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J. M. Moone n 
David Simonstraat 305. Paramaribo. 

Herpetologische aantekeningen van een bezoek 
aan Cura<;ao en Suriname 

lngezonden januari 1973. De hear M o o n en woonde 
neg in Nederland teen dit artikel geschreven werd, 
het handelt over indrukken die hij opdeed tijdens 
een vakantie van enkele weken in 1971. 
lnhoudsoverzicht : Anolls - Cnemldophorus, Iguana 
- watrasneki - teju"s - het blnnenland in - summary. 

A NO LIS 

Het eerste reptiel dat ik tijdens mijn bezoek 
aan Cura<;ao in juni 1971 ontmoette was 
Anolis lineatus, die zich vroeg in de och
tend op mijn raamkozijn koesterde in de 
eerste zonnestralen. Die eerste dag van mijn 
verblijf ontdekte ik, dat bijna elke struik 
in de omgeving van het huis waar ik logeer
de werd bewoond door een of twee anolis
sen, die je tot ca. 1,5 meter kon naderen 
om ze eens goed te bekijken of te fotogra
feren. Wilde ik er met behulp van een hen-

Fig. 1. Anolls llneatus. Foto: Moone n. 

geltje een vangen dan was het de passaat
wind, en niet de anolis, die dat moeilijk 
maakte. Een tiental anolissen zond ik naar 
Nederland omdat het erg dankbare terra
riumdieren zijn die, ondanks dat ze vaak 
uit kurkdroge gebieden komen, gedijen in 
tamelijk vochtige, dicht beplante terraria en 
daarin vaak zelfs tot voortplanting komen. 
Leuk is nog te vermelden dat toen mijn 
vriend Kuipers uit Utrecht twee maan
den later huize Pasman bezocht, aile strui
ken en boompjes waaruit ik anolissen ge
vangen had weer bewoond waren. 
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Op de Christoffel-berg vond ik eveneens 
Anolis linea/us, die daar op de stammen 
van !age bomen in de schaduw van bet bla
derdak leefde, tcrwijl in de toppen van de 
bomen schreeuwerige, fel groen met gee! 
gekleurde parkieten huisden. Deze anolissen 
waren duidelijk schuwer dan hun soortge
noten die in de omgeving van of op huizen 
Ieven. 
Anolis linea/Us is een forsere anolis dan bv. 
A no/is carolinemis. De vrouwtjes zijn voor 
anolissen in verhouding tot het mannetje 
vrij groot en hebben ook een keelwammetje 
met enige kleur, hetgeen bij mij aanvanke-

Fig. 2. landschap op Curacao, op de achtergrond 
de Christoffel-berg. Hier warden Anolls llneatus en 
Cnemldophorus murlnus gezien. Foto : M o one n. 
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lijk de indruk wekte, dat er aileen maar 
mannetjes rondom huize Pasman voorkwa
men. De mannetjes meten zo' n 17 tot 19 
em, de vrouwtjes zijn ca. 15 tot 17 em lang. 
De grondkleur is meestal beige-bruin, met 
tussen de voor- en achterpoten twee smalle 
donkere lengtestrepen, waartussen een geel
aehtige band. Meestal is ook nog een zwak
ke dwarsstrepentekening aanwezig. Op de 
rugnaad ziet men vooral bij de vrouwtjes 
de kleine donkere 'vlindertjes', figuurtjes 
die bestaan uit twee driehoekjes, die we ook 
bij vele andere anolissoorten aantreffen. De 
keelwam is fel geeloranje tot oranjerood, 
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met een grote bruinzwarte vlek aan de 
kaakzijde. 

CNEMIDOPHORUS, IGUANA 

Een andere hagedis, die elke bezoeker van 
Cura~ao al snel te zien krijgt, is de bodem
bewonende 'blauw-blauw', Cnemidophorus 
murinus. Ze behoren tot de teju-familie 
(Teiidae). De vrouwtjes en onvolwassen 
mannetjes zijn bruin met op de zijden en
kele hoekige witte vlekken. De volwassen 
mannetjes worden prachtig glanzend blauw-

Fig. 3. Kreek bij Uitkijk (Suriname); hat water is ge
deeltelijk bedekt met waterhyacint. Hier ward Tupl
nambls nlgropunctatus gezien. Foto: M o one n. 

groen tot blauw. Ik zag deze hagedissen 
veelvuldig tussen de struiken scharrelen die 
de weggetjes door de knoekoe begrenzen, 
in tuinen, zelfs tot in Willemstad. Vanuit 
de auto zie je ze vaak de weg oversteken 
waarbij ze vaak bij grote snelheden het 
voorste deel van het lichaam opheffen en 
dan dus uitsluitend gebruik maken van de 
krachtige achterpoten. 
Ondanks de enorme droogte op de meeste 
delen van Cura~ao zie je soms in het ste
kelige landschap van cactussen, doornstrui
ken en dividivi kleine groepen frisgroen 
struikgewas of !age bomen. Veelal blijkt dat 

----------------------~ 
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Fig. 4. De Tapanahonl-rivier. Foto: M o o n e n. 

zij gedijen omdat er op die plaats een put is 
geslagen, die via een piepende metalen 
windmolen het water omhoog pompt in een 
klein betonnen bassin. Deze plaatsen, als
mede de wat groenere struiken op vochtiger 
delen van het eiland, zijn een geliefd oord 
van de van het vasteland geemigreerde 
groene leguaan, Iguana iguana. Yooral in 
de wat rijker begroeide delen van Cura~ao, 

zoals West Point, worden deze dieren veel
al om hun malse vices geschoten. Oat dit 
de binnenlandse mai'kt slechts voor een 
klein deel voorziet bewijzen de vaak nog 
levende groene leguanen die uit Venezuela 
worden gei'mporteerd en die men kan aan
treffen op klcine boten in de haven van 
Willemstad, waar ze te koop worden aan
geboden. 

WATRASNEKI 

Toen ik mijn eerstc dag in het vriendelijke 
Paramaribo nog liep bij te komen van mijn 
verbazing over de enorme rijkdom aan 
epifytcn in vele borneo, deed ik direct al 
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een herpetologische vangst. Achter de 
prachtige tuin van het Gouvernementspaleis 
is de palmentuin, een park met goed onder
houden gazons en prachtige hoge palmen, 
waarvan de stammen door de natuur zijn 
voorzien van wat kleinere orchideeen en til
landsia's, alsmede van prachtige gekleurde 
figuren, verooroorzaakt door schimmels en 
korstmossen. Door het gras schieten de 
prachtige getekende ameiva's, Ameiva 
ameiva. De tuin wordt doorsneden met en
kele ondiepe traagstromende slootjes, waar 
in het heldere water de wenkkrabben en 
visjes goed te zien zijn. Snel zag ik bier ook 
een ca. 60 em lange waterslang over de 
modder kruipen. Toen ik te madder ging 
probeerde hij in een holletje in de oever 
weg te kruipen, maar ik kon hem nog net 
pakken. Op weg naar het huis van mijn 
Javaanse . gastheer braakte de slang een 
halfverteerde, ongeveer 6 em lange voorn
achtige vis uit, zodat ik niet Ianger in on
zekerheid hoefde te verkeren over zijn 
dieet. De slang maakte vervolgens een 15 
daagsc reis in het binnenland mee. Dit deed 
hem geen schade en later in Nederland ge-



Fig. 5. Zijarm van de Tapanahoni. Foto: M o o n e n. 

dijde hij uitstekend in een terrarium met 
vijvertje, waaruit hij vlot goudvissen ving. 

TEJU'S 

Op het 'platte land' van Suriname maakte 
ik in de omgeving van de pont bij 'Uitkijk' 
over de Saramacca-rivier een lange wan
deling over de wegen en paden die tussen 
de kreken, moerassen en rijstvelden door
lopen. Tussen de vochtige !age begroeiing 
langs de weg scharrelden vele prachtige 
kleine teju's, wellicht Cnemidophorus sexli
neatus. De vrouwtjes en jonge dieren zijn 
prachtig donkerbruin met een zestal smalle 
gele lengtestrepen. De mannetjes zijn op 
flanken en kop prachtig groen en blauw
achtig en hebben daarbij ook een patroon 
van witte stippen. Ook de grotere Ameiva 
ameiva komt in dit waterrijke gebied talrijk 
voor. 
Maar het meest onder de indlJ.Ik kwam ik 
van de grote teju, de sabacara, Tupinambis 
nigropunctatus. Deze forse hagedissen lagen 
met hun glanzende huid in het hoge gras 

te zonnen. Als zij zich ontdekt wisten keken 
ze een moment verontwaardigd op en zag 
je even de lange tong. Dan schoten ze als 
een brede pijl naar het water waarin ze, 
bepaald niet geruisloos, verdwenen. 

HET BINNENLAND IN 

In het echte binnenland van Suriname, in 
de regenwouden langs de Tapanahoni en 
de Lawa, is het wat moeilijker reptielen te 
ontdekken. In de dorpen en grondjes van 
de boslandcreolen zie je veelal aileen amei
va's en 's avonds, met behulp van een zak
lantaarn, bruine boomkikkers. Op lichtere 
plaatsen van het woud en op de grens van 
de grondjes van boscreolen en indianen zag 
ik wei vaak hagedissen het dichte struik
gewas inglippen, maar ze waren te snel om 
ze te herkennen. Bij het verzamelen van or
chideeen op takken van bomen langs de ri
vier kwam eenmaal een slanke, 2,5 meter 
lange slang over een tak naar mij toege
gleden. Mijn Surinaamse vriend S u n t e r 
dacht, dat het de gevreesde makkasneki was 
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Fig. 6. Voor de consumplie bestemde Testudo 
dentlculata. Foto: M o one n. 

en schoot de slang. Toen ik de slang nader
hand bekeek bleek hij in het geheel geen 
giftanden te bezitten. Doordat bij het pre
pareren de kop verloren ging is de slang tot 
op heden niet gedetermineerd. De kleur is 
koperachtig bruin, met naar de kop toe ge
leidelijk breder wordende, scheeflopende, 
gele dwarsbanden. 
Tijdens de tocht richtte de motorist een
maal zijn geweer op de oerwoudrand tangs 
de rivier; nadat het schot was afgegaan viet 
iets zwaars door qe dichte begroeiing naar 
beneden. Het bleek een 130 em lange groe
ne leguaan te zijn, die die avond het soms 

·wat eenzijdige kwakka-menu aanvulde. 
In een bosnegerdorp van de Bonni's aan 
de Lawa trof ik een 35 em lange woud
schildpad Testudo denticulata aan. Met wat 
takjes en touw was hij zo gebonden dat hij 
kop noch poten uit het schild kon steken. 
Weglo;:;en was onmogelijk. Dus lag hij daar 
maar als ecn levcnd provisio!kastjc, te wach
ten op zijn dag d ..:s ooruc~ l s. 

Herhaalde ma len Vfl'C!! 1k in Suriname naar 
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de watrasneki of anaconda (Eunectes 
murinus) en de gadosneki (Boa constric
tor). Men verzekerde mij op Karmel (Tapa
nahoni-rivier) dat grote anaconda's regel
matig de rivicr oversteken en daarbij dan 
vaak geschoten worden, omdat men ze a ls 
gevaarlijk beschouwd. De gadosneki wordt 
als ongevaarlijk beschouwd en door de on
gekerstende bosnegers met allerlei religieuze 
verhalen omkleed. Hieraan dankt de slang 
in Suriname vermoedelijk ook zijn naam 
(Gado = god). Naderhand terug in Para
maribo zag ik enkele prachtig getekende 
huiden van Boa constrictor, waarvan de 
breedte een behoorlijke dikte deed vcrmoe
den. 
Helaas lukte het mij niet een van deze slan
gen levend in de natuur te ontmoeten. 

SUMMARY 

One tortoise, two snakes and six species of 
lizards were met during a short holiday in 
Curac;:ao and Surinam. 

... 



A. van Heeke 
Eglantierlaan 39, 2630 Aartselaar, Belgie. 

Verslag van het kweken met smaragdhagedissen 
(Lacerta viridis) in een huiskamerterrarium 

lngezonden mei 1973. Van een eerste broedsel van 
Lacerta vlrldls beschrijft de heer V a n H e c k e 
nauwkeurig de ontwlkkeling van de eieren, van een 
tweede broedsel de ontwikkeling van de jongen. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - het leggen van de 
eieren - de mislukte uitbroeding - de gelukte uit
broeding - het opgroeien van de jongen - slotop
merkingen - summary. 

INLEIDING 

Mijn volwassen smaragdhagedissen Ieven in 
een kamerterrarium van 2 m hoogte, 1, 70 
m breedte en 0,85 m diepte, waarin een 
mediterrane biotoop wordt nagebootst. Dat 
de benadering daarvan redelijk is, is nu ge
bleken uit een gelukte kweek van 4 sma
ragdhagedisjes. Het is bier mijn bedoeling 
de eerste mislukte en de tweede gelukte uit
broeding van de eieren te bespreken, alsook 
bet gezond grootbrengen van de jonge 
hagedisjes zonder misgroei~ngen. 

HET AFZETIEN VAN DE EIEREN 

De 'vaderlijke' smaragdhagedis is 38 em 
lang en weegt 39 gram. Hij is bovenop vol
ledig grasgroen met enkele sporadische 
zwarte spikkels en heeft een gele keel en 
buik. De juiste herkomst was niet gekend; 
hij werd gekocht op 20 april 1970 en sinds
dien in bet huiskamerterrarium gehouden. 
Het vrouwtje wcrd gekocht op 15 juli 1971, 
was toen 24 em lang en woog 32 gram. 
Haar kleur was zeer donkergroen met 2 
witte onderbroken strcpen op de rug en op 
de flanken. Ze had een blauwe keel en ecn 
gele buik. Sinds zij in bet kamerterrarium 
was geplaatst vertoefde het cJ' steeds in haar 
omgeving en verweerde zich tegen concur-

renten. Op 14 februari 1972 werd een eer
ste paring vastgesteld. Zes weken later was 
bet 9 zo dik, dat ze op 31 maart in quaran
taine werd geplaatst. Op dit ogenblik wist 
ik echter niet dat ze reeds 7 eieren had 
gelegd in de bladgrond, op 14 em diepte, 
naast de vijver. In bet quarantaineterrarium 
werden op 5 april 2 eieren gelegd. Deze 
waren beschadigd en vervormd. Twee dagen 
later werden er 4 goedgevormde en be
vruchte eieren gelegd. Vanaf bet ogenblik 
dat bet 2 in quarantaine werd geplaatst 
weigerde ze elk voedsel. Ze werd dan dage
lijks afwisselend gevoerd via de pipet met 
calcium sandoz forte (een calciumprepa
raat), sinaasappel, melk en sanalpil, opge
lost in water en gemengd met eierpoeder. 
Dit had zo'n gunstig resultaat dat de hage
dis op 28 mei een met de pincet aangebo
den krekel opat. Het bijten ging echter zeer 
moeilijk. Hoewel de bijna 2 maanden 
lange dwangvoedering zeer voorzichtig 
werd uitgevoerd, moet mijns inziens de 
onderkaak toch beschadigd zijn geweest. 
Op dit ogenblik woog bet dier 30 gram. 
Aangezien mijn buitenterrarium (2,45 bij 
1A5 m, hoogte 0,70 m) opgebouwd uit 
kasseistenen afgewerkt was, op 4 juni 
1972, wcrd bet 9 hierin geplaatst. Dit 
had een zeer gunstig resultaat, ware het niet 
dat de cJ' cJ' gedurig met haar vochten om 
te paren. Dit is haar noodlottig geworden, 
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Fig. 1. Lacerta vlrldls, mannetje. Foto: 0 u b be I d. 

want na haar hierna terug in quartaine te 
hebben geplaatst, is ze op 18 juni gestorven. 
Ze woog toen 28 gram. Bij een seetie wer
den er nog 5 goed ontwikkelde eieren in 
haar liehaam gevonden. Indien ze ook deze 
had kunen afleggen, zouden het er in totaal 
18 zijn geweest. Het normaal aantal van 
een Jegsel sehommelt tussen de 4 en 13 eie
ren. 

DE MISLUKTE UITBROEDING 

De 4 eieren die op 7 april in het quaran
taineterrarium werden gelegd werden als 
volgt uitgebroed. Ze werden in voehtige 
turf gelegd in een bloempot. Deze werd af
gesloten met gaas, op een kleine baksteen 
geplaatst en dit alles in een plastiek emmer
tje (5 I) met 5 em water gezet. De emmer 
was afgesloten met een plastiek, waarin een 
verluehtingsopening van 1 bij 1 em was uit
geknipt. Deze emmer werd in de wasmot
broedkaehel geplaatst, waar dag en naeht 
een temperatuur van 28 a 30° C heerst. De 
temperatur in de bloempot bedroeg gesten
dig 28,4° C en de voehtigheidsgraad 86%. 
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De eieren werden iedere week gewogen met 
een dynamometer en gemeten met een 
sehuifpasser. Er werden 2 vergelijkingen 
van deze 7 wekelijkse eontroles inzake ge
wieht en Jengte berekend, telkens van de 
gemiddelden van de 4 eieren (fig. 2). 
Het was verbazend hoeveel de eieren in ge
wieht en lengte konden toenemen, tot de 
eontrole van 3 juli 1972 (na 51 dagen). Op 
dit tijdstip waren de eieren besehimmeld 
en ingevallen. De eieren werden geopend, 
wat een vreselijke stank verspreidde. Er 
kwamen 4 volgroeide, maar do~e smaragd
hagedisjes te voorsehijn. Dat ze op het punt 
stonden uit te komen was goed merkbaar 
aan hun volgroeidheid en de bijna volledig 
opgebruikte dooierzak. Welk was de reden 
van deze dood? Er werd gedaeht aan ver
stikking als oorzaak, doeh de dag daarvoor 
hadden de eieren nog een tussentijdse vi
suele eontrole ondergaan. 

DE GELUKTE UITBROEDING 

Nadat mijn 9 volwassen smaragdhagedissen 
op 4 juni 1972 in het buitenterrarium wer-



den geplaatst, werden er bij de reiniging 
van bet huiskamerterrarium nog 7 eieren 
gevonden, waarvan er 3 gedeeltelijk waren 
· opgegeten door de krekels. De overige 4 
waren volledig intact en bevrucht. Dit leg
set werd op vrijwel dezelfde manier als hier
voren uitgebroed, doch er werd nu geen 
bloempot maar een bokaal gebruikt en bo
vendien werd er mos gebruikt in plaats van 
turf. De eieren werden op bet mos gelegd. 
Aangezien de eieren niet sinds hun afleg
ging gecontroleerd konden worden en uit 
vrees dat bet wegen en meten de oorzaak 
van de eerste mislukking zou zijn geweest, 
beschik ik bier over geen enkel gewicht- of 
lengtecijfer. 
Op 8 juli 1972 werd bet eerste hagedisje 
geboren en op 14 juli de overige 3. Van 2 
eieren kon bet uitkomen meegemaakt wor
den: bet is wonderlijk mooi om te zien hoe 
uit zo'n klein ei een 8 em hagedisje wordt 
geboren. De pasgeboren hagedisjes hadden 
ieder een lengte van 8 em en een gewicht 
van 1 gram. Hun buik en keel waren geel
groen en de rug en kop bruin. Een dag na 
de geboorte namen de hagedisjes reeds 
kleine krekels en wasmotrupsen van de pin
cet aan. Hun hoofdvoedsel bestond uit wei
deplankton. Tussendoor werd geregeld met 
eigen gekweekte insecten gevoederd, opdat 
ze zich aan dit voedsel ook zouden aanpas-

Fig. 2. De ontwikkeling van de lengte (links) en 
van het gewicht (rechts) van eieren van Lacerta 
VIridis. 

sen met bet oog op de winter '72-'73. Ook 
dit voedsel verorberden ze gretig. 

HET OPGROEIEN VAN DE JONGEN 

Van 11 juli tot 27 oktober '72 werden de 
hagedisjes iedere dag bij mooi weer buite~ 
geplaatst in een rond reisterrarium in ny
longaas. Dit was simpel ingericht met schors 
(schuilplaats) en takjes. Aldus konden de 
diertjes van veel direct zonlicht genieten. 
's A vonds werd dit reisterrarium dan telkens 
binengehaald en werden de hagedisjes in 
een klein quarantaineterrarium geplaatst. In 
bet drinkwater werd calcium sandoz forte 
opgelost of een sanalpil of protovit. Een
maal per week kregen ze melk of zelf uit
geperst fruitsap. 's Morgens werden de ha
gedisjes dan terug in hun reisterrarium bui
ten geplaatst. Berst werd overwogen een 
vast klein buitenterrarium te maken waarin 
ze bestendig zouden verblijven. Dit werd 
echter niet gedaan omdat de verzorging via 
bet reisterrarium veel gemakkelijker ge
schiedde en dit voorkwam eveneens dat de 
kleintjes door langdurige regens (Belgisch 
klimaat) zouden omkomen. Daarenboven 
valt een reisterrarium van 30 franc veel 
goedkoper uit dan een buitenterrarium. Het 
nylon netje kan bovendien buiten bereik 
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1/1- 1/1 1/9 1/10 1/1. 1/3 
Fig. 3. De ontwikkellng van de Iengle (links) en het 
gewicht (rechts) van jongen van Lacerta vlrtdls vanaf 
hun geboorte. 

van de katten worden gebangen. 
Toen de bagedisjes een maand oud waren 
vervelden ze zeer goed voor de eerste keer. 
Verder kregen ze tweemaal per maand een 
warm bad als middel voor een goede ver
velling en een goede ontlasting. 
Voor de winterperiode '72-'73 was ik wei 
erg bezorgd.1 Gelet op bet gebrek aan er
varing met winterslaap van Europese rep
tielen besloot ik mijn eigen 'kweekhagedis
sen' de winter actief in bet buiskamerter
rarium te Iaten doorbrengen. Op 1 novem
ber 1972 was de g.emiddelde lengte van de 
4 bagedissen 20,8 em en bet gemideld ge
wicht 7,8 gram. Als voorzorgsmaatregel 
werden de uitwerpselen onderzocbt. Resul
taat: aile 4 negatief op wormen, wormeie
ren en diarreeverwekkende bacterieen. Ge
durende de winterperiode (van 1 novem
ber '72 tot 1 april '73) namen de dieren 
veel toe in gewicbt en groeiden ze goed 
(fig. 3). Als voedsel kregen de hagedisjes 
afwisselend krekels, Afrikaanse treksprink
hanen, wasmotten, wasmotrupsen en meel
motrupsen. Als vitamine protovit, calcium· 
sandoz forte en sanal-vitamine. 
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SLOTOPMERKINGEN 

Mijn volgend doel is nu met deze in gevan
genschap grootgebrachte smaragdhagedis
sen verder te kweken. 
Als besluit zou ik willen zeggen dat ieder, 
die een voortplanting met terrariumdieren 
(die niet pas uit de natuur zijn gevangen) 
heeft kunnen realiseren, weet wat een vol
doening en plezier men op zulke momenten 
aan de terrariumhobby kan beleven. Ik durf 
dan ook iedereen aanraden de terrarium
dieren met dit einddoel te houden en te 
verzorgen. Wanneer wij namelijk eenmaal 
zo ver zijn, kunnen wij zeggen ooze liefheb
berij op een verantwoorde wijze uit te oefe
nen. 

SUMMARY 

The development of eggs and young of 
Lacerta viridis is described. Fig. 2 gives the 
growth of the eggs, fig. 3 the growth of the 
young (in both figures left the length and 
right the weight). 
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Admiraal van Gentstraat 39, Utrecht. 

Over regulatie van de lichaamstemperatuur 
bij reptielen en amfibieen 

lngezonden januari 1973. Drs. 0 e K o n i n g h resu
meert resultaten van het onderzoek dat verricht wordt 
aan thermoregulatie bij reptielen en trekt daaruit en
kale conclusies voor het terrariumhouden. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - thermoregulatie door 
gedrag - andere factoren bij de thermoregulatie - de 
afkoeling bij reptielen - de voorkeurs-lichaamstempe
ratuur (v.l.t.) - de spreiding van de v.l.t. - de op
timum-lichaamstemperatuur - grenzen van het ver
dragen van lichaamstemperaturen - acclimatisatie -
relativering van het begrip v.l.t. - enkele conclusies 
voor het terrariumhouden - warmte en Iicht - sum
mary - literatuur. 

IN LEIDING 

Het feit, dat reptielen en amfibieen zoge
naamde 'koudbloedige' dieren zijn, is voor 
terrariumhouders geen beletsel om hen een 
warm hart toe te dragen. Maar juist de 
'koudbloedigheid' is het, die ons bij het 
houden van deze dieren in gevangenschap 
voor vele problemen stelt. De koudbloedig
heid houdt immers in, dat deze dieren (vrij
wel) geen eigen lichaamswarmte voortbren
gen, zodat zij voor de voor hun Ieven en 
welzijn benodigde warmte zijn aangewezen 
op toevoer van warmte uit de omgeving. 
Door deze eigenschap stellen reptielen en 
amfibieen andere eisen aan de verzorging 
in gevangenschap dan warmbloedige dicrcn. 
Daarbij komt dan metccn de vraag op 
welke eisen de koudbloedigheid stelt aan 
het houden van dezc dieren in terraria cn 
hoe men hen dient te vcrzorgen om het 11.!
ven in gevangenschap voor hen optimaal t·.:
maken. 
Wie de literatuur over hct houden van rep
t.ielen en amfibiecn kent, wcet dat de ~ees
te gebruikelijke handboekcn maar weinig 
weten te zeggen over . de speciale voorzie
ningen die met betrekking tot de tempera-

tuur wenselijk zijn. Naast meer of minder 
uitgebreide beschrijvingen van verwarmings
apparatuur treft men veelal hoogstcns een 
opgave aan, bij welke temperatuur een be
paald reptiel of amfibie volgens de auteur 
het beste te houden is. Meestal blijft daarbij 
in het duister hoe de auteur aan die tempe
ratuurwaarde is gekomen. Op deze wijze 
blijft de terrariumhouder in feite het voor 
een succesvol houden van de dieren nood
zakelijk inzicht onthouden. Deze situatie is 
des te opmerkelijker, omdat sinds de veerti
ger jaren vrij veel onderzoek gedaan is aan 
de temperatuurbehoeften van reptielen en 
amfibieen. De resultaten van al dit onder
zoek schijnen echter totnogtoe maar betrek
kelijk weinig doorgedrongen te zijn in de 
kringen van hen. wier liefhebberij hct is 
dczc dieren in gcvangenschap te houden. 
Zclf stuitte ik met name bij het houden van 
land- en watcrschildpadden gauw op het 
problccm van de gewenste temperatuur
nlorzicningen. wat cr toe leidde, dat ik mij 
ben gaan bczig holll.len met de literatuur 
over 'thcrmoregulati~· hi_j reptil·lcn en am
fibici:n. In hct na\'lllgcndl.! hch ik getracht 
ccn zeker ovcrzicht tc gcven ran de ontwik
keling van de ondcrzockingcn. die bctrek-
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king hebben op deze thermoregulatie en 
een samenvatting te geven van de stand van 
zaken op dit moment. 

THERMOREGULATIE DOOR GEDRAG 

Uitgaande van de gedachte, dat reptielen en 
amfibieen niet in staat zijn om uit de eigen 
stofwisselingsprocessen voldoende verbran
dingswarmte vrij te maken om in een eigen 
constante lichaamstemperatuur te voorzien, 
heeft men lange tijd aangenomen, dat de 
lichaamstemperatuur van deze koudbloedi
gen geheel afhankelijk was van de tempera
tuur van de omgeving. Met proeven werd 
aangetoond, dat de lichaamstemperatuur 
van bv. hagedissen duidelijk de verande
ringen van de temperatuur van de omge
ving volgde. Men noemt deze dieren dan 
ook wei 'poikilotherm', d.w.z. wisselend van 
temperatuur, of 'ectotherm', d.w.z. tempe
ratuurafhankelijk van de omgeving. 
Een van de eersten, die aantoonde dat de 
lichaamstemperatuur van reptielen in hun 
natuurlijke omstandigheden niet z6 wissel
vallig is als men wei dacht, was C h a r I e s 
M. Bogert. Samen met CowIe s ver
richtte hij reeds in de veertiger jaren uit
gebreide onderzoekingen naar de lichaams
temperaturen van in bet wild levende hage
dissen in Noord-Amerika. Het bleek hem, 
dat deze dieren wei degelijk een bepaalde 
eigen lichaamstemperatuur hebben, die zij 
zelfs binnen vrij nauwe grenzen constant 
kunnen houden, ook al wisselt de tempe
ratuur van de omgeving. Zo bleken hage
dissen behorend tot bet genus Sceloporus 
steeds een gemiddelde lichaamstemperatuur 
van omstreeks 34 ° C te hebben bij hun 
dagelijkse activiteiten. 
Ofschoon reptielen en amfibieen geacht 
worden niet te beschikken over een in bet 
centrale zenuwstelsel ingebouwd regelcen
trum, bleken deze hagedissen toch in staat 
een bepaalde lichaamstemperatuur te ver
werven en redelijk constant te houden. Op 
welke wijze doen ze dat? 
Bogert en CowIe s (1944) toonden 
aan, dat de hagedissen hun lichaamstempe
ratuur op peil krijgen en houden door hun 
lichaamshouding af te stemmen op de aan
wezige warmtebronnen. Deze warmtebron
nen in de natuur zijn: a) zonnestraling die 

34 

op bet lichaam valt bij bet koesteren in de 
zon; b) toestroming van warmte door de 
Iucht (zoals bij een ventilatorkachel); c) ge
leiding van warmte via de grond, stenen, 
boomoppervlak etc. Het bleek bij de door 
B o g e r t en C o w 1 e s bestudeerde reptie
len dat zij overwegend gebruik maken van 
de directe straling van de zon op bet li
chaam door in de zon te gaan zitten. Reeds 
bij de eerste zonnestralen komen vele hage
dissen 's morgens vroeg uit hun hoi of 
schuilplaats, steken eerst de kop naar buiten 
om zich te Iaten verwarmen waarna zij 
eventueel geleidelijk steeds verder te voor
schijn komen (bv. Crotaphytus). Sommige 
hagedissen, bv. Dipsosaurus dorsalis, nemen 
soms een zodanige houding aan dat de zon
nestralen loodrecht op bet lichaam vallen 
en bet dier een maximum aan warmte op
vangt. Sommige dieren zoeken wei eeris een 
scbuine belling op om maximaal profijt van 
de zonnestraling te hebben. Bepaalde rep
tielen zijn in staat door bet platter maken 
van bet lichaam meer straling op te vangen. 
De lichaamstemperatuur kan bij een derge
lijk zonnebad vrij snel oplopen. Bij de ge
hoornde bagedis Plzrynosoma so/are liep de 
lichaamstemperatuur in 15 minuten met 
16° Cop als bet dier werd blootgesteld aan 
de zon in Arizona. 
Dreigt de lichaamstemperatuur te hoog op 
te lopen, dan zal bet dier in bet algemeen 
proberen zich aan de zonnestraling te ont
trekken, bv. door een schaduwplaats op te 
zoeken, door weg te kruipen in een hoi of 
door zich in de grond te graven. Eventueel 
kan bet een zodanige houding ten opzichte 
van de zonnestralen aannemen, dat een zo 
klein mogelijk deel van bet lichaam hieraan 
is blootgesteld (bv. door kop en lichaam in 
de lengterichting van de stralen te houden). 
Veel reptielen en met name die welke be
kend staan als zonminnende reptielen (he
liotberm) zoals vele hagediss~n, slangen en 
schildpadden zijn aldus in staat om door 
middel van actief gedrag (gaan zonnebaden, 
de voor bet moment meest geschikte hou
ding aannemen, weer schaduw opzoeken, 
enz.) hun lfchaamstemperatuur op een be
paalde waarde te krijgen en te handhaven 
gedurende hun dagelijkse activiteiten. De 
mogelijkheid om de lichaamstemperatuur 
enigszins te regelen bleken dus groter dan 
men vroeger wei vermoed had. Deze rep-



tielen bleken in feite veel minder afhanke
lijk van de temperatuur van de directe om
geving dan men op grond van de labora
toriumproeven van weleer (waarin men bet 
dier had beroofd van deze mogelijkheden 
tot actieve temperatuurregulatie) had aan
genomen. 
De gemiddelde lichaamstemperatuur van 
veel reptielen en van een aantal amfibieen 
ligt dan ook niet zelden boger dan die van 
de omgeving. Zo werd bijvoorbeeld bij de 
op grote hoogten van bet peruviaanse An
des-gebergte levende bagedis Lio/aemus 
multiformis een gemiddelde lichaamstem
peratuur van 31 ° C gemeten, terwijl de 
temperatuur van de Iucht om bet vriespunt 
lag. F i t c h (1956) vond dat de licbaams
temperatuur van de bij koel weer in de zon 
zitende kikvors A cris gry/lus vaak 10° C 
boven de temperatuur van de Iucht was ge
legen. 

ANDERE FACTOREN BIJ DE 
THERMOREGULATIE 

De verdienste van C o w I e s en B o g e r t 
is, dat zij hebben gewezen op bet bestaan 
van thermoregulatie bij reptielen door de 
activiteit van bet dier. Behalve bet gedrag 
zijn er nog enkele andere factoren die bij 
de temperatuurregulatie meespelen. 

Zo speelt bijvoorbeeld de kleur van bet dier 
een rot. Licbtgekleurde dieren weerkaatsen 
meer zonnestraling dan donkergekleurde 
dieren, bij laatstgenoemde loopt de tempe
ratuur dan ook sneller op. Er blijkt een ze
ker verband tussen lichaamskleur en bio
toop te bestaan. Hagedissen die in woestij
nen Ieven - veelal ook juist lichtgekleurd 
- hebben een groter weerkaatsingsvermo
gen dan hagedissen die in bv. savannen 
Ieven, terwijl deze op hun beurt weer meer 
zonnestralen terugkaatsen dan hagedissen 
die in de tropiscbe regenwouden Ieven. De 
in wouden levende reptielen kunnen door 
hun donkerder kleur maximaal van elke 
spaarzaam doordringende zonnestraling 
profiteren. Hagedissen die in eenzelfde bio
toop Ieven bebben vaak een gelijk reflectie
vermogen, maar kunnen onderling wei ver
scbillen in kleur, oppervlaktestructuur, e.d. 
Meer primitieve bagedissen zoals gekko's, 

kameleons, leguanen en Xantusidae zijn in 
staat hun lichaamskleur Iichter of donker
der te maken, al naar behoefte. Deze bage
dissen zijn vaak donkerder gekleurd als de 
omgevende temperatuur laag is of als ze 
beginnen ·met zonnen, om bij stijgen van de 
Iichaamstemperatuur een lichtere kleur aan 
te nemen. Daarentegen is de vooral nachte
lijk levende hagedis Xantusia Iicht bij Ia
gere temperaturen om bij hogere tempera
turen donkerder te worden. 
Volgens Schmidt- N i e 1 sen en D a w
s on (1964) is bet zo, dat een donkerder 
kleur niet zo erg veel meer warmtewinst 
oplevert dan een lichtere kleur. Deze au
teurs neigen tot de al eerder door anderen 
geuite mening, dat de lichaamskleur meer 
de bescberming van bet dier dient (door bet 
moeilijk waarneembaar maken) dan dat de 
Iicbaamskleur zo belangrijk is voor de tem
peratuurregulatie. 

De grootte van bet dier speelt een rol in 
die zin, dat kleinere reptielen sneller warm 
worden dan grotere, daarmee soms bet ge
vaar lopend oververhit te raken. Bo g e r t 
(1959) wijst er op, dat de echte grote rep
tielen (pythons, varanen, anaconda's) over
wegend in tropische streken voorkomen, 
waar een gelijkmatig hoge temperatuur 
voorkomt en bet dier niet wordt blootge
steld aan extreme hitte of extreme koude, 
waar zij zich door hun grootte slecht aan 
zouden kunnen aanpassen. 

Bij sommige hagedissen speelt voorts bet 
zgn. 'parietale oog', een soort derde oog dat 
dicht onder de huid aan de bovenzijde van 
de kop is gelegen, een zekere rol. Net als 
een gewoon oog is bet gevoelig voor Iicht
en warmtestralen. Het komt voor bij een 
aantal hagedissen o.a. bij bepaalde woes
tijnhagedissen zoals Sceloporus, ook bij 
Xantusia. Ook de aan de kust van Nieuw
Zeeland levende brughagedis of tuatara 
(Sphenodon), bet koudst levende reptiel bij 
temperaturen van 6 tot 13° C, is voorzien 
van dit derde oog. Dit orgaan schijnt een 
rol te spelen bij de regeling van de tijd dat 
bet reptiel per dag in de zon zit om zich te 
warm en. 

Behalve directe zonnestraling is ook nog 
een andere warmtebron van belang, nl. de 
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temperatuur van de grond. De bodem kan 
door middel van uitstraling ofwel door 
middel van warmtegeleiding van invloed 
zijn op de lichaamstemperatuur van rep
tielen en amfibieen. Voor bepaalde reptie
len en amfibieen is de bodem van meer be
lang als warmtebron dan de temperatuur 
van de Iucht. Als de Iucht relatief koel is 
en de bodem warm, maken sommige rep
tielen zich zo plat mogelijk en drukken zich 
tegen de grond aan. Veel reptielen zoeken 
bescherming tegen te grote hitte of koude 
door zich geheel of gedeeltelijk in de grond 
in te graven of zich in holen terug te trek
ken, daarbij gebruik makend van het feit, 
dat de temperatuur in de grond veelal ge
matigd is en minder gauw extreme waarden 
bereikt. Reptielen die een vooral nachtelijk 
Ieven leiden houden zich overdag verborgen 
in hun ondergrondse verblijven om dan 
's nachts bij een geschikte temperatuur van 
bodemoppervlakte te voorschijn te komen. 
Men kan 's nachts op de grate autowegen 
in de Verenigde Staten veel slangen tegen 
komen, die liggend op het asfalt profiteren 
van het feit dat de weg iets warmer is dan 
de naastgelegen grand of de Iucht. 

Tenslotte nog een korte kanttekening bij 
wat wij in de inleiding opmerkten, nl. dat 
reptielen praktisch geen eigen lichaams
warmte voortbrengen. Vergeleken met de 
lichaamswarmte die door de 'warmbloedi
gen' wordt voortgebracht is de zelf gepro
duceerde lichaamswarmte bij reptielen en 
amfibieen inderdaaa vrijwel te verwaarlo
zen. Men berekende dat een cavia bij een li
chaamstemperatuur van 37° C bijna zes 
maal meer warmte per gram produceerde 
dan een Amphibolurus van gelijke grootte 
bij dezelfde temperatuur (T e m p I e t o n, 
1970). Een kolibrie produceert tien maal 
zoveel warmte als hagedissen van gelijk ge
wicht. Nu blijkt wei, dat bepaalde reptielen 
onder bepaalde omstandigheden tot een 
verhoging van hun lichaamstemperatuur 
kunnen komen, bijvoorbeeld als ze erg ac
tief zijn. Dit is bv. het geval bij de lndische 
python, wiens stofwisseling sterk toenam 
nadat men deze slang onrustig had gemaakt. 
Het meest opmerkelijke van deze slang 
(Python molurus bivittatus) is echter wei, 
dat men bij vrouwelijke exemplaren die 
zich om hun eieren hebben gevlochten 
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heeft waargenomen, dat deze zelf hun li
chaamswarmte kunnen doen toenemen op 
een wijze die vergelijkbaar is met de metho
den van warmteproduktie zoals men die 
vindt bij zoogdieren. Als nl. de lichaams
temperatuur ben eden de 33 ° C daalt, tre
den spasmodische samentrekkingen van de 
spieren op, samengaande met een verhoogd 
zuurstofgebruik, hetgeen tot resultaat heeft 
dat de lichaamswarmte stijgt. Een reactie, 
die H u t c h i s o n, D o w I i n g en V i n e
ga r (1966) vergeleken met de huiverreactie 
bij vogels en zoogdieren. Deze dieren waren 
aldus in staat de lichaamstemperatuur te 
doen stijgen tot circa 7° C boven de tempe
ratuur van de omgeving. 

DE AFKOELING BIJ REPTIELEN 

De snelheid waarmee reptielen afkoelen is 
niet altijd gelijk aan de snelheid waarmee 
dezelfde reptielen bij het warmen in de zon 
een hogere lichaamstemperatuur krijgen. 
Voor een viertal verschillende families van 
hagedissen kon worden aangetoond dat zij 
minder snel afkoelen (in een verhouding 
van 75-90D/o ten opzichte van de opwarm
snelheid) dan opwarmen, nl. bij A mphibo
lurus, Tiliqua, de varanen en de zeeleguaan. 
Natuurlijk is een dergelijk relatief minder 
snel afkoelen voor bet dier van voordeel 
omdat het dan Ianger actief kan blijven. 
Overigens blijkt bet geleidingsvermogen 
voor warmte van reptielen boger te zijn dan 
van zoogdieren van vergelijkbare grootte. 
Behalve door het zich terugtrekken uit de 
zonnestralen op koelere plekken in de scha
duw of onder de grond zijn er voor de rep
tielen niet zo veel mogelijkheden om een 
overmaat aan lichaamswarmte kwijt te ra
ken. Reptielen hebben geen zweetklieren 
zoals de zoogdieren en kunnen een teveel 
aan warmte niet kwijt raken door middel 
van waterverdamping aan de lichaamsop
pervlakte. Toch bestaat er voor veel rep
tielen een mogelijkheid om een zekere hoe
veelheid vocht via de huid te doen ver
dampen, terwijl een andere mogelijkheid be
staat uit het verdampen van water via het 
ademhalingssysteem. Verschillende reptie
len houdert de bek open, wat men niet ai
leen bij bepaalde hagedissen kan waarne
men maar ook bij krokodillen. Bij som-



mige heliotherme hagedissen is de reactie 
heel duidelijk: zij openen hun monden wijd 
en steken hun goed doorbloede tong naar 
buiten, zoals bv. Dipsosaurus dorsalis, bij 
wie dan soms tong en onderkaak snel vi
breren. Inmiddels is bij bet stijgen van de 
lichaamstemperatuur ook de ademhaling 
sneller geworden. 
Auteurs als Temp I e ton (1970) en 
S c h m i d t - N i e I s o n en D a w s o n 
( 1964) menen, dat bet afkoelen door ver
damping niet zo bijzonder effectief is. 
Meestal pas optredend als de lichaamstem
peraturen hoge waarden bereiken (boven 
ongeveer 40° C) kan bet toch van dienst 
zijn doordat de temperatuur die dodelijk 
voor bet dier is wat later bereikt wordt en 
bet dier dus nog in de gelegenheid is een 
koelere plaats op te zoeken. Als de Iucht 
echter vochtig is, helpt deze wijze van af
koeling aanzienlijk minder. 
Vermeldenswaard is nog, dat andere reptie
len er enigszins andere methoden van af
koeling door waterverdamping op na hou
den. Zo scheidt de gehoornde hagedis bij 
hoge temperatuur een copieuze hoeveelheid 
heldere vloeistof uit de kloaka af waardoor 
de buik en deel van de staart vochtig wor
den. Een dergelijk verschijnsel is ook be
schreven bij doosschildpadden (Terrapene 
ornata), die bij temperaturen boven 32° C 
bij de mond schuimig speeksel gaan af
scheiden, dat over de voorpoten wordt ge
smeerd en ook op hoofd en nek terecht 
komt. Dit is ook waargenomen bij jonge 
Teswdo sulcata bij lichaamstemperaturen 
tegen de 40° C. Vaak wordt dit vooraf ge
gaan door bet urineren over de achterpoten, 
waarbij een laagje vochtige grond op de 
poten wordt gevormd dat verkoelend werkt 
(Riede s e I et.al., 1971). AI deze afkoe
lingsmethoden zullen in bet algemeen pas 
in werking komen onder buitengewone om
standigheden. 

DE VOORKEURS-LICHAAMS
TEMPERATUUR (V.L.T.) 

C o w I e s en B o g e r t ontdekten, dat veel 
soorten hagedissen die zij in Noord-Amerika 
in bet wild bcstudeerden een min of meer 
vaste lichaamstemperatuur hebben, die zich 
liet berekenen aan de hand van vele zorg-

vuldige metingen van de lichaamstempera
tuur bij een voldoend aantal exemplaren 
onder diverse omstandigheden. Dit bleek 
duidelijk bij de hagedis Sce/oporus waarvan 
er in Noord-Amerika veel soorten voorko
men, verspreid over bet hele gebied tussen 
de kusten en liggend tussen Canada en Pa
nama. Waar en onder welke verschillende 
omstandigheden deze hagedissen ook voor
komen, steeds bleek de gemiddelde li
chaamstemperatuur in hun actieve periode 
bij de 34 ° C te liggen. 
B o g e r t veronderstelde, dat deze li
chaamstemperatuurwaarde een erfelijk ken
merk is. Het bleek namelijk dat de li
chaamstemperatuurwaarden van recht
streeks met elkaar verwante species binnen 
een genus, en zelfs van genera binnen een
zelfde familie, sterke overeenkomst verto
nen. Aan de andere kant komen duidelijk 
uiteenlopende waarden voor bij met elkaar 
niet verwante, maar wei naast elkaar in de
zelfde biotoop voorkomende hagedissen. Zo 
hebben species van Sceloporus een gemid
delde lichaamstemperatuur van 34 ° C, 
maar hebben species van de vaak ook ter 
plaatse voorkomende hagedis Cnemidopho
rus een gemiddelde lichaamstemperatuur 
van 41 ° C. Verschillen of overeenkomsten 
in klimatologische en andere levenscondi
ties zouden derhalve van betrekkelijk ge
ringe invloed zijn op de lichaamstempera
tuur van dergelijke reptielen. Zo hebben 
Sceloporus-species die in de hetere streken 
van Mexico en Honduras Ieven slechts een 
enkele graden hogere lichaamstemperatuur 
dan bij deze soort als geheel werd waarge
nomen. 
De onderzoekingen van B o g e r t en C o w-
1 e s zijn later door anderen voortgezet, zo
wel in de natuur als in bet laboratorium, 
waarbij ook verfijnder onderzoekmethoden 
werden toegepast om de kenmerkende li
chaamstemperatuurwaarden te vinden. Men 
is de vermoedelijk voor ecn species of genus 
erfelijk vastliggende lichaamstemperatuur 
de voorkeurs-lichaamstemperatuur gaan 
noemen (preferred body temperature; ver
der aangeduid met v.l.t.). In deze term 
wordt tot uitdrukking gebracht dat bet dier, 
hetzij in bet wild, hetzij in bet laboratorium, 
gemiddeld genomen deze temperatuur 
handhaaft met behulp van de mogelijkhe
den tot regulatie waarover bet beschikt. Op 
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dit punt mag wei even worden opgemerkt 
dat bet verwarrend is om, zoals N i e t z k e 
(1969) in zijn overigens verdienstelijk hand
hoek doet, te spreken van een 'Vorzugs
Temperatur' - waarschijnlijk in navolging 
van Herter (1940, 1960). Deze term zou 
nl. tot bet misverstand aanleiding kunnen 
geven, dat bet gaat om een temperatuur 
van de omgeving welke bet dier uit zichzelf 
zou opzoeken en prefereren en bij welke 
men bet dier bet beste in gevangenschap 
zou kunnen houden. Wij zullen later hierop 
terugkomen. 
Over de v.l.t. van diverse reptielen en amfi
bieen kan men in bet algemeen opmerken, 
dat hagedissen gemiddeld neigen tot een 
iets hogere v.l.t. dan slangen, en dat deze 
weer gemiddeld genomen een hogere v.l.t. 
hebben dan schildpadden, welke laatste op 
hun beurt weer gemiddeld een hogere v.l.t. 
hebben dan de meeste amfibieen. Water
schildpadden hebben doorgaans een lagere 
v.l.t. dan landschildpadden, terwijl de v.l.t. 

Fig. 1. De spreldln~;~ van de gemeten lichaamstem
peratuur blj actieve mdlvlduen van 3 reptlelensoorten. 
Terrapene heeft een relatief lage v.l.t. met een rela
tief grote spreldlng, Cnemldophorus een hoge en veal 
nauwer begrensde v.l.t., Ophlsaurus neemt een tus
senposltle ln. Overgenomen ult F i t c h (1956). 

(/) 
0 
a: 
0 
0 

5 

~5 
u.. 
0 

0:: 
IJJ 
m 

OPHISAURUS 

CNE MIDOPHORUS 

~ TERRAPENE z 

5 

van semi-aquatiele schildpadden bier tussen 
in ligt. Deze bevindingen van F i t c h 
(1956) en Bratt strom (1965) stemmen 
overeen met de algemeen verbreide opvat
ting, dat reptielen over bet geheel genomen 
duidelijk warmteminnende dieren zijn ver
geleken met de meeste amfibieen. 
Opmerkelijk is dat enkele reptielen een v.l.t. 
blijken te hebben die boger ligt dan de 
lichaamstemperatuur van de zoogdieren en 
de mens (nl. enkele Cnemidoplzorus, o.a. 
Cnemidophorus tesselatus met een gemid
delde v.l.t. van 42° C). Over 'koudbloedi
gen' gesproken! Er blijkt een zeker verband 
te bestaan tussen v.l.t. en levenswijze. Val
gens F i t c h (1956) hebben die reptielen en 
amfibieen die zich graag in de zon warmen 
een relatief hogere v.l.t. dan reptielen en 
amfibieen die zich niet direct door zonne
straling Iaten verwarmen maar zich verwar
men door contact met verwarmde bodem 
of zich op .houden in warme schuilplaatsen 
(bv. spleten tussen rotsen). Deze laatstbe-
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doelde categoric heeft doorgaans weer een 
boger v.l.t.-gemiddelde dan die reptielen en 
amfibieen, die een nachtelijk of onder
gronds Ieven leiden en bij wie de lichaams
temperatuur vaak die van de grond bena
dert. In het algemeen zullen reptielen met 
lagere v.l.t. meer in koudere streken actief 
zijn en in koudere seizoenen dan reptielen 
met hogere voorkeuren. 

DE SPREIDING IN DE V.L.T. 

B o g e r t had bij een aantal van de door 
hem bestudeerde Noord-Amerikaanse hage
dissen een vrij' nauw bepaald v.l.t.-gemid
delde gevonden. Zo bleken de lichaamstem
peratuurwaarden, die bij species van het 
genus Sceloporus gemideld op 34 ° C liggen. 
doorgaans niet meer dan 2 tot 3 ° C van dit 
gemiddelde af te wijken. Ook bij Cnemido
phorus en Dipsosaurus liggen de onder di
verse omstandigheden bij actieve dieren ge
meten lichaamstemperaturen zeer dicht bij 
de voor deze soorten bepaalde v.l.t. 
Men vindt echter niet bij aile reptielen en 
amfibieen een dergelijke markante waarde. 
Bij sommige reptielen en amfibieen blijken 
de lichaamstemperaturen zich niet zo uit
gesproken te centreren op het gemiddelde, 
maar vindt men een breder gebied van ge
middelde temperatuurwaarden. Zo vond 
F i t c h (1956) bijvoorbeeld bij de slang 
Coluber constrictor een vrij opmerkelijke 
spreiding van de gemiddelde lichaamstem
peratuur, liggend tussen 20 en 37° C (of
schoon meer dan de helft van de metingen 
in een nauwer gebied lag, nl. tussen 29 en 
33° C). De voorkeurs-Iichaamstemperatuur 
spitst zich bier dus niet toe op een enkele 
waarde, maar bestaat uit een meer of min
der nauw scala van temperaturen. Dit heeft 
het voordcel dat het dier, minder gebonden 
is aan een specifieke v.l.t., actief kan zijn 
bij variatie van de Iichaamstemperatuur. 
Bij het vaststellen en beschrijven van de 
thermoregulatie van reptielen en amfibieen 
zal men ook steeds de mate van spreiding 
van de v.l.t. in aanmerking moeten nemen. 
Amfibieen kunen bij veel lagere tempera
turen Ieven dan reptielen maar bovendien 
zijn zij bij een veel bredere (lichaams-)tem
peratuurscala actief dan reptielen. Slangen, 
die doorgaans ook een lager v.l.t.-gemiddel-

de hebben ·. dan hagedissen, kunnen bij een 
breder scala van lichaamstemperaturen nog 
actief zijn dan hagedissen, die veel vaker 
op een zeer kleine speelruimte van de v.l.t. 
zijn aangewezen (Fitch, 1956). 

DE OPTIMUM-LICHAAMS
TEMPERATUUR 

De v.l.t. geeft die temperatuurwaarde aan. 
die door het dier zo vee) mogelijk wordt ge
handhaafd met de ten dienste staande mid
delen tot regulatie. Daar door onderzoek is 
vastgesteld dat deze v.l.t. de meest optimale 
is voor een aantal Iichaamsprocessen wordt 
deze waarde ook wei de optimum-tempera
tuur genoemd. 
Stijgt de lichaamstemperatuur bij reptielen 
en amfibieen dan verlopen de fysiologische 
processen in het algemeen vlugger. De stof
wisseling neemt toe, de hartslag wordt snel
ler, er wordt in het algemeen mecr zuurstof 
verbruikt en er komt relatief meer li
chaamswarmte vrij (al is de hoeveelheid li
chaamswarmte die bij reptielen wordt ge
produceerd altijd erg klein vergeleken met 
de lichaamswarmte die door zoogdieren 
wordt gcvormd). 
De temperatuur is ook van belang voor de 
voelselopname. Veel reptielen en amfibieen 
gaan pas eten of op zoek naar voedsel, als 
de lichaamstemperatuur een zekere mini
mumwaarde heeft bereikt. Voor een goed 
functioneren van de spijsvertering is even
zeer een bepaalde temperatuur noodzake
lijk. Verschillende reptielen zoeken voor 
hun spijsvertering een bepaalde tempera
tuur uit. R e g a I (1966) vond dat bepaaldc 
hagedissen ( Lygosoma laterale, G errlwnotus 
multicarinatus, Xantusia vigilis en X. river
siana) die zelden de warme delen van het 
terrarium opzoeken, dit wei deden na voed
selopname. Hetzelfde constateerde hij bij 
een Boa constrictor die na de voedselopna
me onder de warmtelamp kroop maar dit 
'zonnen' abrupt beeindigde na de defaeca
tie. Te lage temperaturen blijken voor de 
spijsvertering nadelig te zijn; de werkzaam
heid van bepaalde enzymen komt dan niet 
goed op gang. Blijft een prooi dan te lang 
in de ingewanden van bv. een slang, dan 
kan deze daar verrotten voor zij goed ver
teerd wordt. Daarom is het bijzonder slecht 
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als een slang die pas gegeten heeft in de 
winterslaap gaat voor de prooi goed ver
teerd is. Slangen die in minder warme stre
ken of jaargetijden nog actief zijn, verteren 
hun prooi gedurende de warmste tijden van 
de dag (G i r o n s & G i ron s, 1956). 
Reptielen eten doorgaans meer bij hogere 
temperaturen, verteren het eten dan beter 
en sneller en zullen ook sneller groeien. 
Terwijl de temperatuur niet direct zo van 

Brleven aan de redactle 

Zeer geachte re~actie, 

Zonder onze goedkeuring en medeweten heeft een 
anonymus het 'Sint Maarten Cookbook' het Iicht doen 
zien. Het voorbericht verraadt, dat het de bedoeling 
is 'to retain the old cooking styles and foods of the 
West Indies'. 
Enige recepten zijn voor ons van belang: de Iguana 
stew, de Fried mountain chicken en de Br~ised turtle. 

Iguana stew: vii en reinig een vette wljfjesleguaan, 
bij voorkeur in maart of april, bewaar de eieren (ook 
de gele), lever en hart. Splijt de romp langs de rugge
graat en verdeel elke helft in drie stukken, de poten 
in twee stukken. Kook de eieren in flink gezouten wa
ter met wat chilipeper, half uur Iaten doorkoken, dan 
afgieten. Sauteer de stukken vlees intussen lichtjes in 
olie totdat ze lichtbruin zijn. Giet er kokend water 
overheen, voeg hate papers, knoflook, zout en paper 
toe en breng op smaak. Doe er de eieren, met de 
schalen, hart en lever bij en laat zachtjes doorkoken, 
totlilat hat geheel is ingedampt. Serveer op een bed 
van rijst en rode bonen. 

Mountain chicken, zo vermeldt het boek, is een uit
zondering, want aileen Dominica en Montserrat her
bergen de reuzenkikkers, die daarvoor nodig zijn. 'The 
recipe is included however, for the interest of these 
cnefs that may be interested'. 
Was de gevilde en van ingewanden ontdane kikkers 
en snijdt ze in vier stukken. Wrijf de stukken in met 
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belang is voor de vorming van zaad- en ei
cellen is de temperatuur wei van invloed op 
de incubatietijd van de eieren. Verder is 
gebleken dat de lichaamstemperatuur van 
invloed is op verdere functies en processen, 
zoals de vorming van immuniteit bij reptie
len en amfibieen (T a i t, 1969) en de ge
hoorgevoeligheid van hagedissen (Camp
b e II, 1969). 

Vervolg op pagina 43. 

zout, peper en paprika; breng ze op gaur met thijm 
en ul en laat het daarna een half uur intrekken. Haal 
de stukken dan door bloem met paper en paprika en 
bak ze gaar in de frituurpan. 

Braised tu111le wordt bereid door de stukken schild
paddevlees .,IJ koud water te zetten en onder toevoe
ging van lauioierblad, drie peperkorrels en zout naar 
smaak aan d&. kook te brengen. Dan afgieten, Mn 
kopje vloeistor. bewaren. Het vlees in kleine stukjes 
snijden, sauterlll in heet vet met fijngesneden knot
look en ui, totd!lt ze bruin zijn. Daarna het bewaarde 
restje van de knokvloeistof toevoegen, evenals zout 
en paper naar smaak. In een pan met deksel een 
uurtje Iaten sudderen en voor het opdienen van het 
gerecht twee eetlepels brandy of een eetlepel elk 
brandy en rum, toevoegen. 

De Antillen-leguaan heat niet voor nlets dellcatisslma. 
Op het vasteland wordt oktober steeds genoemd als 
de baste maand. De mountain chickens zijn Lepto· 
dactylus; naar ik mean zijn het uitsluitend mannetjes 
of uitsluitend wijfjes, dieren van het andere geslacht 
worden nooit gevonden. 
Hoewel hat bereiden van wat wij terrariumdieren noe
men in de keuken niet moet worden aangemoedigd, 
is het misschien ooit leuk om op een andere moge
lijke vorm van dierconsumptie te wijzen. 

fiet Wijdevelt, Engelen (N.B.), 10 oktober 1972. 
L. C. M. W ij f f e I s 


