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G. M. M. F o e k e m a 
Kruisstraat 9, Utrecht. 

Een aantal opmerkingen over eierslangen naar aan
leiding van een fotoserie van Dasypeltis inornata 

lngezonden februari 1972. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - de familie Colubridae -
problemen bij de onderverdeling van de Colubridae -
een dynamische onderfamilie - de positie van Dasy
pellls - morfologie - gedrag - het houden in gevan
genschap - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Zelf heb ik nooit een eierslang gehouden. 
Reden tot het schrijven van dit artikel zijn 
de bijzondere foto's van de heer V a n 
d e n N i e u w e n h u i z e n. Eerst bespreek 
ik een paar problemen die samenhangen 
met het vast~;tellen van de systematische po
sitie van Dasypeltis binnen de slangen
familie Colubridae. Vervolgens zal ik op
merkingen maken over uiterlijk en gedrag 
van Dasypeltis, maar daarbij regelmatig 
verwijzen naar andere auteurs. 

DE FAMILIE COLUBRIDAE 

De familie Colubridae omvat ongevecr 
2000 soorten. In totaal zijn er ongevccr 
3000 soorten slangen bekend, die in 9 fa
milies worden onderverdccld. De Colubri
dac vormcn dus verrcwcg de grootstc fa
milic. 
De meeste colubridcn lijkcn vccl op elkaar. 
Als men er ecn in handen krijgt zonder te 
weten uit-welk ge_bied hij afkomstig is. kan 
hct bijzonder moeilijk zijn het dier te deter
mineren. Als voorbeeld van een doorsnec 
colubride kan de ook in Nederland voor
komende ringslang (Natrix natrix) genoemd 
worden. De bovenkant van de kop is bezet 
met 9 grote schilden, zoals bij vrijwel aile 
andere colubriden. Die 9 schilden zijn 
steeds gerangschikt volgens hetzelfde ka
raktcristieke patroon, zodat men ze namcn 

heeft gcgeven (zie fig. 1). De slanke Ii
\!haamsbouw en de brede buikschubben van 
de ringslang zijn ook algemene kenmerken 
van colubriden. 
Door hun veelal bescheiden voorkomen 
zijn de meeste Colubridae bij terrariumlief
hebbers onbekend. Een relatief klein aantal 
soortcn heeft wei bijzondere kenmerken. 
Dit geldt bv. voor een aantal genera die 
zich gchecl aan het Ieven in bomen hebben 
aangepast en extreem lang en dun zijn, zo
als A llm•fltla, Dryophis, Dendrophis, Oxy
be!is, Pllilotlwmnus en Imantodes. Andere 
colubriden vallen op door bijzondere uit
stceksels aan de kop, zoals Erpeton of 
Langalw, weer andere doordat ze bijzonder 
groot worden, zoals Spilotus pullatus of 
Ptyas nwcosus. Sommige soorten zijn be
kcnd door hun fellc kleuren, bv. Lampro
pelris doliata. 
Daarnaast zijn cr colubriden die hun be-

Fig. 1. De 9 schilden op de kop van colubriden (en 
elapiden): 1 en 2 de internasale schilden, 3 en 4 de 
prefrontale schilden, 6 het frontale schild, 5 en 7 de 
supra-oculaire schilden, 8 en 9 de parietale schilden. 
De parietalen zijn meestal het grootst. Tekening: 
F o e k e m a (naar J a n en S o r d e I I i). 
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kendheid niet danken aan een opvallend 
uiterlijk maar aan een opvallend gedrag, 
ecn van hen is de eierslang Dasypeltis 
scahra. Het feit dat hij zich uits luitend met 
e iercn voedt hceft hem beroemd gemaakt ; 
daarbij komt nog dat hij naar verhouding 
extreem grote eieren kan inslikken. De 
foto's maken ecn beschrijving van die slik
capaciteit overbodig. 

PROBLEMEN BIJ DE 
ONDERVERDELING VAN DE 
COLUBRIDAE 

De Colubridac vormen voor systema tici een 
problcem. De familie is groot en heterogeen 
maa r toch mocilijk onder te verdelen in 
een aantal ondcrfamilies. Er zijn versehil
lendc onderverdelingen voorgestcld , maar 
gcen crvan is werkelijk bevredigend en al
gcrneen aanvaard. 
Het defin icren van groepen binnen de Co
lubridac is gccn kunst, er zijn genoeg 

Fig. 2. Dasypellls lnornala. Foto: V a n d e n N i e u
w en h u i zen. 
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schcrp omlijnde criteria te vinden waarmee 
groepen precies kunnen worden afgeba
kend. Maar het gaat er bij de zoologisehc 
classifieatie om zogcnaamdc 'natuurlij ke 
groepen' te vinden, grocpcn die bcstaan 
uit aile soorten die zijn voorgekomen uit 
cen gemeenschappelijkc voorvadc r. Zulke 
soorten z ijn te herkennen doordat zc 
cen aantal gemeenschappelijkc kcnmcrkcn 
zullen hebbcn. Maar niet iedere ovcreen
komst wijst op verwantsehap. Zou men een 
natuurlijke groep afbakencn met behulp 
van een kenmerk, dan moet dat een ken
merk zijn dat maar ccn maal in de loop van 
de evolutie is ontstaan en vervolgens nooit 
mccr vcrloren is gegaan bij verdere ont
wikkelingen. In de praktijk constateert men 
dat een kenmerk waarschijnlijk aan die 
voorwaarde voldoct door haar samcngaan 
met a ndere eigenschappen tc bcstuderen. 
Kcnmerken die een maal zijn ontstaan 
noemt men monophyletisch. Eigenschap
pen die meerdcre malcn ona fhankclijk van 
clkaar zijn ontstaan noemt men polyphyle-



tisch. Het is duidelijk dat zulke kenmerken 
de systematicus het Ieven zuur kunnen 
maken. 
Een van de grote moeilijkheden bij de on
derverdeling van de Colubridae is nu, dat 
a ls men een onderfamilie op grond van 
bepaalde eigenschappen onderscheidt er een 
of meerdere genera zo een merkwaardige 
positie krijgen, dat men wei moet conclu
deren dat men met kenmerken werkt die 
polyphyletisch zijn en dat de betreffende 
ondcrfamilie dus geen natuurlijke groep is. 
Een voorbeeld hiervan is het kenmerk 
'opistoglief'. Het wordt als zeker beschouwd 
dat een opistoglief ·gebit zich verschillende 
malen heeft ontwikkeld. Gevolg daarvan is 
dat een bepaalde opistogliefe soort nauwer 
vcrwant kan zijn aan een agliefe soort dan 
aan een andere opistogliefe soort. Het is 
niet mogelijk een onderfamilie binnen de 
Colubridae te onderscheiden op de ken
merken aglief en opistoglief aileen. (Aglief: 
geen giftanden; opistoglief: giftanden ach
Ier in de bek). 

Fig. 3. Dasypeltla lnornata. Foto : Van d e n 
N i e u w e n h u i z e n. 

Een verdere moeilijkheid bij de onderver
deling van de Colubridae is, dat als men be
paalde groepen als onderfamilie afsplitst 
men met een omvangrijk residu blijft zitten. 
Onderfamilies die dikwijls worden onder
scheiden zijn ondermeer de Acrochordinae, 
de Boginae, de Homalopsinae, de Dipsadi
nae en de Dasypeltinae. Deze groepen zijn 
allemaal wei verdcdigbaar en a llemaal van 
de overige Colubridae te onderscheiden, 
maar na de afsplitsing ervan houdt men een 
kunstmatig restant over dat de naam Co
lubrinae toevalt en dat helemaal niet op een 
natuurlijke groep lijkt. Dit ondergraaft de 
status van de afgesplitste groepen. 

EEN DYNAMISCHE ONDERFAMILIE 

De moeilijkheden bij het indelen maken 
het waarschijnlijk dat de Colubridae een 
jonge en succesvolle groep zijn. 
Jong omdat polyphyletische kenmerken bij 
een oude groep meestal gemakkelijker her-
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kenbaar zijn dan bij een jonge groep. Im
mers, hoe Ianger terug twee soorten onaf
hankelijk van elkaar dezclfde eigenschap 
ontwikkclden en doorgaven aan de soorten 
die uit hen voort kwamen, hoe Ianger deze 
soorten als genetisch gescheiden groepen 
hebben bestaan, en hoe groter dus de kans 
is dat zc zich op andere punten tegenge
steld hebben ontwikkeld. Parallelle ontwik
kelingen worden minder volmaakt en dus 
gemakkelij ker herkenbaar in de loop van 
de tijd. 
Succesvol omdat een dynamische ontwikke
ling in allerlei richtingen het meerdere 
malen ontstaan van kenmerken waarschijn
lijker maakt. Het succes van de colubriden 
blijkt verder uit het enorme aantal soorten 
en uit hun verovering van aile continenten 
en aile soorten biotopen. 
Succes en jeugd blijken ook uit de positie 
van de familie in Noord-Austral ie. Enkele 
soorten zijn daar via de archipel vanuit 
Azie aangekomen en zijn er zeer talrijk: 
een maagdelijk gebied wordt door hen ver-

Fig. 4-8. Dasypellls lnornala. Foto"s: Van de n N I e u 
wen h u I zen. 
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overd. 
Juist jonge groepen kunncn bij de ondcr
verdeling speciale problemen geven. Een 
oudere grocp heeft zolang concurrentie on
der steeds weer wisselende omstandighcden 
moeten verdragen, da t een groter aan tal 
soorten is uitgestorven en ecn oorspronke
lijk continuum van vormen meer en meer 
een discreet spectrum is geworden. Het 
grote aantal ontwikkelingen dat door de 
interactie van mutaties en milieu kan plaats
vinden, dikwijls kris kras door elkaar heen, 
is door de tand des tijds uitgedund. Het 
willekeurige karakter van mutaties is aan 
een jonge groep nog een beetje af te lezen. 
De selecterende werking van het milieu 
brengt er orde en lijn in, deze werking 
heeft mecr effect na Ianger tijdsverloop. 

DE POSITIE VAN DASYPELTJS 

Bezien we nu de eierslangen. Ze zijn ge
makkelijk van aile andere Colubridac te 



Fig. 9. Dasypullls lnomala. Het el word! gekraakt. 
Foto: V a n d e n N i e u we n h u I z e n. 

onderscheiden door onder meer een sterk 
gereduceerd gebit en een aantal door de 
slokdarm heen stekende wervels. Omdat dit 
duidelijk aanpassingen zijn aan de voedsel
specialisatie is voorzichtigheid geboden. Er 
zou convergentie in het spel kunnen zijn : 
een aanpassing is het gevolg van gerichte 
druk van de omstandigheden, en zal daar
om veel vaker polyphyletisch zijn dan een 
eigenschap die geen functionele betekenis 
heeft (zo komt het , dat aan kenmerken die 
de terrariumhouder vrij onbenullig vind t, 
door de systematicus meestal de grootste be
tekenis wordt gegeven bij de zoologische 
classificatie). 
Convergentie is echter niet het pro.bleem bij 
het bepalen van de positie van de eierslan
gen. Aile auteurs zijn het er over eens dat 
ze een zeer homogene natuurlijke groep 
vormen: men rekent ze tot ecn genus. Het 
probleem is, dat men de systematische po
sitie van dit genus binnen de Colubridae 
niet nader kan bepalen vanwege de pro
blemen met deze fam ilie die hierboven zijn 

besproken. Of men kan spreken van een 
onderfamilie Daspeltinae hangt af van de 
vraag in hoeverre aan het bijzondere gebit, 
de bijzondere wervels, etc. een systemati
sche betekenis toegekend kan worden die 
vergelijkbaar is met de systematische bete
kenis van die kenmerken, waarop andere 
subfamilies binnen de Colubridae worden 
onderscheiden. Of de onderscheiding Dasy
peltinae gerechtvaardigd is kan pas gezegd 
worden in het kader van een onderverde
ling die aile colubriden omvat. 

lk hoop te hebben duidelijk gemaakt dat 
het feit dat het indelen van de Colubridae 
bepaalde moeilijkheden geeft iels zegt over 
de geschiedenis van die familie. Verder, dat 
de vraag of het genus Dasypeltis een afzon
derlijkc onderfamilie vormt niet goed be
antwoord kan worden. Oat ligt beslist niet 
aan onzc kennis van het genus, integendeel, 
door cen zeer gedetailleerde studie van 
G a n s (1959) is Dasypeltis een van de slan
gengcnera waarvan het meeste bekend is. 
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Fig. 10. Dasypeltls lnornata. Het el word! leegge
drukt. Foto : Van d e n N I e u w 8 n h u i z 8 n. 

Het ligt aan gebrek aan kennis van de Co
lubridae als geheel. 

MORFOLOGIE 

Voor zover ik weet is van geen slangen
genus de (externe) morfologie zo goed be
kend als van Dasypeltis. G an s (1959) 
be.eft er een zeer grondige en omvangrijke 
studie van gemaakt. Het resultaat van zijn 
werk was ondermeer een verdeling in vijf 
soorten: inornata, medici, fasciata, palma
rum en scabra. Figuur 12 geeft bet kaartje 
waarop G a n s de verspreiding van die 
soorten aangeeft. Enkele jaren later heeft 
hij nog een zesde soort, atra, erkend 
(G an s, 1964). Dasypeltis atra komt voor 
in bet bergwoudengebied van Centraal Afri
ka (Oost-Kongo, Ruanda, Urundi). 
Ik wit bier de aandacht vestigen op drie mor
fologiscbe kenmerken van eierslangen die 
gemakkelijk aan levende dieren zijn waar 
te nemen en ongewoon zijn voor colubriden. 
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In de eerste plaats is bet ontbreken van een 
kingroef vrijwel uniek. Bijna aile slangen 
bebben een kingroef (een plooi van de buid 
van de onderkaak in de lengterichting van 
de kop, beginnend bij de punt van de snuit) 
waar de buid van de onderkaak extra uit
rekt. Het ontbreken ervan bangt waar
schijnlijk samen met de voedselgewoonten 
van Dasype/tis: ook verscbillende slangen 
die zicb op bet eten van buisjesslakken heb
ben gespecialiseerd ( Dipsas) hebben geen 
kingroef. Het ontbreken ervan zou bet ge
bruik van de onderkaak als lepel tje be
vorderen. In ieder geval rekt de onderkaak 
juist in het midden niet uit, zoals op de 
zesde foto van de scrie (fig. 7) goed is te 
zicn. 
Ecn twccdc kenmerk dat Dasype/tis van 
vcrreweg · de meeste Colubridae onder
scbeidt is bet ontbreken van een loreaal 
scbild. Dat is het scbild dat aan de zijkant 
van de kop zit tussen bet neusgat en het 
oog, maar dat nocb bet oog noch bet neus
gat raakt. Evenals de ontbrekende kingroef 



Fig. 11. Dasypeltls inomata. De eischaal wordt ult
gebraakt. Foto : V a n d en N i e u we n h u i z e n. 

is ook dit op figuur 13 te zien. 
Een derde opvallend kenmerk is dat de mees
te soorten Dasypeltis aan de flanken enkele 

Fig. 12. Hat globale verspreidingsgebied van vijf 
soorten Dasypeltls. Overgenomen ult G a n s (1959). 

rijen schubben bezitten die duidelijk smaller 
zijn dan de overige schubbenrijen. Deze 
rijen, meestal drie of vier, bestaan uit 
schubben die bovendien een beetje scheef 
liggen en merkwaardig gekield zijn. Het 
gezamenlijke effect is, dat de beschubbing 
van de flanken slordig aandoet. 
Alleen Dasypeltis inornata, de soort die de 
hcer V a n d c n N i e u w e n h u i z e n fo
tografeerde, heeft geen of nauwelijks ver
smalde schubben op de flanken. Deze soort 
wordt bovendien groter dan de vijf andere 
soorten en is niet getekend maar effen 
okergeel van kleur. 

GEDRAG 

De foto 's tonen de geweldige slikprestaties 
waartoe Dasypeltis in staat is. De huid van 
de onderkaak en de hals kunnen enorm 
uittrekken, waarbij de rijen schubben, die 
elkaar normaliter als dakpannen overlap
pen, ver uit elkaar komen te liggen. Men 
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zou kunnen denken dat Dasypeltis uitzon
derlijk veel in een keer eet maar dat is niet 
bet geval. Het is normaal voor slangen 
grote prooien, soms tot aan de helft van 
hun eigen Iichaamsgewicht toe, in hun ge
heel naar binnen te werken. Maar bij het 
inslikken van een kikker, muis of rat kan 
de prooi door de druk van de kaken be
hoorlijk worden geplet, zodat bij bet slikken 
niet zo een enorm uitrekken is vereist als 
bij het eten van een ei. 
Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat 
bet ei, dat U de slang op de toto's 2 t/m 11 
ziet eten, uitzonderlijk groot is. Bij de pu
blikatie van de foto's in 'Het Aquarium' 
vertelt de beer Van den N i e u wen
h u i ze n (1971) dat hij zijn slang nog nooit 
zo'n groot ei als dit had gegeven. Dikwijls 
schijnen de dieren voor dit soort toppresta-

Fig. 13. Dasypeltls scabra. Op het zljaanzicht van de 
kop is te zien dat het loreale schild ontbreekt. Het 
bovenaanzicht laat de blj fig. 1 benoemde schllden 
zien. Het onderaanzicht toont het ontbreken van een 
kingroef. Overgenomen uit 0 e W I t t e (1962). 

ties terug te schrikken. Bij de beer K h o 
(Amsterdam) was ik er getuige van dat een 
eierslang een ei dat relatief kleiner was na 
intensief onderzoek Iiet liggen, om vervol
gens enkele minuten later een nog kleiner 
ei wei te accepteren (fig. 14). 
Ecn bijzonder aspect van het eten van de 
eierslang is niet te fotograferen, namelijk 
de ongewone snelheid waarmee de slang 
de eerste fase van het slikken voltooid. 
Twee maal heb ik een eierslang zien eten, 
beide keren kwam de slang tongelend op 
het ei af, bewoog er met de kop langs, be
tongelde het, drukte er eens met de snuit 
tegen aan om dan plotseling de kaken wa
gewijd open te sperren. Het is dan een 
kwestie van een of enkele seconden en bet 
ei is al voor bijna de helft omspannen. 
Daarna verloopt het slikken verder lang-

~ 
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E. M. C. P o e I - H e I I I n g a 
Van Spaenstraat 35, Amstelveen. 

Ervaringen met het houden van jonge kameleons 

lngezonden augustus 1973. Mevrouw P o e I - H e I
I i n g a beschrijft haar eerste ervaringen met het 
grootbrengen van twee jongen van Chamaeleo jacksonl 
die afkomstig waren uit een tweedegeneratiekweek 
bij de heer J. F. Jacobs te Broek in Waterland. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - de eerste kennismaking -
verzorging en gedrag - vier maanden oud - summary. 

INLEIDING 

Het is zo langzamerhand bij iedere serieuze 
liefhebber wei bekend dat kameleons tot de 
moeilijkst te houden reptielen behoren. 
Ogenschijnlijk gaat bet de eerste tijd dik
wijls geweldig. Ze eten goed en schieten 
gretig op alles wat vliegt en kruipt. Maar 
meestal halen ze toch bet halve jaar niet 
en zijn ze ineens bezweken. Vooral jonge 
kameleons zijn moeilijk te houden omdat 
die nog veel gevoeliger zijn. Dat is heel 
jammer, ook al omdat bet zulke geweldige 
leuke diertjes zijn. 
Vaak hebben kameleons al wormparasieten 
als ze gevangen worden, maar deze worden 
pas echt gevaarlijk door de verzwakking 
van de kameleons tijdens bet vervoer en 
door de verandering van klimaat. 
Dikwijls worden kameleons veel te warm 
gehouden. Bijna aile soorten komen uit 
Afrika ten zuiden van de Sahara of van 
Madagascar. Het grote misverstand dat aile 
dieren die uit Afrika komen een tropisch 
Ieven leiden is fataal voor vele kameleons. 
Chamaeleo jacksoni bijvoorbeeld komt uit 
Kenya, dat in bet midden van de Afrikaan
se oostkust ligt. Het biotoop is een berg
achtig landschap, bedekt met bossen waar 
bet veel regent. De temperatuur kan over
dag oplopen tot over de 30° C. Maar voor 
bet zover is heeft de kameleon genoeg 
wan.lte opgedaan in de ochtendzon, en zich 
teruggetrokken in de schaduw. 's Nachts is 

er een sterke afkoeling, vaak tot een paar 
graden hoven nul. 

DE EERSTE KENNISMAKING 

Onze eerste kameleon, uit Kenya, behoorde 
tot de levendbarende soort Chamaeleo bi
taeniatus bitaeniatus. Toen wij hem een 
paar weken in huis hadden at bet dier als 
ccn wolf, vaak zitend op mijn arm in de 
tuin. De reden van de niet te stillen honger 
bleek op 20 juli 1972, toen bet terrarium 
's morgens ineens wemelde van de jongen. 
Het waren er twaalf, allemaal 3 em lang, 
zonder staart gemeten. Onze kameleon was 
kennelijk al zwanger toen wij haar kregen. 
Aangezien bet mij totaal ontbrak aan enige 
ervaring met jonge kameleons en de huis
vesting een groot probleem was, besloten 
wij acht jongen weg te geven aan een fa
milie die ze zou proberen op te fokken. 
Helaas is bet ons niet gelukt een van hen 
Ianger dan een jaar in Ieven te houden. 
Een worp van 30 tot 40 jongen schijnt in 
de natuur geen uitzondering te zijn en bet 
is waarschijnlijk dat deze diertjes in de na
tuur wemtg overlevingskansen hebben. 
Maar bij kameleons in gevangenschap moet 
gebrek aan goede kennis van hun verzor
ging wei een reden zijn, dat zo weinig men
sen er in slagen jonge kameleons in Ieven 
te houden. Hier ontbreken immers de na
tuurlijke vijanden. 
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In maart 1973 kreeg ik de unieke kans bet 
weer eens te proberen een paar baby-ka
meleons groot te brengen. De beer 
1 a cobs uit Broek in Waterland kreeg op 
18 maart een worp van 25 jongen van 
Chamaeleo jacksoni. Het was een tweede
generatiekweek, zodat er misschien minder 
kans was dat de jongen met parasieten be
smet zouden zijn. De moeder was in opti
male conditie. 
Met twee diertjes in een bak onder de arm, 
en volgestopt met raadgevingen, ging ik 26 
maart naar huis. 

VERZORGING EN GEDRAG 

lk houd de kleine kameleons in een plastic 
bakje dat slechts 22 em diep, 20 em hoog 
en 34 em breed is. De diertjes moeten het 
voer goed binnen hun bereik hebben, daar
om mag hun huis niet te groat zijn. 
Op de bodem ligt een dun laagje droge 
aarde, met in de hoek Ficus repens, met 
wat dunne droge takjes er doorheen. Bo
venop ligt een houten raam met een stukje 
vitrage erop bevestigd. In de zijkant heb ik 
met een beet mes een rand gat gesneden, 
om er met mijn hand in te kunnen zonder 
dat er voedseldieren kunnen ontsnappen. 

Fig. 1. Een van de jonge Chamaeleo Jackson!. Foto : 
Poe I. 
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Het gat, waardoor ik ook het voer geef, 
stop ik dicht met een stukje schuimplastic. 
Schuin in de hoek op de deksel staat een 
lampje van 40 watt, dat ik af en toe een 
uurtje aan doe. Als het lampje 's morgens 
aangaat beginnen de kleine kameleons met 
hun vast dagprogramma. Ze gaan er hele
maal schuin onder zitten om zoveel moge
lijk warmte op te vangen en hoe beter ze 
zich hebben kunnen 'opladen', hoe beter ze 
daarna zullen eten. 
De temperatuur mag onder de lamp best 
flink oplopen, tot 30° C, als er verder in de 
bak maar altijd schaduwrijke plekken zijn 
waar het minder dan 24° C is. Als ze een 
uurtje hebben zitten zonnen, sproei ik de 
blaadjes van de Ficus repens met water 
waarin ik twee maal per week vijf A-D
druppels (Aquosum) op een halve liter water 
oplos. Ook andere terrariumdieren, waar
onder Phelsuma, Anolis en enkele boom
kikkers, doen het daar al jaren goed bij. 
Tegerr bet eind van de middag gaan ze in 
de slaaphouding zitten, met een ronde rug 
en een stijf opgekruld staartje, en om on
geveer 6 uur zet ik ze binnen of in het tuin
huis voor de nacht. 
Zolang de kameleonnetjes nog flink in de 
groei zijn moeten ze altijd 'verdrinken' in 
het voedsel. Het wemelt dan ook altijd van 



de fruitvliegjes (Drosophila), en ccn paar 
kcer per dag doc ik daar wat weidcplank
ton bij. Die afwisscling is noodzakclijk voor 
cen goedc eetlust. De eerstc dric weken 
aten zc nicts andcrs dan Drosophila. Daar
na krcgcn ze bclangstclling voor klcinc was
motlarfjcs en net uitgckomcn spinnetjcs. 
Pas wckcn daarna 'haastten' zc zich op hun 
grappigc wiebelcndc manier zo sncl moge
lijk naar ccn nicuwe kleine kamcrvlieg of 
motjc, tcrwijl zc vlak bij zich fruitvliegjes 
zouden kunnen schieten. Waaruit mijns in
zicns blijkt dat zc bcslist variatic in het 
vocr moctcn hcbbcn. Ecnmaal in de week 
vcrdcel ik met de hand wat wasmotlarfjcs 
die in Gistocal gcschud zijn. 
Hct is ook de ervaring van andercn dat een 
groot tcmperatuurvcrschil (afkoeling 
·s nachts en warmte 's morgens) cen grotere 
cctlust gccft. Omdat cr half maart nog 
nachtvorst was stondcn de kamclconnctjes 
's nachts natuurlijk altijd binnen, zij het in 
ccn koele kast ( 15° C). Sinds half april was 
het 's nachts bovcn de sc C en stond het 
bakje in het tuinhuis. l-lun cctlust is sinds
dicn duidelijk tocgenomen. 
lk geloof dat directe bcstraling door de zon 
en buitenlucht absoluut onontbecrlijk zijn 
voor jongc kamclcons. Ze groeien harder 
en cten bcter als zc vecl buitcn zijn. Als hct 
slccht v • .-ccr is houd ik zc binnen en zet af 
en toe hct lampjc aan, maar zc staan zovecl 
mogclijk buitcn, half in de zon, half in de 
schaduw. lk let voortdurcnd op of ze het 
nict te warm hcbben. Zc zijn in dat geval 
heel Iicht van klcur, en zckcr als zc ook 
nog hun bckjc open hcbbcn moetcn zc on
middcllijk koclcr worden gezct, andcrs zijn 
zc gauw bczwckcn. Bij erg warm weer zct 
ik zc op cen dichtbcbladcrde tak in een 
vaas op ccn koclc pick in de tuin, zodat zc 
toch zo vccl mogelijk frissc Iucht krijgen. 
Met slccht weer gcef ik ze twce maal per 
week 10 minutcn hoogtezon met een Osram 
Ultra Vitalux lamp, 300 watt, op cen af
stand van 50 em. 

VIER MAANDEN OUD 

Nu, 25 juli 1973, zijn zc vier maanden oud 
5,5 em lang, met een staart van 5 em. Ze 
schieten gretig, zien er stevig uit, en ver
kleuren heel snel als ik ze op de hand 

neem, wat altijd cen gezond tcken is. 
l-loewcl hct een bijzondcr bcwcrkelijk en 
heel vaak ondankbaar 'speelgoed' is moet 
ik zeggen dat ons gezin iedcre dag geniet 
van de kameleonnctjes. Vaak zet ik ze in 
ccn varen in de vcnsterbank en dan locren 
ze met hcldere oogjes de hele kamer door. 
Ecn keer ben ik vergetcn ze weer in hun 
bak tc zcttcn. De volgcnde ochtend vond ik 
ze twcc planten verder in dezelfde houding 
tcrug! 
Tot slot ccn akclige maar wei interessante 
crvaring die ik nooit zou durvcn vertcllen 
als hct slccht was afgelopen. De kameleon
ncnbak is ccns uit mijn handen gcglcdcn en 
tocn ik vrcselijk ongcrust onmiddcllijk kcek 
of zc hct ovcrlccfd hadden, zag ik dat ze 
lcttcrlijk vcrblcckt warcn van schrik, tot 
bijna wit zclfs! Na cen paar sccondcn krc
gcn zc heel langzaam weer wat kleur. 
Misschien hcb ik, door te vcrtcllcn van 
mijn cigcn crvaringen van de afgclopen 
maandcn. cr cnigszins toe bijgcdragcn dat 
de kcnnis van hct houdcn van klcinc kame
Icons wat vcrgroot wordt. 
Wic ccnmaal zijn hart verloren heeft aan 
dczc grappigc diertjcs en zc zo goed moge
lijk vcrzorgt, kan cr vcel plczicr aan be
levcn! 

SAMENV A'ITING 

Jongc kamclcons zijn moeilijk groot te 
brcngcn. Vier bclangrijkc regels zijn: 
I. Ze mogcn bcslist nict tc warm gchouden 
worden. 
2. 's Nachts hebbcn zij ccn sterke afkocling 
nodi g. 
3. Er moct vee! en afwissclend vocdsel 
zijn. 
4. Buitenlucht en directe zonnestraling 
lijken onontbeerlijk. Misschien dat een 
hoogtczon een goede vervanger is. 

SUMMARY 

The author reports on some experiences 
with newly born Chamaeleo jacksoni. It is 
thought essential for their healthy develop
ment that the temperature is kept at a 
moderate level, with a considerable lowering 
of the temperature at night. 
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C. S. Gouda 
Braziliedreef 25, Utrecht. 

Enkele opmerkingen over Tillandsia loliacea 

lngezonden september 1973. Oil is het derde artikel in 
een reeks over verschillende soorten Tlllandsla. 

Van Ti/landsia loliacea zijn er een aantal 
ondersoorten d ie in grootte varieren. De 
ondersoort op de foto is misschien wei de 
kleinste, maar ook de grootste is nog klein 
te noemen. Deze heeft namelijk een bloei
stengcl van 50 mm. De bloemen daarop 

Fig. 1. Tlllandsla lollacea ssp. Foto: G o u d a. 
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meten 6 mm, de bruine punten van de 
bloemblaadjcs zijn teruggevouwen. 
Op de foto is bij een van de loliacea een 
bijna volgrocide bloemstengel te zicn die 
maar 22 mm lang is, de plant zelf is dan 
ook niet groter dan 18 mm. Het is bijna 



lachwekkend zo'n toefje een plant te noe
men. Het is een bijzonder mooie soort met 
zijn dikwitbeschubde bladeren, die als een 
kam bananen bijeen staan. 
Tillandsia loliacea is een stugge niet at te 
moeilijke plant, geschikt voor een terrarium 
waarin de Iucht circuleert en plaats is voor 
planten met droge voeten. Ze mogen niet te 
dicht tegen elkaar staan omdat daardoor 
hun wortels te lang nat zullen blijven en de 
planten gaan rotten. Als gastheer voor der-

Gert Jaap van Kllnken 
Berkenweg 2 F, Doorn. 

gelijke planten gebruik ik meestal druiven
ranken, ieder ander materiaal is echter ge
schikt als bet maar hard is en niet na bet 
spuiten de gehele dag nat blijft. 

SUMMARY 

Some notes are given on Tillandsia /oliacea. 
They need a place that dries up quickly after 
sprinkling water. 

Een schildontsteking bij een Mexicaanse 
doosschildpad (Terrapene mexicana mexicana) 

lngezonden januari 1973. 

Sinds december 1971 ben ik in bet bezit 
van een Mexicaanse doosschildpad, Terra
pene mexicana mexicana. Deze soort komt 
voor in bet noorden van Mexico en in New 
Mexico in de Verenigde Staten, en behoort 
tot de groep van N oordamerikaanse doos
schildpadden, dieren die hoofdzakelijk op 
bet land Ieven, hoewel bet van oorsprong 
moerasschildpadden zijn. Doosschildpadden 
hebben aile een dwars verlopend scharnier 
in bet buikpantser, waardoor dit zich krach
tig kan sluiten zodat van kop, poten en 
staart van de schildpad niets meer te zien is. 
Deze Mexicaanse doosschildpad had de eer
ste tijd nogal last van inwendige parasieten. 
Dr. Z w a r t paste een behandeling toe met 
ripercol, echter zonder resultaat. Daarna 
werd, op advies van dr. Z w a r t, canogart 
toegediend; dit hielp wei. 

Ongeveer half mei 1972 ontdekte ik een 
granwe plek op bet buikschild. Ik schonk 
er weinig aandacht aan. De plek werd wei 

iets groter, maar er was verder niets aan te 
zien. Begin augustus echter zag ik dat een 
naad van bet buikschild was Iosgegaan. Met 
cen uitgekookt mesje en dito pincet heb ik 
toen het hoorn dat los zat eraf gehaald. Er 
was zand tussen de hoornplaat en bet on
uerliggende been gekomen en het been was 
aangevreten. De wond, die niet bloedde, 
bestond nu uit een rond gat in de hoorn
plaat, met daarin zichtbaar een ronde schijf 
aangevreten been. 
N a de verwijdering van de hoornschilfers 
heb ik de wond met Terramycine-poeder 
bestrooid en er een steriel gaasje op ge
daan. Zo heeft de schildpad een paar weken 
rondgelopen. De plek werd niet groter. Bij 
een bezoek aan dr. Z w a r t bleek dat de 
ronde schijf been er zo uitviel als er tegen 
bet schild werd geklopt. De ontsteking had 
zich niet naar binnen toe uitgebreid en de 
wond zag er zo goed uit dat er geen poeder 
of gaas meer op hoefde. Het terramycine
poeder had de ontsteking gestopt. 
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Nu loopt de schildpad weer gewoon door 
het terrarium bij de andere schildpadden. 
Op een gat van 4 mm diepte en 1,5 em 
doorsnede na is er niets meer van de ont
steking te zien. 

Ult andere tijdschrlften 

In het novembernummer van jaargang 29 (1970) van 
Lacerta werd de rubriek 'Uit andere tijdschriften' 
heropend. Daze rubriek, waarin door de redacteur 
stelselmatig artikelen warden besproken die voor de 
lezers van belang zouden kunneli zljn, ward in de na
volgende jaargangen niet gecontinueerd, hetgeen o.a. 
samenhlng met het felt dat het verzamelen en bespre
ken van daze artikelen voor de redacteur van ons 
maandblad een te tijdrovende zaak bleak te zijn. 

Nu ondergetekende sinds kort het beheer van de tijd
schriftabonnementen van de vereniging op zich heeft 
genomen ligt hat in de bedoeling, voor daze rubriek 
weer een vaste plaats in het maandblad in te ruimen. 
De opzet van de rubriek zal enigszins afwijken van 
de aanvankelijke opzet In die zin dat geen art!kelen 
zullen worden besproken, maar dat In principe vol
staan wordt met het geven van auteurs en titels van 
de artikelen die in de diverse tijdschriften waarop de 
vereniging is geabonneerd gepubliceerd worden. 

Gezien het fait dat de vereniging op ruim 30 tijd
schriften is geabonneerd, is het niet mogelijk aile ar
tikelen te vermelden. Wij zullen een keuze moeten 
doen waarbij wlj ons houden aan de eertijds genoemde 
criteria (zie Lacerta 29 (1970), p. 23): 

M at z, G., 1973. 'GOrtelechsen.' D.A.T.Z. 28, pp. 28-
29. (over Cordylus glganteus, C. cordylus, C. cata
phractlcus). 

Frau c a, H., 1973. 'Australische Geckos.' D.A.T.Z. 
28, pp. 65-67. 

M at z, G., 1973. 'GOrtelechsen.' D.A.T.Z. 28, pp. 65· 
67. 

Probst, W., 1973. 'Agamemnon (Agama stelllo).' 
D.A.T.Z 26, pp. 102-103. 

Peters, U., 1973. 'Zwei bemerkenswerte australi
sche Pfeiffrosche.' D.A.T.Z. 28, pp. 107-108. (over 
Mlxophyes fas~lolatus). 

8 I u m be r g, A., 1973. 'Pflege und Zucht von Ritter
anolis.' D.A.T.Z. 26, pp. 156-138. (over Anolls 
equestrls). 

Steuer I, F., 1973. 'Bolden Nachtzucht.' D.A.T.Z. 
26, p. 144. 

H o o g m o e d, M. S.. 1973. 'Herpetologische Beo
bachtungen in Ghana.' D.A.T.Z. 26, pp. 174-178. 

Corne I iss en, Th., 1973. 'Podocnemys cayennen
sls.' D.A.T.Z. 26, pp. 208·209. 

Richter, U., 1973. 'Kreuzung zwischen Nil- und 
Spitzkrokodil (?).' D.A.T.Z. 26, pp.210-211. 

H o o g moe d, M. s., 1973. 'Herpetologische Beo
bachtungen in Ghana (II) - Die Skinke.' D.A.T.Z. 
26, pp. 217-222. 
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SUMMARY 

An inflammation of the plastron of T er
rapene mexicana was cured with terramy
cine. 

1. In elk geval zullen artikelen worden vermeld die 
geheel of gedeeltelijk handelen over het houden van 
amfibieen en reptielen in gevangenschap. 
2. Artikelen die voor een belangrijk deel handelen 
over ecologie, gedrag, gewoonten e.d. van amfibieen 
en reptielen zullen eveneens worden vermeld. 
3. Artikelen over systematiek, taxonomie, fysiologie 
etc. zullen aileen worden vermeld voorzover zij be
trekking hebben op amfibieen en reptielen die veel in 
gevangenschap worden gehouden. 
4. Als laatste categorie stellen wij ons voor ook die 
artikelen te vermelden welke betrekking hebben op 
de beS'cherming van amfibieen en reptielen en hun 
natuurlijke milieu. 
In de praktijk zal nog moeten blijken of het doenlijk 
is om zelfs deze 4 selecte categorieen van artikelen 
enigszins volledig op te nemen in het maandblad, of 
dat na verloop van tijd onverhoopt nog wat stringen
ter geselecteerd zal moeten worden. 

Fotokopieen van onderstaande artikelen kunnen wor
den besteld door 10,25 per pagina plus /1.- per 
zending over te maken op postgiro 654738 t.n.v. H. l. 
de Koningh te Utrecht. Op het strookje vermelden de 
naam van het tijdschrift, het deelnummer en de ge
wenste pagina's. Voorbeeld: DATZ 26, pagina 28·29. 
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