddenvoer). 

NAWOORD (DECEMBER 1972) 

Het zal de lezer niet verwonderen dat we 
in deze zomer ruimte te kort-kwamen. Twee 
zussen (8'4 en 8'5) werden tezamen met 
twee mannen uit Lombok (meegebracht in 
oktober 1971) aan de beer Van He us
d e n te Amsterdam meegegeven. 
In september-oktober werden een twintig
tal exemplaren van de nesten (YB'4, 5, 6)" 
en bet nest (B'2B)', zo goed mogelijk ge
mengd naar nest en geslacht, als paartjes 
weggegeven aan liefhebbers in Amsterdam, 
Rhenen, Wageningen en Enschede. Een be
kendmaking in bet bij Lacerta gevoegde 
stencil had de belangstellenden op ons 
spoor gebracht. 
In deze periode bleek voorts dat stammoe
der 8 opnieuw zwanger was van haar zoon 
8'2. Het nest werd 'vrij' in de kas geboren 
en er werden zes jongen teruggevangen: 
(8'28)'10-15. Met bet oog op de winter
periode werden aile nog overgebleven die
ren, behalve 8, B'2 en 8'6, in aparte bak
ken geplaatst. Door onbekende oorzaak 

verdwenen sedertdien de stammoeder 8 en 
haar zoon 8'2, zodat aileen nog 8'6 in vrij
heid in de kas leeft. 
Het grootste mannetje (8'28)"1 werd ge
combineerd met bet enige niet in de kas 
geboren exemplaar (in bet terrarium gebo
ren op 3 juni 1972, zie hoven), dat een 
vrouwtje bleek te zijn (genoemd G'), welk 
dier tevens bet enige is dat een volledig 
nieuw genotype vertegenwoordigt (de ove
rige jongen hebben immers aile een ge
meenschappelijke vader en/of moeder). Ho
pelijk zullen we hiervan in bet komende 
jaar inteeltvrije jongen kunnen verwachten. 
Voorts zijn nog aanwezig een paartje uit de 
serie (Y8'4, 5, 6)" en bet mannetje uit de
zelfde serie dat de zomer in de tuin ver
toefde en later werd teruggevangen. Met 
bet nest (8'28)'10-15 in totaal dus 11 exem
plaren. Ook hiervoor zoeken we omstreeks 
april gaarne liefhebbers, evenals in augus
tus hopen we omstreeks die tijd een adver
tentie in bet inlegvel van Lacerta te plaat
sen. De condities zijn dezelfde: gratis onder 
voorwaarde dat de dieren zelf worden ge
haald en dat wij op de hoogte zullen wor
den gehouden van geboorten, sterfgevallen, 
etc. 

SUMMARY 

Attempts at breeding the Indonesian lizard 
Mabuya multifasciata K u h I in captivity 
proved succesful. First generation offspring 
(born October 1971) mated with a newly 
imported male during April-May 1972. In 
June a second generation was born appar
ently in good condition. The lizards rapidly 
grow handtame and are fed with minced 
steak mixed with vitamins (gistocal) and 
T enebrio larvae. 
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J. J. M. d e G r o o I 
Lange Kerkstraat 76 A, Schiedam. 

Mijn belevenissen met boa's in het terrarium 

lngezonden september 1971. 
lnhoudsoverzicht: lnlelding - mljn boa-terrarium -
bevalling van Sanzlnla - de groene boomboa -
vogeleter - een koningspython - conclusie - sum
mary - literatuur. 

IN LEIDING 

AI enige tijd ben ik van plan geweest een 
artikel te schrijven over bet houden van 
slangen. Maar zoals dit bet geval is met de 
meeste plannen, ze worden opgeschort tot 
een nader te bepalen datum. Totdat er een 
dag komt met veel regen en wind en men 
met de armcn over elkaar, een sigaretje ro
kend, naar zijn troeteldieren staat te kij
ken in bet terrarium. Dan gaat er ineens 
een lampje branden in je achterhoofd en 
je denkt: 'Waarom ook niet?'. Je pakt de 
schrijfmachine en je begint. Dan pas ga je 
je realiseren: 'wat moet ik al die deskundi
gen nu over slangen gaan vertellen?'. Dit 
artikel zal dan ook gaan over de weder
waardigheden met de beesten die ik mo
menteel verzorg, en dient niet gezien te 
worden als een wetenschappelijk stuk werk 
van een man, die heel zijn Ieven al met 
reuzenslangen heeft gestoeid. 

MIJN BOA-TERRARIUM 

De afmetingen van bet terrarium zijn: 
breed 120 em, hoog 125 em, diep 80 em. 
Dit is de netto-leefruimte. Bovenop bet ter
rarium ligt een losse omlijsting van beuken
hout. Aan de binnenkant van deze lijst heb 
ik aluminium hoeklijn bevestigd. Bovenop 
deze losse omlijsting rust de lichtkap van 
spaanderplaat, die aan de binnenkant wit is 
gelakt voor reflectie. Deze Iichtkap is 25 
em hoog, en links en rechts voorzien van 
zeven gaten van 65 mm diameter, welke af
gedicht kunnen worden met een scharnie-
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rende plank die omhoog en omlaag geklapt 
kan worden. Dit voor ventilatie. 
Dit geheel, dus lichtkap, losse lijst en terra
rium, rust weer op een 2 mm dikke stalen 
bodembak van 20 em hoog, gelast van 2 
mm dik Zincorplaat. Het ei&enlijke terra
rium en de bodembak zijn door middel van 
grote bouten en moeren stevig aan elkaar 
verbonden. Dit geheel past weer op een 
tafel van stalen kokerprofiel. Aan de onder
kant van deze tafel beb ik een plank ge
maakt en daarop een scbakelkast gemon
teerd. 
De verwarming bestaat uit een losse bak 
van 2 mm dik plaatstaal met omgezette 
randen, die omgekeerd op de bodem van 
bet terrarium staat. Hierin zijn 8 theelicht
elementen gemonteerd van 60 Watt elk, in 
serie gezet. De bovenkant van deze bak is 
voorzien vah een laag cement van 1 em, 
met aan de randen een verhoging van 3 
em. Wanneer hierop water gesproeid wordt, 
verdampt dit geleidelijk. 
In bet terrarium is ook nog een Iosse bak 
van 50 bij 30 bij 30 em geplaatst als water
bassin. In bet midden zit een afvoerpijpje 
dat door de bodem van bet terrarium loopt. 
De randen van bet bassin zijn naar de bui
tenkant omgezet, en hierop zijn met boutjes 
en moertjes stroken kurkschors vastgezet. 
Ook de achterwand van bet terrarium heb 
ik met stroken kurkschors bekleed. De 
eigenlijke achterwand is evenals andere de
len van bet terrarium gemaakt van 2 mm 
dik Zincor-plaatstaal. 
In de lichtkap bevinden zich 3 T.L.-buizen 
van 40 Watt en twee warmtelampen van 
100 Watt. Hiervoor heb ik met opzet bet 



type 'spot' gekozen, voor de bestraling van 
de stronken die hieronder geplaatst zijn. Aan 
de voorkant in het terrarium is voorts nog 
in de lichtkap geplaatst een nachtlampje 
van 6 Watt en een 6 Watt T.U.V.-Iampje. 
Aileen dit T .U .V.-Iampje wordt met de 
hand bediend. De verdere verl ichting wordt 
geregeld via een tijdklok, terwijl de verwar
ming wordt geregeld via een thermostaat. 
Aan de achterkant van he t terra rium bevin
den zich op diverse plaa tsen grote stronken 
en takken, terwijl er ook een flinke takken 
door het terra rium lopen. 
Het wate rbassin ligt tegen de bodemverwar
ming aan, zodat de temperatuur van het 
water constant zo'n 25-27° C bedraagt. 
De temperatuur in het terrarium overdag is 
25-30° C. De luchtvochtigheid in het mid
den ongeveer 800/o. Helemaal bovenin en 
onderin zijn deze waarden vanzelfsprekend 
anders. 's Nachts heerst er een temperatuur 
van 18-21° C en een luchtvochtigheid van 
90-1000/o. Door middel van de ventilatie
kleppen in de lichtkap kan de luchtvochtig
heid geregeld worden. 
De beplanting bestaat voornamelijk uit gro
te planten, Monstera deliciosa, Philoden-

Fig. 1. Het interieur van het terrarium. Zichtbaar zijn 
Corallua canlnua en (daarboven) een jonge Sanzlnla 
madagaacarlenala. Foto: De G root. 

dron scandens, en nog twee andere, niet be
kende Philodendron-soorten. Rechtsboven 
twee grote bromelia's en op de bodem wat 
kleinblijvende Crypwntlllls-soorten. Verde: 
ligt er aan de rechterkant op de bodemver
warming nog een grote stronk. De bodem
bak is aan de onderkant opgevuld met pot
scherven. Hierop ligt een laagje aarde en 
turfmolm. Daarop ligt een flinke laag spag
num. 
De slangen die in dit terrarium zijn gehuis
vest noem ik in volgorde van binnenkomst: 
Boa constrictor constrictor (een uit Para
maribo en een uit Venezuela), Epicrates 
cenchris cenchris uit Peru, Python regius, 
een grote Sam.inia m adagascariensis uit 
Madagascar, een jonge Sanzinia madagas
cariensis en een Coral/us caninus. 

BEVALLING VAN SANZINIA 

Enige tijd geleden heb ik bij toeval de ge
boorte van een twaalftal jonge Sanzinia 
meegemaakt. Ik had al cen tijdje gehoopt 
dat ik jongen zou krijgen, omdat het moe
derdier steeds dikker werd en geen voedsel 
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tot zich nam, voor zover ik heb waar kun
nen nemen. Ze lag steeds maar op de bo
dem, met de buik half naar hoven gekeerd, 
en daarop haar kop gedrukt. Toea ik die 
bewuste avond keek, was ze onrustig aan 
bet been en weer kruipen en kwam nu zelfs 
bovenaan bet terrarium. Kort daarop .>nt
dekte ik een jonge Sanzinia die aan bet ver
vellen was. In een vlot tempo kwamen er 
nog elf jongen bij, die ook aile na de ge
boorte aanstonds vervelden. De gehele be
vall ing moet zich hebben afgespeeld in een 
tijdsbestek van ongeveer 20 minuten. Zie 
ook F o e k e m a, 1971. 
Direct begon ik de kleintjes over te plaatsen 
in een klein terrarium van 40 bij 40 bij 80 
em met dezelfde temperatuur en luchtvoch
tigheid. En daar begon bet gevecht. De 
kleintjes beten als adders naar me, en een 
paar maal hadden ze me flink te pakken. 
Hoewel het natuurlijk maar kleine wondjes 
waren, bloedde ik aardig. Nadat ik ze in 
het kleine terrarium had overgebracht ble
ven ze uitvallen als ik voorbij kwam, en dat 
bracht mij op het idee om een klein muisje 
bij de rooie rakkertjes los te Iaten. Meteen 
had een van hen het muisje te pakken, 
wurgde bet volgens de regel der kunst, en 
zou hem gaan verorberen. Maar door een 

Fig. 2. Eplcrates cenchrls cenchrls. Foto: D e G r o o 1. 
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plotselinge beweging van mij schrok bet 
diertje en liet het muisje vallen. De pasge
boren baby was toen nog geen drie kwartier 
oud. 
Het moederdier is sinds die tijd actiever 
geworden; het kruipt 's avonds door bet ter
rarium, soms ook wei overdag om wat te 
drinken en te zonnen, maar eten beeft ze 
tot twee maanden na de bevaJiing niet ge
daan. Daarom ben ik begonnen met haar 
te stoppen. Elke muis die ik stopte spoot ik 
eerst in met vitamine A-D van Vitavia. Per 
keer stopte ik twee muizen. Dit ging wet 
moeilijk, maar als de muizen er eenmaal 
in zaten ·en ik bet moederdier in bet ter
rarium liet, begon ze door middel van 
draaiende bewegingen bet voedsel naar 
acbteren te drukken en gaf ze bet gelukkig 
niet terug. Het voedsel verteerde normaal, 
gezien de excrementen die ik van haar 
vond. Na ongeveer twee maanden is ze ge
lukkig zelf gaan eten. Ze begon met een 
grote rat die eigenlijk niet eens voor baar 
bestemd was, maar voor de grote boa uit 
Paramaribo. Sinds die tijd eet ze zowat al
les: ratten, mussen, spreeuwen, kuikens en 
af en toe een muis, maar meestal nadat ze 
eerst een rat heeft gevangen. Ze geeft ken
nelijk de voorkeur aan een grote prooi. 



Fig. 3. Sanzlnla madagascartensls eet een mus. Foto: 
D e Groot. 

DE GROENE BOOMBOA 

De Coral/us caninus die ik heb, een prachtig 
dier van ongeveer een meter lang, eet nog 
niet uit zichzelf. Alles heb ik geprobeerd, 
kuikens, tijgervinkjes, japanse meeuwtjes 
naakje muisjes, jonge muisjes, jonge ratjes, 
noem maar op. lemand bracht mij op een 
idee: een emmertje aan een tak ophangen 
en daar een muisje in doen. Emmertje aan 
tak, muisje in emmertje, en ik naar bed. 
Opeens hoor ik gerommel in het terrarium. 
Ik denk nog, dat emmertje was toch nog 
niet zo'n gek idee, sluip de kamer in, pak 
mijn zaklantaarn en wat zie ik? Een grote 
boa van 1,40 m lang, die het emmertje ook 
opgemerkt had, en er een dankbaar gebruik 
van maakte. Het emmertje heb ik nog een 
paar keer gebruikt, maar elke keer weer 
mel hetzelfde gevolg. Ik kon Coral/us wei 
apa rt houden in een klein terrarium van 
40 bij 40 bij 80 hoog, maar ik vind dit te 
klein voor hem. Wei heb ik een keer, mid
den in de nacht, hem mel zijn kop in een 
S-bocht in het emmertje gezien, maar als 

de muis op zijn achterpoten ging staan, 
schrok hij terug. Ik ben dus maar begonnen 
met stoppen. Ik geef vier muizen tegelijk en 
dat bevalt prima, alles wordt goed verteerd. 
Behalve de vitamine A en D die ik de mui
zen inspuit krijgt hij, net a ls de andere slan
gen, lweemaal per week een bestraling van 
2 tot 5 minuten met een hoogtezon-lamp 
van 300 Watt en met de T.U.V.-Iamp zo'n 
kwartiertje per 14 dagen. 

YOGELETER 

Deze Coral/us is eigenlijk de enige lastige 
klant. Met de rest van de slangen heb ik 
geen enkel probleem. Ze eten enorm, ver
vellen regelmatig en zien er prachtig uit. 
Een probleem is er natuurlijk wei: voldoen
de muizen en ratten hebben. Yerschillende 
malen ging een aardige kweek helemaal op 
als enkele slangen ongeveer gelijk vervelden 
en tegelijkertijd vraatzuchtig waren. Dan zat 
er niets anders op dan weer ratten en mui
zen te kopen. Gelukkig heb ik er een bij, de 
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Fig. 4. Corallus canlnus. Foto: De G root. 

Boa constrictor uit Venezuela, die dol is op 
vogels: spreeuwen, mussen en kuikens gaan 
er bij hem vlot in. Deze boa heb ik van een 
vriend gekocht voor een zacht prijsje, om 
dat hij er geen heil meer in zag. Het diertje 
zag er heel slecht uit, maar door dwangvoe
dering en speciale aandacht is het mij toch 
gelukt dit dier op te kweken tot een formi
dabele boa van 1,50 meter lang. Op een 
avond speelt meneer bet klaar om zes kui
kens naar binnen te werken, een andere 
keer presteerde hij bet om achter elkaar 
vier mussen en twee flinke spreeuwen te 
verorberen. 
Mijn Epicrates cenchris, een prachtige rode 
regenboogboa uit Peru, doet bij mij dienst 
als vuilnisman. Deze zorgt ervoor dat er 
geen loslopende muizen in bet terrarium 
blijven lopen. Vooral 's avonds laat en 
's nachts gaat hij op jacht. De kleuren en 
de iriserende glans van deze slang zijn ge
woonweg prachtig, vooral pas na de vervel
ling. 

EEN KONINGSPYTHON 

Hoewel ik van plan was aileen maar boa
soorten te houden, ben ik bij toeval in bet 
bezit gekomen van een jonge Python regius. 
Deze had ik nl. een tijd verzorgd in mijn 
kleine terrarium, omdat hij bij een vriend 
niet wilde eten. Na een tijdje kon ik hem 
aan de gelukkige bezitter terug geven, hij 
at weer uitstekend. Nadat mijn vriend hem 
weer ongeveer een maand in zijn terrarium 
had, kwam hij de python terug brengen. Als 
ik hem op kon knappen mocht ik hem hou
den. Hij had bij hem in die tijd weer niet 
gegeten en tot overmaat van ramp was hij 
in de wurggreep van een grote Python reti
culatus van 2,50 meter terecht gekomen die 
een rat pakte. Het kleintje was dientenge
volge op drie plaatsen gebroken of ge
kneusd. Hij deed wei pogingen om te klim
men, maar tuimelde elke keer weer halver
wege naar beneden. Ondanks al die licha
melijke gebreken heeft hij toch kans gezien 
een paar maal een muisje te pakken en via 
allerlei spastische bewegingen te wurgen en 
naar binnen te werken. Dit duurde natuur-

lijk veel Ianger dan normaal, maar toch 
speelde hij het klaar, met de moed der wan
hoop. Twee maanden daarna was er van 
verwondingen niets meer te zien en helpt 
hij mee mijn muizenbestand tot een mini
mum te beperken. Momenteel is hij onge
veer 70 em lang. Dit zijn dingen die een 
slangenhouder erg goed doen, en hoewel ik 
van plan was aileen boa's te houden, wil ik 
deze python voor geen goud meer missen. 

CONCLUSIE 

AI met at genomen heb ik nog nooit spijt 
gehad speciaal boa's te houden. Het zijn 
prachtige dieren, vol kleur en schittering, 
en met een gratie die je cigenlijk niet voor 
mogelijk houdt. 

Mocht u wei eens getwijfeld · hebben boa's 
te houden, omdat ze tropisch zijn en daar 
om zo moeilijk, dan raad ik u aan bet toch 
eens te proberen. Het zal best bevallen. AI
leen moet ik er op wijzen, dat u ze beter 
niet tezamen met andere slangen, zoals 
Elaphe, Boiga, Spilotes etc, moet houden. 
Deze beesten zijn nl. overdag zeer actief en 
storen de boa's. Daar kunnen ze niet tegen. 
Ze gaan minder eten, of soms na verloop 
van tijd helemaal niet meer. 
Wanneer uw terrarium aan de gestelde 
eisen voldoet, probeer bet dan b.v. eens met 
Boa constrictor. De moeilijke soorten zoals 
bv. de rode regenboog, Sanzinia en vooral 
Cora/Ius caninus, zou ik aileen willen advi
seren voor hen die al ruimere ervaringen 
met boa's hebben opgedaan. 

SUMMARY 

The author tells about his experience with 
bo'id snakes in his terrarium. Boa constric
tor proved an easy reptile, Coral/us caninus 
a very difficult one. He warns against keep
ing other snakes in one terrarium with bo'ids; 
often the bo'ids are badly disturbed by 
them. 
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Enkele verschillen tussen de groene boomboa 
en de groene boomphyton 

lngezonden januari 1972. Elders in dit nummer staat 
een fraaie foto van de groene boomboa. bij dit ar
ti~el een van de groene boompython. Aan de hand 
van de foto"s worden verschillen tussen deze twee 
dieren besproken. 

Chondropython viridis, een python van 
Nieuw-Guinea, en Coral/us caninus, een 
boa uit Zuid-Amerika, zijn een beroemd 
voorbeeld van convergentie. Beide hebben 
zich aan bet Ieven in bomen aangepast. Ze 
lijken daardoor bijzonder veel op elkaar en 
af en toe vindt men in terrariumboeken de 
naam van de een onder de foto van de an
der. Als op een foto de kop niet redelijk is 
te onderscheiden, is bet vaak onmogelijk te 
zien welke van de twee slangen bet betreft. 
Dit komt, behalve door de overeenkomstige 
kleur en tekening, ook door de ongeveer 
identieke rusthouding van beide soorten. 

Op welke pun ten· lopen de dieren uiteen? 
Chondropython heeft een supra-orbitaal 
been, Corallus niet. Dit verschil is bij de
finitie bet onderscheid tussen boa's en py
thons. Het supra-orbitaal been vonnt de 
bovenrand van de oogkas, en zit vast aan 
bet schedeldak. Bij de meeste soorten slan
gen is dit been helemaal vergroeid met bet 
schedeldak en is er geen sprake meer van 
een apart beentje hoven bet oog. Omdat het 
al dan niet- afzonderlijk aanwezig zijn van 
dit been geen duidelijke voordelen biedt en 
dus bet een noch bet ander als aanpassing 
is op te vatten, heeft dit kenmerk grote 
systematische betekenis. Deze betekenis 
wordt anderzijds ontleend aan het feit, dat 
dit kenmerk steeds samen gaat met enkele 
andere verschillen. Met de aanwezigheid 
van het supra-orbitaal been bij een boide 
gaat samen: gedeelde staartschubben (sub
caudalia), tanden op bet praemaxillair, 
voortplanting door middel van het leggen 
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van eieren en verspreiding in de oude we
reid. Heeft een boide geen apart supra-orbi
taal been dan gaat daar mee samen: onge
deelde staartschubben, een praemaxillair 
zonder tanden, voortplanting middels eieren 
die in bet moederlichaam tot ontwikkeling 
komen. en verspreiding in de nieuwe wereld. 
Juist bet steeds samengaan van deze ken
merken is het sterke argument voor de on
derverdeling van de familie Boidae in on
dermeer de Boinae (boa's) en Pythoninae 
(pythons). Overigens moeten de woorden 
'steeds samengaan' met een korreltje zout 
worden genomen, want er zijn alles bij el
kaar nog al wat uitzonderingen. 

Keren we nu terug tot gelijkenis en verschil 
tussen Chondropython viridis en Corallus 
caninus. De aariwezigheid van een apart su
pra-orbitaal been kan niet van buitenaf 
worden waargenomen. Het verschil bij de 
voortplanting doorgaans evenmin. Wat be
treft de tanden op bet praemaxillair is 
'Chondropython een uitzondering: ze zijn 
niet aanwezig (B o u 1 e n g e r, 1893). Het 
praemaxillair is een beentje dat deel uit 
maakt van de bovenkaak en helemaal voor
aan zit, bij de punt van de snuit. Bij bijna 
aile pythons zitten er vier kleine tandjes op, 
echter niet bij Chondropython~ Resteren 
t~nslotte de gedeelde staartschubben bij 
Chondropython en de o_ngedeelde .bij. Coral
Ius. Dit is een makkelijk waar te nemen _v~r
schil, zichtbaar als men de . onderzijde van 
de staart kan bekijken. 

Aan de kop zijn -ecbter ook opvallende ver
schillen waar te nemen. Op_ de foto .Yan 



Fig. 1. Chondropython vlrldls. Foto: F o 9 k 9 m a. 

Cora/Ius ziet u dat de bovenkant van de 
kop bedekt is met grotere en kleinere schil
den, die vooral op bet voorste gedeelte van 
de kop wat onregelmatig van vorm zijn. Bij 
Clwndropyth(ln is de bovenkant van de kop 
geheel bezet met kleine ongeveer ronde 
schildjes, hetgeen een vee! regelmatiger to
taalbeeld geeft dan bij Cora/Ius. Heel apart 
bij Chondropython zijn de grote neusschil
den (nasalia, de schilden waar bet neusgat 
in zit), die de vorm van een kegel (feest
hoedje) hebben. Een derde verschil aan de 
kop zijn de lippen. Op het portret van 
Chondropython ziet u grote groeven in de 
bovenhoeken van het rostral en de eerste 
bovenlipschilden. Bij Coral/us ontbreken 
lipgroeven maar zijn de achterste helften 
van de lipschilden sterk ingedeukt. Door 

deze welvingen lijken de lippen net een rij 
grote tanden. Dit is aileen van de zijkant, en 
dus niet op de foto van Coral/us in dit 
nummer, te zien. 

SUMMARY 

Some characteristics of the lepidosis of the 
head of Chondropython viridis are pointed 
out. They are visible on the photograph. 
Differences with the convergent form Co
rallus caninus are discussed. 

Llteratuur 

8 o u I 9 n g e r, G. A., 1893. 'Catalogue of the Sna
kes in the British Museum (Natural History). 
Volume 1' . London, Taylor and Francis. 
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