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Het gebruik van 'n anthelminticum (Combantrin) 
bij een smaragdhagedis (Lacerta viridis) 

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

lngezonden juni 1973. Beschreven wordt hoe een sma
ragdhagedis, waarbij parasitaire wormen waren vast
gesteld, met sukses daartegen werd behandeld. Voor 
het nodige onderzoek werd gebrulk gemaakt van de 
diensten van de destijds in Betgie bestaande Werk· 
groep Toegepaste Terrariumkunde, die over laborato
riumfacititeiten beschikte. Dr. P. Zwart te Utrecht 
was zo welwillend. het artikel kritisch door te nemen. 
Zijn adviezen over de redaktie hebben het artiket zijn 
huidige vorm gegeven. 
lnhoudsoverzicht: lnleiding - diagnose - behandeling 
in het quarantaineterrarium - bestuit. 

Lacerta vlridis. Foto : Van M e e u wen. 

IN LEIDING 

Gedurende de zomer verbleven mijn tien 
smaragdhagedissen in hun buitenterrarium 
(240 x 130 x 60 em). Aangezien ik mijn rep
tielen geen winterslaap laat houden, plaatste 
ik ze op 28 september 1972 in quarantaine, 
alvorens ze in het huiskamerterrarium met 
een Middellandsc-Zeeklimaat en bijpassend 
biotoop onder te brengen. Tijdens deze qua
rantaine werd mijn aandacht getrokken door 
een mannetje. Dit dier weigerde elk aange
boden insekt. Verder maakte hij een zeer 
apathische indruk; een ongewoon iets bij dit 
exemplaar dat steeds aile overige smaragd
hagedissen had gedomineerd. 
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DIAGNOSE 

Mijn eerste vermoeden was, dat hij te laat 
(~8 september 1972) uit bet buitenterrarium 
was gehaald en zich reeds in de beginfase 
van de winterslaap bevond. Dezelfde indruk 
had ik trouwens eveneens van de andere 
exemplaren, zij bet dan in veel mindere 
mate. 
Gezien de apathie en bet weigeren van 
voedsel was een tweede mogelijkheid dat de 
smaragdhagedis lijdende was aan een worm
infektie. 

BEHANDELING IN HET 
QUARANTAINETERRARIUM 

Tijdens de eerste quarantainedag werd de 
desbetreffende hagedis een warm Neguvon
bad gegeven (32° C; 0,5 koffielepel op 5 li
ter water). Het dier had een lengte van 
32 em (snuit-staartpunt) en, op 28 septem
ber 1972, een gewicht van 48 gram. 
Eerste faecesonderzoek: 8 oktober 1972. 
De faeces bleken abnormaal te zijn, name~ 
lijk vloeibaar, wit-grijs van kleur. Onder
zoek gaf bet volgende resultaat: 
wormeieren (grootte 0,06 x 0.04 mm) 
diarrheeverwekkende bakterien negatief 
wormen negatief 
wormeieren 
(grootte 0,06 x 0,04 mm) positief. 
Op 13 oktober 1972 werden twee wasmot
rupsen ondergedompeld in Combantrin ora
le suspensie en aan de hagedis gevoerd. 
Combantrin (van Pfizer) is een nieuw ant
belminticum (wormbestrijdingsmiddel). en 
bedoeld voor de behandeling van besmet
tingen door Enterobius vermicularis (oxyu
rose) en Ascaris lumbricoides (ascaridiose) 
bij kinderen en volwassenen. Het is een geel, 
gekristalliseerd en smaakloos zout en oplos
baar in water. Scheikundig wordt bet aan
geduid als bet 1,4,5,6-tetrahydro-methyl-2-
(trans-2(2 thionyl)-vinylpyrimidine zout van 
bet pamoinezuur, of kortweg als pyrantel
pamoaat. Het produkt verlamt de wormen 
door neuromuskulaire blokkering, en be
werkt aldus hun uitscheiding. 
Tweede faecesonderzoek: 15 oktober 1972. 
Er werden in de faeces van deze datum we
derom wormeieren (grootte 0,09 x 0,06 mm) 
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gevonden. 
Gelet op de vlotte opname van Combantrin 
(aan de orale suspensie is een caramelsmaak 
toegevoegd) werd het middel nu rechtstreeks 
aan de smaragdhagedis toegediend. Door de 
bek met een tandenstoker voorzichtig te 
openen, kon met een pipet een druppel 
Combantrin worden gegevens. 
Vervolgens werd op 24 oktober 1972 vast
gesteld dat bet dier zeer goed wilde eten. 
Zijn enigszins gedaalde gewicht (45 gram) 
herstelde zich langzaam weer. 
Derde faecesonderzoek: 25 oktober 1972. 
Er werden geen wormeieren gevonden. Wei 
waren er een levende en een dode worm 
aanwezig. In· eerste instantie werd gedacht 
aan Ankylostoma duodenale, maar blijkens 
mededelingen van Dr Z w a r t komt deze 
soort wei voor bij mensen, mensapen en 
honden, maar niet bij reptielen. 
Op 28 oktober 1972 werd nogmaals een 
druppel Combantrin gegeven. 
Vierde faecesonderzoek: 30 oktober 1972. 
Er werden noch wormen, noch wormeieren 
gevonden. Ook bloed kon niet in de ontlas
ting w~rden aangetoond. 

BESLUIT 

Na een quarantaineperiode van 36 dagen, 
tijdens dewelke de smaragdbagedis met suk
ses werd ontwormd, werd bet dier op 2 no
vember 1972 in bet buiskamerterrarium 
(200 x 170 x 80 em diep) geplaatst. Aange
zien bovenbeschreven faecesonderzoek bet 
eerste van dien aard bij deze bagedis was, 
kon de oorzaak van de besmetting moeilijk 
worden acbterhaald. Gescbiedde de besmet
ting in de natuur en was bet dier aldus, 
sinds zijn aankoop op 15 juli 1971, in staat 
met deze besmetting van wormeieren te Ie
ven tot het ogenblik van vaststelling op 
8 oktober 1972, of was de besmetting eerst 
tijdens bet verblijf in bet buitenterrarium 
opgetreden? (Dat laatste lijkt miscbien waar
scbijnlijker, als bet betroffen exemplaar, 
toch een van de sterkere individuen, irider
daad bet enige besmette exemplaar was.) 
Hoe bet zij, een nauwkeurige bebandeling 
en kontrole gedurende meer dan een maand 
werd beloond met een nu gezonde smaragd
bagedis. 



Het zelf bouwen van terraria uit gelijmd glas 
H. M. v a n M e e u w e n 
Roodborststraat 63, Leiderdorp. 

tnhoudsoven:icht: inleidinQ - moQelijkheden - het ont
werp - materialen - techniek - voorbeelden. 

IN LEIDING 

Met het beschikbaar komen van lijmsoorten 
op siliconenbasis, die in staat zijn twee glas
oppervlakken zeer hecht en waterdicht aan 
elkaar te bevestigen, is er een wereld van 
nieuwe mogelijkheden voor de terrarium
bouwer opengegaan. De oorzaak hiervan 
ligt deels in het feit , da t het nu op relatief 
eenvoudige wijze mogelijk is geworden om 
meer dan ooit tevoren de vorm van het ter
rarium door de functie te Iaten bepalen, 
deels in de esthetische mogelijkheden die 
geboden worden door de uitsluitende ver
werking van transparante materialen. Het is 
verbazingwekkend te moeten constateren, 
dat er van de aldus ontstane mogelijkheden 
nog zo weinig gebruik wordt gemaakt, en 
dat de meeste terraria die met gebruikma
king van dit nieuwe materiaa l worden ge
bouwd even saai van vorm zijn als de mees
te aquaria. 

MOGELIJKHEDEN 

Qua aard van de te bouwen bak, lopen de 
mogelijkheden uiteen van aquarium tot ter
rarium en iedere denkbare kombinatie van 
deze twee. Watergedeelten van verschillen
de diepte, bodemgedeelten met verschillen
de hoogte van de bodemgrond en verschil
lende mate van vochtigheid (moerasgedeel
te), verwarmde bodemgedeelten, waarbij de 
verwarming in een voor de dieren onbereik
baar gedeelte van het terrarium ligt, plaat
sing van ruiten onder d iverse hoeken zowel 
bij land a ls bij watergedeelten, vorm van de 
bak zodat die precies past in de beschikbare 
ruimte in de kamer, di t alles behoort tot de 
eenvoudig te verwerkelijken mogelijkheden. 

HET ONTWE RP 

Een goed ontwerp is een synthese van vorm 
en functie, die bovendien esthetisch aantrek-

Gelijmd glazen terrarium met polystyreen achterwand , 
ingericht a ls oerwoudterrarlum (zie fig . 9). Foto : 
Van M e e u wen. 

kelij k is. Een goed begin is de vraag, wat 
men de te houden dieren wi l gaan bieden: 
wate rgedeelte: hoeveel, hoe diep; loopge
deelte: welk oppervlak ; klimwand : waar, 
hoe dik, hoe hoog. Een volgende vraag kan 
zijn: hoe krijg ik zoveel mogelijk van mijn 
dieren te zien. De plaatsing van de voorruit 
kan in belangrijke mate bijdragen tot het 
beter zichtbaar maken van de dieren. Ook 
het aanbrengen van een verwarmd gedeelte 
op een plaats voorin het terrarium kan de 
warmteminnende dieren naar een plek Iok
ken waar ze vaak zichtbaar zullen zijn. 
Een probleem apart is het vrijhouden van 
de voorruit van condenswater. Dit begint 
met het plaatsen van de vochtige delen. 
Waterpartijen en vochtige grond geven, in
dien ze verwarmd worden, een hoge lucht
vochtigheid. Dit vocht condenseert op kou
de plaatsen. Vaak is de voorruit een van de 
koudste· plaatsen, dus beslaat deze als eerste. 
Oplossing: water- en aardegedeelten op de 
koelste plek en direkt achter de voorruit een 
verwarmde plaats. De opstijgende warme 
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Iucht houdt de voorruit goed condensvrij. 
Een ventilatiespleet direkt hoven de voor
ruit helpt ook mee de luchtverplaatsing 
tangs de ruit te bevorderen. 
Wenst men als achterwand bijvoorbeeld een 
trapsgewijs oplopende rotswand, dan kan 
men de glazen wand al trapsgewijs maken 
(fig. 9). ·Vee! onbenutte ruimte wordt op 
die manier van achteren toegankelijk en is 
dan bruikbaar voor diverse nuttige doelein
den, terwijl hij anderzijds niet behoeft te 
worden opgevuld met stenen, waardoor het 
geheel Iichter blijft. 
Een dergelijke constructie, d.w.z. een van 
achteren toegankelijk dee! van de bodem. 
dat afgesloten is van het interieur van het 
terrarium is ook erg goed bruikbaar om 
elektrische verwarmingen van allerlei aard 
aan te brengen op een manier die voor de 
dieren ongevaarlijk is. Een goede bron van 
warmte is bijvoorbeeld de smoorspoel van 
de TL-buis. Deze is met weinig moeite hier 
aan te brengen. Wil men het erg netjes doen 
dan wordt een aparte sleuf voor het ge
leiden van de draad op de achterwand ge
pland. 
De toegankelijkheid van het terrarium is 
een belangrijk punt van zorg. Hoe sneller en 
gemakkelijker een terrarium toegankelijk is, 
des te gemakkelijker worden allerlei nood
zakelijke onderhoudswerkzaamheden ver
richt, maar des te gemakkelijker kan men 
bijvoorbeeld ook fotograferen. Zelf werk ik 
het Jiefste met een voorruit die uitneembaar 
is. Zou het oppervlak van de ruit te groat 
worden, om hem gemakkelijk te kunnen 
hanteren, dan kan hij zonder vee! verlies aan 
zicht, verdeeld worden in een aantal stuk
ken ' die men ieder afzonderlijk kan uitne
men. 
Ook schuivende ruiten zijn te gebruiken. De 
schuifvlakken moeten wei eerst geslepen 
worden, daar ze anders snel het schuifpro
fiel kunnen beschadigen. Dit profiel kan uit 
a luminium of nylon bestaan. Schuifruiten 
vinden meestal hun plaats aan de zijkant 
van het terrarium, een enkele maal wordt 
ook d~ voorkant a ls schuifruit uitgevoerd. 
Een luxe uitvoering is een schuifruit op in 
de handel verkrijgbare rollagers. Ik heb daar 
geen ervaring mee. Theoretisch moeten ook 
deurtjes te vervaardigen zijn door, na voor
bewerking metalen scharnieren rechtstreeks 
op twee glasoppervlakken te lijmen. Ook 
hiermee heb ik geen ervaring. Los op- of 
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aanliggende ruiten moeten zo gefixeerd zijn, 
dat ze niet door aanstoten kunnen verschui
ven. Dit bereikt men door ze in uitsparingen 
te Iaten vallen, of door lipjes aan de zijkan
ten te Jijmen. 

Gelijmd terrarium. hall lngericht. De "tunnel " met de 
smoorspoel van de Tl-buls is duldelljk te zlen (zie 
fig. 5 en 6). Foto: Van Me e u wen. 

Ook de verlichting dient in het antwerp te 
worden betrokken. Een klassieke houten 
lichtbak kan zonder vee! moeite op de gla
zen bovenkant geplaatst worden. Men moet 
hierin wei TL-buizen gebruiken en geen 
gloeilampen, daar deze het glas plaatselijk 
zo sterk zouden kunnen verwarmen dat het 
zou barsten. Een eveneens te overwegen 
manier is verwarming en verlichting met 
behulp van een buiten bet terrarium gemon
teerde spotlight met een sterke lamp (pers
glaslamp). Plaatsing van het terrarium bij 
een raam zorgt al voor vee! natuurlijk Iicht. 
Als de zon het terrarium kan bereiken moet 
men voor voldoende ventilatie zorgen in 
verband met gevaar voor oververhitting. 
Ventilatiestroken van onderen en van hoven 
kunnen dan nodig zijn. Men kan overigens 
iedere vent ilatiestrook zo uitvoeren, dat hij 
gemakkelijk door een verschuifbare glas
strip kan worden afgesloten. 
AI deze gedachten worden verwerkt in een 
of meerdere schetsen. Als de plannen goed 
uitgekristalliseerd zijn, wordt een definitieve 
werktekening gemaakt. Deze wordt, zo mo
gelijk op schaal (millimeterpapier) gemaakt 
van minstens een dwars- en een lengtedoor
snede. Belangrijk is vooral dat men zich 
goed rekenschap geeft van de dikte van het 
glas, om te berekenen welke ruit op welke 



steunt, welke ruit inspringt of uitspringt etc. 
Aan de hand van deze werktekening wordt 
berekend welke stukken glas men nodig 
heeft. 
Een belangrijk onderdeel van het ontwerpen 
is een lijmplan. Als men van te voren goed 
bedenkt in welke volgorde de verschillende 
onderdelen moeten worden gelijmd, kan 
men zich later veel ergernis besparen. 

MATERIALEN 

Ofschoon de basismaterialen glas en glas
lijm zijn, is het mogelijk een veelvoud aan 
andere materialen te gebruiken. Voor ach
terwanden kan met succes gebruik gemaakt 
worden van Iichte en goedkope polystyreen 
platen; voor ventilatiestroken, of zelfs hele 
wanden is gaas van nylon of metaal te ge
bruiken. Voor bet schuifbaar maken van 
ruiten worden nylon profielen aanbevolen, 
terwijl ook metalen profielen (meestal alu
minium) na een voorbehandeling met zg. 
primer te verlijmen zijn. 
Het gebruikte glas is meestal het zg. dubbel
dik spiegelglas, dat een dikte heeft van 
± 3 mm. Dit glas dient zeer nauwkeurig op 
maat gesneden te zijn. Nie4w glas laat zich 
in de regel beter waterdicht verlijmen dan 
oud glas, vermoedelijk omdat bet schoner is. 
Wanneer het glas aan grote krachten komt 
bloot te staan, moet men een dikkere kwa
liteit kiezen. Interessante effekten zijn soms 
te bereiken door voor bepaalde gedeelten 
verspiegeld glas (zg. shockglas) te gebrui
ken. Dit kan zowel dienen om gedeelten van 
bet terrarium zichtbaar te maken die men 
anders niet ziet, als voor het terugkaatsen 
van Iicht uit de lichtkap. Het gebruik van 
gewapend glas in gedeelten die men niet 
ziet, maar waar grote krachten op staan kan 
bij onverhoopte breuken veel schade voor
komen. Een nadeel vormen de vele eruit 
stekende metaaldraadjes. 
Om het gebruik van Hansaplast wat te be
perken, heeft het grote voordelen aile naar 
buiten stekende glasranden te slijpen met 
een amarylsteen. Dit kan zowel v66r als na 
het lijmen gebeuren. Glas snijden is vak
werk. Oat betekent dat men het moet Iaten 
doen, tenzij men zelf over ruimte en vaar
digheid beschikt. Van beide is heel wat ver
eist. 
De te gebruiken lijm is in verschillende mer-

ken verkrijgbaar en wordt afgeleverd in 
tubes van verschillende grootte. De grootste 
tubes zijn natuurlijk relatief het voordeligst. 
Ik heb ervaring met de volgende typen lijm: 
SGsil, fabrikant SaarGummi, verkrijgbaar 
in tubes van ca. 320 cc; Formflex 7000, fa
brikant Tri-On Chemic B.V., in even grote 
tubes; Bison Siliconenkit, fabrikant Perfecta 
Chemic B.V., in tubes van 150 en 320 cc. 
In aile gevallen kieze men de kleur transpa
rant. 
De beide laatstgenoemde lijmsoorten zijn op 
azijnzuurbasis, waarvan wei wordt beweerd 
dat het voor de aquariumbouw beter ge
schikt zou zijn. De beide eerstgenoemde 
soorten zijn in Duitsland toegestaan voor 
voQrwerpen, die in kontakt komen met 
levensmiddelen. Bij de Bison Siliconenkit is 
een folder over aquariumbouw verkrijgbaar. 
De prijzen per tube varieren met het merk. 
en de plaats waar men koopt. In de regel 
Iigt deze tussen 1 17,- en 1 22,50 per tube 
van 320 gram. 
Voor het verwerken van de grote tubes is 
een lijmspuit nodig, meestal verkrijgbaar, 
waar ook de lijm verkocht wordt. Voor bet 
leggen van dunne lijmnaden is het prettig 
gebruik te maken van een disposable injek
tiespuit zonder naald, van 5 of 10 cc. Deze 
wordt dan eerst vanuit de tube gevuld. 
Aile te verlijmen oppervlakken moeten van 
te voren schoon en absoluut vetvrij gemaakt 
worden. Sommige fabrikanten leveren voor 
dit doel een speciale cleaner. Zuivere aceton 
is ook goed bruikbaar gebleken. Voor bet 
schoonmaken wordt verder nog gebruik ge
maakt van watten. 
De te lijmen delen zullen tijdelijk vastgezet 
moeten worden. Doorzichtig plakband kan 
hiervoor vaak goed dienst doen. Voor an
dere delen zal men gebruik moeten maken 
van lijmtangen, blokjes bout of andere 
voorwerpen die u met fantasie en bandig
heid zult moeten kiezen. De eerder genoem
de verbandpleisters zijn meestal ook niet 
overbodig. 

TECHNIEK 

Men kiest een plaats, waar bet te lijmen ob
jekt van aile kanten goed bereikbaar zal zijn. 
Meestal zal men daar eerst de bodemplaat 
opleggen. Het is vaak van voordeel deze op 
twee latten te leggen, zodat men met de 
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vingers nog onder de bodemplaat kan 
komen. 
Dan wordt bepaald welke naden in eenmaal 
gelijmd zullen worden. Aile betrokken op
pervlakken worden dan gereinigd, door ze 
eerst met een in de reinigingsvloeistof ge
drenkt watje af te vegen, en vervolgens di
rekt daarna met een droog schoon watje na 
te wrijven - deze procedure kan desge
wenst herhaald worden. Daarna worden of
wei de te lijmen delen op hun plaats ge
bracht, waama de lijm wordt aangebracht, 
of er wordt eerst een laag lijm gelegd, waar 
de te lijmen delen op of in worden gezet, 
waarna de zaak wordt vastgezet met behulp 
van het eerder genoemde plakband of de 
andere attributen. Het aanbrengen van de 
lijm dient gelijkmatig te gebeuren, te weinig 
lijm geeft lekkage, teveel lijm is lelijk om te 
zien. Als aile te lijmen onderdelen op hun 
plaats zitten wordt de lijm gelijkmatiger ver
deeld, door met de natte vinger de naden 
af te strijken. Het reinigen van de vingers 
gebeurt met een meestal nog wei voorhan
den watje met reinigingsvloeistof. 
Het aanbrengen en uitsmeren van de lijm 
kunnen het beste vrij snel gebeuren, daar 
zich reeds na ca. 15 min. een huid gaat vor
men aan het oppervlak van de lijm. 
AI na ongeveer een uur heeft de lijm vol
doende hechtkracht om te voorkomen dat 
het werkstuk nog van vorm verandert, men 
mag d~ lijmnaad echter de eerste 24 uur 
niet belasten. Als de lijmlaag dik is moet 
men zelfs enkele dagen wachten, voordat de 
lijm helemaal is uitgehard. Voor het voort
zetten van lijmactiviteiten aan het werkstuk 
is 12 uur wachten meestal wei voldoende. 
soms zelfs veel minder als er op de lijmnaad 
helemaal geen kracht komt te staan. 
Gedeelten, waar water in moet komen te 
staan, worden op hun waterdichtheid be
proefd, zodra aile naden gelijmd en uitge
hard zijn. In dit stadium is een lek nog ge
makkelijk te herstellen door de naad te 
overdekken met een nieuwe laag lijm. De 
plaats van een lek is gemakkelijk te vinden, 
door onder het watergedeelte voor het vul
len een krant te leggen. Men let dan op of 
er natte plekken ontstaan, en waar. 
Wie, bijvoorbeeld voor een schildpadden
aquaterrarium, een grQter watergedeelte no
dig heeft, dient rekening te houden met de 
vereiste glasdikte bij een bepaalde water
hoogte. Aan een artikel in Eisma's Schil-
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dersblad mochten wij de volgende tabel ont
lenen. De gegevens zijn weer afkomstig van 
de glasfabriek van St. Gobain, waar men 
een veiligheidscoefficient van 3,5 heeft ge
hanteerd. 

VOORBEELDEN 

Aan de hand van de tekeningen wil ik hier 
enkele voorbeelden geven van terraria zoals 
ik ze zelf gebouwd heb, en waarvan het 
oudste inmiddels reeds vijf jaar in gebruik is. 
De terraria zoals afgebeeld in fig. 1 en 2 
zijn indertijd in grote aantallen gebouwd, 
o.a. voor een tentoonstelling. Het is het 
meest eenvoudige type terrarium, dat in 
feite slechts bestaat uit hoven-, achter-, 

I 

·Fig. 1 

Fig. 2 

I 

I 
I 

onder-, voor- en zijwand, en een losse voor
ruit. In het formaat 40 x 25 x 25 em Ievert 
dit een als quarantaineterrarium goed bruik
bare bak op. Ook voor het opkweken van 
jonge dieren heeft dit type terrarium zijn 
nut bewezen. 
De vorm is weinig specifiek, het terrarium 
is dan ook voor kortstondig universeel ge
bruik bedoeld. 



Fig. 3 

Fig. 4 

In fig. 3 is een aquarium afgebeeld, waar
van het ontwerp ook afkomstig is van de 
behoefte, om op een tentoonstelling iets te 
Iaten zien van waterdicren, waarvan de rug 
getoond moest worden. Door de schuine 
voorruit werkt het geheel als een prisma, 
waardoor men recht van voren kijkend, 
toch op de bodem neerziet. Voor het foto
graferen van bijv. Pipa-soorten is dit aqua
rium ideaal gebleken. 

gearceerd getekende bodem is een spiegel 
(shockglas). Dit, in combinatie met de 
schuin overhellende voorruit maakt dat men 
op de spiegel kijkend, tegen de I?uik van de 
erin zwemmende dieren kijkt. Dit aquarium 
was ontworpen voor Triturus pyrrhogaster. 
Fig. 5 en 6 tonen een terrarium met een 
aantal verfijningen. 
In de bodem is een van achteren toeganke
lijke tunnel gemaakt, waarin de smoorspoel 
van de beide TL-buizen geschoven kan wor
den. De buizen zelf zijn door een schuin 
geplaatste spiegel (gearceerde achterkant) 
aan het oog onttrokken, terwijl het Iicht 
door een erboven los liggende spiegel wordt 
teruggekaatst naar het inwendige van het 

In fig. 4 ook een tentoonstellingsbak: de Fig. 6 

Fig. 5 

Fig. 7 

terrarium. De bodemgedeelten rechts en 
links van de warmtetunnel kunnen met 
dwarsschotten nog vet:der verdeeld worden 
om plaats te bieden aan planten of water
gedeelten, al naar gelang waaraan behoefte 
bestaat. 
De fig. 7 en 8 geven suggesties voor moge
lijke bodemindelingen. In fig. 7 is A een 
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diep bodemgrondgedeelte, B een stuk met 
sleehts een paar em aarde, en C een deel 
met op de glazen bodem sleehts een dunne 
laag zand of afgevallen blad, dat extra ver
warmd wordt met een spotlight of een onder 
bet glas liggende warmtekabel. 
In fig. 8 is a bet landgedeelte, b bet moeras
gedeelte, dat in eommunieatie staat met bet 
watergedeelte c doordat bet tussenschot niet 

i 
a. 

.e 

Fig. 8 

tot op de bodem, maar tot op 1 em daar
boven loopt. 
Fig. 9 tenslotte geeft aan hoe men zieh een 
trapsgewijs gebouwde aehterwand moet 
voorstellen. De afzonderlijke traptreden 
kunnen van achteren open gelaten worden, 

I 
I 

I 

Fig. 9 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

waardoor men er van alles in kwijt kan. 
Wordt de laag stenen erg zwaar dan moet 
men met een aantal dwa~ssehotjes de glas
platen stutten. Op die manier is bet moge
lijk ook zeer zware rotswanden op relatief 
dunne glasplaten op te bouwen. 
De bovenomschreven voorbeelden zijn 
slechts bedoeld, om ieder, die interesse heeft 
in deze vorm van terrariumbouw inspiratie 
te geven. Het zal fijn zijn de produkten van 
deze inspiratie te zijner tijd in dit blad te 
mogen zien! 

Glasdikten van aquaria (volgens gegevens St. Gobain) 

Breedte van 
de ruit 

30 5,5 
40 5,5 
50 5,5 
60 5,5 
70 5,5 
80 6 
90 6 

100 6 
110 6 
120 6 
150 6,5 

40 
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Dikte van de ruit 

5,5 5,5 6 

' 
7 7,5 9,5 

5,? 6,5 7,5 8,5 9,5 12 
5,5 7 8,5 9,5 10,5 14 
6,5 7i5 9 . 10.5 11 15,5 
7 8,5 9,5 11 11_!_5 17 
7,5 9 10,5 11,5 12,5 18 
8 9,5 11 12,5 135 19,5 
8 10 12 13,5 14 20 
8,5 lOiS 12_1_5 14 15 20 5 
8,5 10,5 13 15 16 21 5 
8,5 11,5 13,5 16 18,5 25 

50 60 70 80 90 120 

hoogte van het water- hoogte van de ruit 

Llteratuur 

Eisma's Schildersblad, 1973, nr. 26. 'Aquaria zonder 
metalen frame' 



Het kweken van hagedissen 

B. L a n g e r w e r f 

lngekomen november 1975. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - voorwaardon - paring 
en bevruchting - voedsel - broedmethode - enige 
resultaten - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Omdat ik jaarlijks nogal veel hagedissen 
kweek, met name Lacerta- en Agamasoor
ten, en vaak merk hoe groot de moeilijk
heden zijn, die bij anderen het kweken in 
de weg staan, lijkt het nuttig eens te be
schrijven hoe ik tot mijn kweekresultaten 
kom. Helaas Ieven de meeste andere hage
disseliefhebbers niet onder zulke gunstige 
omstandigheden als ik, met een zeer grote 
tuin, waarin grote buitenterraria een plaats 
kunnen vinden. 
Maar al moeten zij he t stellen met kleine 
kamerterraria, toch meen ik, dat ook zij 
wat hebben aan de informatie die hier 
volgt. 

VOORWAARDEN 

Aan drie hoofdvoorwaarden moet voldaan 

worden, wil men tot een kweek komen. 
1. Er moeten gunstige omstandigheden 

geschapen worden, waarbij de hagedis
sen tot paring en daadwerkelijke be
vruchting komen. 

2. De drachtige wijfjes moeten worden 
voorzien van ruimschoots en gevarieerd 
voedsel , soms zelfs van geheel ander 
voedsel dan ze tot dusver kregen. 

3. De methode om de eieren uit te brae
den moet goed zijn. 

PARING EN BEVRUCHTING 

Van de genoemde voorwaarden zijn de 
eerste twee de belangrijkste, want als die 
niet goed zijn komen de eitjes toch niet u it, 
en heeft voorwaarde 3 geen zin meer. 
Vaak wordt gesuggereerd dat het op de 
laatste voorwaarde aankomt, want als men 
van een geslaagde kweek verneemt, wordt 
meestal naar de broedmethode gevraagd, 
en zelden naar de andere voorwaarden 
van de voortplanting. 
De voortplantingscyclus van hagedissen is 
zo, dat de jongen op een zo gunstig moge-
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lijk moment geboren worden. Het moment 
van de paring moet biermee verband bou
den. Stet bijvoorbeeld, dat onze inheemse 
bagedissen pas in juli tot paring kwamen, 
dan zou er · natuurlijk niets van de jongen 
terecbt komen. Oat betekent, dat de gun
stigste voorwaarden voor voortplanting be
reikt worden, wanneer meteen na de win
terslaap de geslacbtsorganen van de dieren 
zicb dermate ontwikkelen, dat de paring 
in bet vroege voorjaar plaatsvindt. 
Bij de dieren, waarvan ik nakweek krijg, 
gaat bet steeds om soorten die van nature 
een korte of tangere winterslaap houden. 
Deze dieren worden gebouden in buiten
terraria die op bet zuiden gericbt zijn en 
wa:arin bet mikroklimaat zo goed mogelijk 
overeenkomt met dat van de plaats van 
berkomst der dieren (Kaukasus, Rif-ge
bergte in Marokko, Turkije, Israel). 's-Zo
mers zijn de terrariums naar bet zuiden toe 
slecbts met gaas afgedekt, 's winters is alles 
afgesloten met glas. De onderkant van de 
terraria is in de grond gemetseld, en wet zo 
diep, dat ook bij grote kou de dieren ver 
genoeg kunnen wegkruipen. Hiertoe wor
den stapels dakpannen in de grond inge
graven. De terraria zijn erg ruim, en na
tuurlijk ook aangepast aan de grootte van 
de te bouden hagedissen. Voor Lacerta 
praticola is dat 1/2-1 m2, voor Lacerta 
saxicola 3-5m2 voor Agama stellio 5-10 
m2 en voor Lacerta lepida pater 10-30 m!. 
Overigens lijkt bet me wei, dat ze ook in 
kleinere terraria tot paring zouden kunnen 
komen. De terraria zijn zo natuurlijk moge
lijk ingericht, met veel scbuilplaatsen. De 
dieren worden zo min mogelijk verst~·.ord. 

terwijl ook de inrichting niet gewijzigd 
wordt. 
Voor dieren uit warme streken geldt de 
voorwaarde van een winterslaap natuur
lijk niet op deze manier, maar ook bij deze 
soorten is bet vaak zo, dat de jongen bij 
voorkeur geboren worden in een speciale 
periode van bet jaar, bijv. de regenperiode. 
Bij veel tropiscbe bagedissen is bet moei
lijk erachter te komen, welke omstandig
heden een p~ring en bevrucbting begunsti
gen. Meestal· zijn dit omstandigbeden van 
klimatologische aard, maar ook een ver
anderd voedselaanbod zou van invloed 
kunnen zijn. Dit kan betekenen, dat het 
ons, zonder kennis van deze specifieke fak
toren, niet mogelijk is om bepaalde soorten 
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te kweken. Zo is bet mij, en naar ik meen 
niemand in Europa, ooit gelukt Uromastyx 
acanthinurus tot voortplanting te brengen. 
Volgens G reno t, die zicb o.a. in deze 
soort doornstaartbagedis specialiseerde, kan 
de paring bij deze soort wei veroorzaakt 
worden, doordat in bet voorjaar de boe
veelbeid Iicht sterk toeneemt. 

VOEDSEL 

Vooral bij soorten, die grote legsels afzet
ten moet erop gelet worden, dat bet wijfje 
zolang bet eieren draagt zeer veel en ge
varieerd voedsel krijgt. Hoewel mij volop 
insekten uit eigen kweek ter beschikking 
staan (meelwormen, kamervliegen, vlees
vliegen, kakkerlakken, treksprinkhanen) be
staat bet voedsel voor de drachtige wijfjes 
tocb grotendeels uit weideplankton. Massa's 
weideplankton, die Iiefst niet in weiden, 
maar op ruigere terreinen gevangen wor
den. Zoals valt op te maken uit tabellen, 
waarin de maaginboud van gevangen bage
dissen wordt opgesomd, nemen bepaalde 
soorten tiidens de dracht ander voedsel tot 
zicb dan daarbuiten. Grotere bagedissen 
zullen zicb in deze periode dan ook vaker 
vergrijpen aan kleinere exemplaren, wel
Iicbt omdat ze dan beboefte hebben aan 
extra boeveelbeden sporenelementen, kalk 
en fosfor. Het zal duidelijk zijn, dat een 
eitje dat wordt afgezet aile onmisbare ele
menten moet bevatten, om er een hagedis 
van te maken. Als illustratie, van boven
staande redenering bet volgende. Jarenlang 
lukte bet me niet om nakweek te krijgen 
van Lacerta lepida pater, de noordafrikaan
se vorm van de parelbagedis. Hoewel er 
elk jaar tientallen eitjes werden afgezet, 
ontwikkelden de embryo's zich tot 2 of 21/: 

maand en stierven daarna steeds af. In 
1975 werd een wijziging gebracbt in bet 
voedsel van de 22. terwijl de overige om
standigbeden gelijk bleven. Er werden nu 
veel pasgeboren ratten gevoerd, en minder 
sprinkhanen, huisjesslakken e.d. Nu kwa
men 3 legsels volledig uit, zodat er ·tot nu 
toe· in dit jaar al 32 jonge Lacerta lepida 
pater geboren werden. Aile jongen waren 
goed gezond, en toonden met name geen 
tekenen van kalk of fosforgebrek: !edema
ten en staarten waren goed ontwikkeld. Dit 
resultaat kwam, nadat er in vier jaar tijds 



geen enkel jong geboren was uit vele tien
tallen eitjes. 
Als bet 2 moeite heeft met bet afzetten 
van de eieren, of als bet dier na bet af
zetten niet voor 1000/o aktief en gezond is, 
zal er ook vrijwel zeker niets van bet legsel 
terecht komen. 
Waar men ook op moet letten is, dat de 
drachtige ~2 zo goed mogelijk van hun 
parasieten ontdaan zijn. ledere soort heeft 
zijn favoriete parasieten, voor de Agama
soorten zijn dat wormen, voor Calotes- en 
Sceloporussoorten bloedmijten, die onder 
de schubben zitten. 

BROEDMETHODE 

Een bevrucht, levend hagedissei.H is meestal 
mooi wit en staat gespannen, omdat bet 
organisme erin steeds vocht opneemt door 
osmose via de eiwand. Het levend wezen in 
bet ei heeft al een stofwisseling, zodat er 
een gemakkelijke uitwisseling moet zijn met 
de buitenlucht. Daarom leg ik·de eieren in 
luchtig zand niet al te diep (2-3 em). 
Ik gebruik gelijmde glazen bakjes van 
ongeveer 30 x 30 em. In bet midden is 
een half stenen drainagepijpj~ gezet, waar
door de luchtuitwisseling nog gemakkelij
ker gaat. Tevens dient bet pijpje om er zo 
nu en dan wat water in te gieten, waar
door de vochtigheid bewaard blijft, zonder 
dat bet zand dichtslaat. De plaats waar de 
eitjes liggen is tamelijk droog, maar niet 
mul. Het zand onder de eieren is vochtiger, 
en door de capillaire werking komen de 
eieren toch aan voldoende vocht. Liggen ze 
te diep en te nat, dan verstikken ze ge
makkelijk. Het gebruikte zand is gewoon 
rivierzand. dat niet uitgekookt is, want in 
de natuur worden de eieren ook niet in 
gesteriliseerd zand gelegd. Onder bet glazen 
bakje zit een verwarming, die bestaat uit 
twee in serie geschakelde lampjes van 25 W, 
die precies in een heel drainagepijpje pas
sen. Zo wordt bet zand op een tempera
tuur tussen 24 en 31° C gehouden, meestal 
omstreeks 28°. 
Een van de grootste problemen is nog bet 
vinden van aile eieren. Dit loste ik op, door 
in de terraria enkele bijzonder gunstige 
plaatsen voor bet afzetten van eieren te 
maken, waar dan ook prompt de meeste 
legsels bleken terecht te komen. 

ENIGE RESULTATEN 

In de loop van 1975 heb ik op de boven
geschreven wijze een nakweek gehad van 
112 hagedisjes, terwijl er nog · eieren die 
nog moeten uitkomen in de broedbakken 
liggen. 
Deze nakweek bestond uit: 
Lacerta lepida pater (32); Lacerta saxicola 
(40), Lacerte. praticola (10); Lacerta viridis 
(10); Agama stellio (8); en nog enkele La
certa armeniaca, Lacerta taurica, Lacerta 
muralis e.d. 
De Agama stellio is nakweek van dieren, 
die nog geen twee jaar geleden bij mij ge
boren werden. · Ook de jongen werden op
gekweekt met een voedsel dat voor 800fo 
bestond uit weideplankton, verder fruit
vliegjes, kamervliegen en vooral kleine kak
kerlakken. 

SUMMARY 

Good breeding results were obtained in 
species of the lizard Genera Lacerta and 
Agama, by maintainig the following con
ditions: 
- The circumstances to get fertile copul
ations should be made optimal, according 
to what is known about natural conditions. 
- The food of the pregnant female is of 
the utmost importance for the final devel
opment of the eggs. It should be very rich 
in Calcium, Phosphor and other minerals. 
An example of the importance of food is 
given by the fact, that after three years of 
unsuccesfull trying to breed Lacerta lepida 
pater, breeding suddenly succeeded only 
by adding young rats to the food of the 
female. All 32 eggs hatched and gave 
healthy young animals. 
- For the breeding of the eggs plain sand, 
not too wet nor to dry was used. The tem
perature was about 28° C. The first and 
second condition are considered by far the 
most important. 

Llteratuur 

G r e n o t, C. & R o l.a n d V e r n e t. Les lezards 
heliophiles du Sahara: Facteurs ecologiques et 
conditions d'elevage. Bull. Soc. Nat. de !'Afrique 
du Nord, 64, 53-78. 

61 



V oortplanting van Thrasops jacksonii jacksonii 
in het terrarium 
Van Riel 

lngezonden september 1975. 
lnhoudsoverzicht : inleiding - voedsel - hat terrarium • 
mijn twee exemplaren - paring - het uitbroeden - hal 
ultkomen - conclusie - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Voor ik mijn eigen ervaringen met Thra
sops jacksonii ga vertellen volgen hier eerst 
enige gegevens over deze prachtige zwarte 
boomslangen. Ze komen voor in Oost- en 
Centraai-Afrika: Tanzania, West-Kenya, 
Uganda en Oost-Zai"re. Ze Ieven in bomen 
en laag dicht struikgewas. Het aantal schub
benrijen midden op het lichaam bedraagt 17 
of 19, het aantal buikschubben (ventralia) 
I 81 tot 203, het aantal staartschubben 130 
tot 155. De anale schub is gedeeld. De kop, 
bij eigen dieren geteld, heeft de normale 

Thraaopa j. jackaonll. Foto : Van Le es t. 
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kopschilden als bij elke colubride met 3 
postocularia, 1 preoculair en 8 supralabialia 
waarvan de 4e en Se het oog raken. De ogen 
zijn groot met ronde pupil. 
Het zijn slanke slangen. De maximale Ieng
Ie bedraagt 2,30 m. De lengte van mijn 
dieren bedraagt 1,76 m. De kleur is glan
zend zwart, maar kan ook heel donkerbruin 
zijn. Volgens Schmidt (1958) wordt hij 
in de natuur dikwijls verward met de zwarte 
mamba. 

VOEDSEL 

Als voedsel worden bij mij muizen aange
nomen, welke niet worden gewurgd maar 
met bet lichaam tegen de bodem of een tak 
worden gedrukt. Een enkele keer heb ik ze 
kuikens gegeven, die ook vlot werden ge
geten. In de natuur nemen ze aile kleine 



dieren die ze de baas kunnen zoals vogels, 
muizen, ratjes en hagcdissen (kameleons). 

HET TERRARIUM 

De afmetingen hiervan zijn 86 bij 60 em, de 
hoogte 105 em. De achterwand is gemaakt 
van kurkschors, de bodem bedekt met droog 
sphagnum, dat gemakkelijk en vlug ververst 
kan worden, en een paar boomstronkjes. In 
het midden een grote grillige heggetak waar 
de dieren altijd boven op liggen, verder een 
klein waterbakje waar ik de dieren nog nooit 
uit heb zien drinken. Van het sproeiwater, 
een- of tweemaal per week gegeven, drinken 
ze gretig. Als beplanting aileen een paar ook 
uit Afrika afkomstige sansevieria's. Het ter
rarium gaat aan de voorkant open met een 
uitschuifbare glasplaat. De verlichting be
staat slechts uit een 8 watt TL-buis en een 
gloeilamp van 60 watt. 
Temperatuur bovenin 30, onderin 26°C, 
's nachts afkoelend tot ongevecr 22°C. 

Thrasops j. jackson II. Foto: Van lees t. 

MIJN TWEE EXEMPLAREN 

Begin mei 1974 kwam ik in bet bezit van 
een vrouwtje dat de eerste dag al een paar 
muizen naar binnen werkte. In de tijd dat 
ze aileen in het terrarium zat heeft deze 
slang tweemaal eieren gelegd en wei 7 stuks 
op 27 juli 1974 en 8 stuks begin december 
1974. Deze eieren waren alle onbevrucht. 
Pas begin januari 1975 kwam ik in bet bezit 
van een mannetje, dat lang niet zo fors ge
bouwd is a ls het vrouwtje. Deze slang ging 
eerst in een quarantaine-terrarium. Een 
faeces-monster wees uit dat het dier cesto
den (lintworm) had (dr. B o r s t, Utrecht). 
Daarop heb ik het dier tweemaal yomesan 
gegeven, oraal, 200 mg/kg. Nadat nogmaals 
een faeces-monster was onderzocht en de 
uitslag hiervan negatief was, zette ik op 
28 januari het mannetje bij het vrouwtje. 
Beide dieren reageerden daarop met kop
knikkende bewegingen, wat ze nu nog altijd 
veelvuldig doen. Het vrouwtje began met de 
staart te zwiepen en het mannetje uit te 
dagen. 
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Thraaopa J. Jackaonll. Foto: Van Lees t. 

PARING 

Een paring nam ik waar op 25 februari 
1975, het duurde ruim een uur. Daarna heb 
ik ze nog enkele malen zien paren. Ruim 
twee maanden later, op 29 april (het vrouw
tje weigerde toen al 14 dagen voedsel , wat 
eerder nooit voorkwam), werden 8 eieren 
gelegd. De eieren waren 5 em lang, een ei 
was kleiner. 

HET UITBROEDEN 

De eieren werden in een diepe schaal met 
vochtig sphagnum gelegd, daaroverhcen een 
stenen bloempot. Dit geheel werd in een 
aquariumbakje gezet waarin 10 em water 
stond. Het water werd verwarmd met een 
aquariumverwarrner. Over dit geheel werd 
een glasplaat gelegd, een kier open aan de 
bovenkant. De luchttemperatuur werd op 
28°C gehouden en de luchtvochtigheid was 
1000/o. 
Op 6 juli heb ik, omdat ik het uitkomen 
lang vond duren, een ei opengemaakt. . Er 
zat een volgroeid embryo in dat leefde, doch 
niet in Ieven is gebleven. Het kleinere ei was 
ondertussen verschrompeld. Ik hield dus 
6 eieren over die er goed uitzagen. 
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HET UITKOMEN 

Op 21 juli zag ik met grote vreugde een 
kopje uit een ei steken, het diertje bleef nog 
een halve dag in het ei zitten voor het er 
helemaal uit kwam. Een tweede ei kwam 
een dag later uit. Helaas is het daarbij ge
bleven, de 4 overige eieren zijn niet uitge
komen. Op 24 juli heb ik ze opengemaakt, 
in aile 4 zaten volgroeide slangetjes die niet 
leefden. De jongen waren 32 em lang. De 
kleur van het kopje was groen, verder ~as 
het lichaampje helemaal geel-zwart geblokt. 
Omdat 4 eieren niet uitkwamen vraag ik mij 
af of het sphagnum te zuur is voor de eieren, 
of dat ik de eieren te droog heb gehouden. 
De schaal van de eieren deed nogal perka
mentachtig aan. Een volgende keer wil ik 
het spagnum vervangen door uitgekookt 
rivierzand. 

CONCLUSIE 

Op 28 januari werd het mannetje bij het 
vrouwtje gezet. Op 25 februari werd een 
paring waargenomen. Op 29 april werden 
eieren gelegd, waarvan er een op 21 juli uit
kwam en het tweede op 22 juli. 
Thrasops jacksonii jacksonii vind ik een 
fijne slang om te houden en te verzorgen. 
Het moet zeker mogelijk zijn om met deze 
prachtige boomslangen meer te kweken. Ik 
heb de dieren ondertussen weer zien paren. 

SUMMARY 

The breeding of Thrasops jacksonii jack
sonii in captivity is reported. Male and 
female were put together in a terrarium 
January 28. Copulation was seen February 
25. Eggs were produced April 28, 7 eggs 
measuring 5 em and 1 egg smaller. Two of 
them hatched July 21 and 22. The young 
were about 32 em long, their heads colouted 
green, their body black and yellow. 
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