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Ervaringen met Maticora intestinalis 

P. V e r h a a r I 
Jalan Kebonbibit Tengah 18. Bandung, Indonesia. 

lngezonden juni 1975. 
lnhoudsoverzicht: beschrijving - vindplaats - terra
r ium - gedrag - conclusie - summary - literatuur. 

BESCHRIJVING 

Maticora intestinalis behoort tot de familie 
Elapidae, samen met zulke beroemde gif
slangen als de cobra (Naja) en de krait 
( Bungarus). Het opmerkelijke aan dit 
slangetje is dat de gifklieren kennelijk niet 
voldoende plaats in de kop vonden en zich 
tot ongeveer een derde van de lichaams-

lengte in het lichaam voortzetten. Ik ben 
wei eens de naam , buikklierslang" tegen
gekomen. 
De tekening schijnt van dier tot dier varia
ties te vertonen. Het dier dat ik enige tijd 
in mijn terrarium heb gehad was van hoven 
zwart. Midden over de rug Joopt een helder 
oranje streep, die midden op de kop in 
tweeen splitst en zich voor de oogjes en 
achter de neusgaten langs naar de bovenlip 
voortzet. De grens tussen rugschilden en 
buikschilden is aangegeven door een witte 

Fig . 1. Matlcora lntestlnalls. Hier is te zien dat de 
kop niet breder is dan de hals. Ook de w itte vlek 
is te zien. Foto: V e r h a a rt. 
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streep die zich achter de kop verbreedt en 
daar een driehoek vormt die met de punt 
naar boven wijst. Bij sommige exemplaren 
raken de punten elkaar en vormen zo een 
witte ring achter de kop. 
De onderkant is zwart en wit geblokt. De 
zwarte blokken zijn smaller dan de witte, 
twee tot tweeenhalve buikschub zwart, drie 
tot vier wit. 
De staart is kort, niet meer dan 100/o van 
de lichaamslengte en van onder felrood, 
precies de vorm en kleur van een rijpe 
vrucht van spaanse peper. Om die reden 
wordt deze slang in Indonesie vrijwel una
niem ular cabe (vroegere spelling oelar 
tjabe) genoemd. Cabe is de lndonesische 
naam voor de vruchten die wij lombok 
noemen. 
Door D e R o o y wordt als maximale 
lengte opgegeven 580 mm. Mijn exemplaar 
was 430 mm lang en ongeveer 4 mm dik. 

VINDPLAATS 

Het exemplaar waar dit verhaal over gaat 
werd mij op 5 januari 1975 in de namiddag 
gcbrncht. Het was gevangen in de badka
mer van een huis in Ciumbulleuit, enkele 
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km ten Noorden van Bandung op ongeveer 
800 m boven zeenivo. Het desbetreffende 
huis ligt met de achterkant aan een niet 
bebouwd terrein dat naar een ravijntje af
daalt. In de tuin staan vruchtbomen (ba
naan, avocado, papaya), bamboe, bougain
ville, en een haag van Hibiscus sinensis. 
Het had die dag uitbundig geregend, wel
lieht dat daardoor deze slang uit de grond 
verdreven was en in huis zijn toevlucht 
zoeht. 

TERRARIUM 

Het terrarium bestaat uit een aquarium van 
50 bij 25 bij 25 em. Deze herbergde reeds 
een viertal in november 1974 geboren Na
trix subminiata (roodhalsringslang) maar er 
waren geen samenlevingsproblemen. De bo
dem is bedekt met een 3 em dikke laag 
rivierzand. Deze wantoestand wordt gekom
penseerd doordat over een groot dee! van 
deze bodemlaag een graspol is gelegd. Het 
zand is een praehtig middel om water vast 
te houden en te verspreiden, voldoende 

Fig. 2. Matlcora lntestlnalls. De langsstrepen z lln 
hler goed te zien. De bovenste is helder oranje. 
Foto: V e r h a a r t. 



vocbtig voor bet gras en voldoende droog 
voor de slangen. Een klein plastieken bakje 
(KLM voederbakje voor passagiers Econo
my Class) van 10 bij 8 bij 3 em dient als 
waterbak. 
Het terrarium staat voor een glazen raam 
op het Zuidoosten, zodat bet 's ochtends 
enige uren zon krijgt. De bak is afgesloten 
met een houten deksel met horregaas. De 
temperatuur in de kamer waar bet terra
rium staat varieert van 22° C (soms 19°) 
tot 27° (soms 31). De luchtvochtigheid is 
vrij hoog maar toch verdampt er nog zoveel 
water, dat ik bij latere terrariums een rela
tief kleiner gaasoppervlak aangebracht heb. 
Voor het gras zijn de omstandigheden zo
danig dat af en toe gemaaid moet worden. 

GEDRAG 

Maticora intestinalis blijkt een zeer beweeg
lijk dier dat, ook al door zijn Iengtestrepen 
en uniforme lichaamsomvang, een extreem 
slanke indruk maakte, de foto's schieten te
kort in het overbrengen van deze indruk. 
De slang beweegt zich snel en kan ook met 
een groot gedeelte van het lichaam achteruit
glijden. Dit gebeurt vee! bij bet doorzoeken 
van aardkluiten op zoek naar voedsel. 

Fig. 3. Matlcora lnteatlnalla. De zwart en wit geblokte 
buik. De korte staart is egaal felrood van onder. 
Foto: V e r h a a r I. 

Wat dit voedsel is heb ik niet kunnen con
stateren. Volgens de weinige literatuur zou 
deze soort zich voeden met kleine slangen 
(K o p s t e i n 1930, Van Hoes e l 1959). 
Hiertoe heb ik gelegenheid geboden door 
de slang bij de kleine Natrix subminiata in 
bet terrarium te doen maar er is geen ge
bruik van gemaakt. 
Enige malen werd een aantal regen~ormen 
aangeboden maar het was erg moeilijk om 
later te konkluderen of er wei of niet van 
gegeten was. Wei hadden of de wormen of 
de begeleidende aarde een veelbelovende 
geur, anders is voor mij de gretigheid niet 
te verklaren waarmee de aarde die met de 
wormen mee kwam werd doorzocht. 
Hier volgen enkele aantekeningen: 
15 januari. Een paar regenwormen in de 
bak gedaan van Maticora, bet beest ging 
druk aan het graven en woelen in de aarde 
van zijn bak. Geen aandacht voor de wor
men zelf. Dit was 's ochtends om 8 uur. 
21 maart 's avonds wormen met een kluit 
aarde in de bak gedaan. Om 21 uur ging 
Maticora erheen en doorgroef, snel ade
mend, welhaast hijgend, de hoop. Produ
ceerde wat normaal uitziende ontlasting. 
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Kan dat als je vanaf 5 januari niet gegeten 
hebt? 
29 maart. Om 7.30 uur was Maticora aan 
bet rondscharrelen. Zelf in de tuin dat
zelfde gedaan in de hoop te vinden wat de 
slang zocht, met een schopje in de hand. 
Aileen wormen en een paar zeer kleine 
padjes (Bufo melanostictus) ontmoet. Deze 
laatste worden in een razend tempo door 
de roodbalzen opgegeten maar er was geen 
aanwijzing dat Maticora er zin in had. 
Het dier is tweemaal verveld, op 20 fe
bruari en op 29 apr.il. 
Op 15 mei leek het slangetje sterk verma
gerd en werd gedwangvoederd. Met een in
jectiespuit werd 0,5 ml ei (dooier en wit 
gemengd) met vitamine-mineralenpreparaat 
in de slokdarm ingebracht. Zo te zien bleef 
bet grootste dee! binnen. 
Op 19 mei leek bet dier er iets beter aan 
toe te zijn en werd weer gedwangvoederd. 
De slang bleef lusteloos, gelegenheid bie
dend tot bet maken van enige foto's, de 
volgende ochtend lag hij dood in bet ter
rarium. 

De levenswijze was die van een nachtdier. 
's Avonds kwam het dier uit zijn schuil
plaats onder de grond vandaan en schar
relde zeer actief in de bak rond. Snel ade-

34 

mend doorzocbt bet de aardkJuiten, boorde 
zich diep in een kJuit en kon zich dan ach
teruit kruipend geheel terugtrekken om op 
een andere plaats bet onderzoek voort te 
zetten. Ook 's ochtends vroeg in de eerste 
zonnestralen was bet dier actief. In de na
tuur is de levenswijze zeer verborgen, 
hoofdzakelijk onder de grond. 

K o p s t e i n veronderstelt dat de soort vrij 
zeldzaam is omdat hij ze nog nooit in rede
lijke aantallen ontmoet heeft. Toevallig zag 
ik de dag nadat het hoven beschreven ex
emplaar bij llllij was gebracht een doodge
slagen en/of platgereden exemplaar van de
zelfde afmetingen op bet terrein van de 
plaatselijke Technische Hogeschool dat uit 
grote grasvelden bestaat met bier en daar 
een grote schaduwboom. 

Mijn exemplaar heeft nooit geprobeerd om 
te bijten. K o p stein schrijft dat Maticora 
bij hem wei in de pincet beten waarmee ze 
gepakt werden maar dat bet nooit lukte om 
proefdieren op natuurlijke wijze te Iaten 
bijten. De wereld heeft tot 1937 moeten 
wachten voordat bet effect van de beet op 

Fig. 4. Matlcora Jntestlnalls. Detail van de bulk en 
onderkant hals. De zwarte blokken bestaan soms uit 
2'/• schub. Foto: V e r h a a r t. 



Fig. 5. Matlcora lntestlnalls. Detail van de onder· 
kant van de staart achier de zwarte schub die de 
cloaca bedekt. Foto: V e r h a art. 

een mens kon worden beschreven. Van bet 
slachtoffer zelf, E. J a cobs on, bestaat 
een uitstekende beschrijving van de uitwer
king van het gif. Hij was maar door een 
giftand geraakt maar de gevolgen waren 
zodanig dat, naar hij zelf schrijft , ware de 
beet toegebracht met beide giftanden, voor 
zeer ernstige gevolgen gevreesd had moeten 
worden." 

CONCLUSIE 

Maticora intestinalis is een serieuze gif
slang, zo klein als hij is. Het slangetje is 
prachtig mooi van kleur en tekening, bij
zonder sierlijk in zijn snelle bewegingen en 

Fig . 6. Metlcora lntestlnells. De kop tussen duim en 
wijsvinger na het dwangvoederen. Foto: V e r h a a r t. 

niet agressief. (Wanneer deze soort zich be
dreigd voelt wordt vaak de staart met de 
rode onderkant dreigend opgericht terwijl 
de kop een goed heenkomen zoekt.) 
Helaas weet ik niet wat hij eet. Als hij 
kleine slangen eet dan niet aile soorten, 
misschien aileen ondergronds Ievende soor
ten zoals Calamaria en Typhlops. Hopelijk 
doet zich nog eens de gelegenheid voor om 
dit te onderzoeken. 

SUMMARY 

A 43 em specimen of Maticora inte..stinalis 
was found in a house near Bandung, West 
Java. The snake was kept in a terrarium. 
It was only active at night. For food it had 
available rainworms, small Natrix submi
niata and small Bufo melanosticus. The 
snakes and toads were not accepted and 
probably the rainworms were not taken 
either. The snake died after 4.5 months of 
captivity. 

Llteratuur 

K o p s t e i n, F., 1930. De Javaansche Gifslangen, 
Visser & Co, Batavia. 

Van H o e s e I, J. K. P., 1959. Ophidia Javanica. 
Percetakan Archipel, Bogor. 

J a co b s o n E., 1937. A case of snake-bite (Mall
cora lntesllnalls). Bull. Raffles Museum 13, pp. 
77-79. 
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Fig·. 1. Wijfje van soepschlldpad tijdens leg. Foto: Dienst 's Lands Bosbeheer, Suriname. 

De exploitatie van zeeschildpadden 
(Cheloniidae, Dermochelyidae) 

A. J . Z w I n e n b e r g 
Borneostraat 23. Viaardingen. 

l ngezonden: mei 1976. 
lnhoudsoverzicht: lnleiding - geschiedenis - Chelonia 
mydas Erelmochelys Jmbrlcata - Lepldochelys 
ollvacea en · Lepldochelys kempll - Careita 'caretta -
Dermochelys corlacea - eieren - bescherming en 
loezichl - suggesties - summary - lileraluur. 

IN LEIDING 

Geen diergroep brengt zoveel problemen 
met zich wat haar bescherming betreft als 
die van de zeeschildpadden (Orde Testu
dines). Oat komt door de grote versprei
ding van de, hiertoe behorende 7 soorten, 
die in aile tropische zeeen en bet overgrote 
deel van de subtropische wateren vertegen
woordigers bebben. 
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Aile zeeschildpadwijfjes komen op regel
matige tijden aan land om op zanderige 
stranden eieren af te zetten. Deze legstran
den bevinden zicb nagenoeg uitsluitend in 
tropische gebieden; enkele jaren terug werd 
er ecbter ook een Iegstrand bij Turkije ont
dekt. Over de gehele aarde verspreid zijn 
er vele bonderden van deze Jegstranden, 
verdeeld over tientallen verscbillende Jan
den met evenzovele regeringen, wat bet op
stellen van gelijkluidende regels om bet 
voortbestaan van de groep te verzekeren, 
erg moeilijk maakt. Het gevolg is dan ook 
dat een aantal goedwillende regeringen 
eigen maatregelen genomen beeft. Zo kan 



het gebeuren, dat in het ene land bet van
gen van zeeschildpadden gebeel verboden is 
(bijvoorbeeld Suriname), terwijl in een na
buurland de vangst onbeperkt voortgang 
vindt. Dit geldt ook voor bet verzamelen 
van de eieren. Daarnaast zijn er ook nog 
enkele Ianden met open en gesloten sei
zoenen. 

GESCHIEDEN IS 

Er is een tijd geweest dat zeeschildpadden, 
die zich uit op het land levende reptielen 
ontwikkelden waaraan bet leggen van eie
ren nog herinnert, in grote aantallen de 
zeeen bewoonden. Meer dan 150 miljoen 
jaar konden ze zich door hun specifieke 
adaptaties aan een verblijf in bet zoute wa
ter handhaven, totdat ... de mens belang
stelling voor ze kreeg. Vooreerst werden 
aileen de wijfjes gedood, als zij aan land 
kwamen om eieren af te zetten. Dit ge
schiedde echter a ileen door de autochtone 
bevolking, voor wie de dieren - evenals 
de eieren -- een belangrijke, en soms enige 
voedselbron vormden. De vele miljoenen 
kustbewoners, die zich in Ieven bielden 

door zeescbildpadden te e ten, badden wei
nig of geen invloed op de totale scbild
paddenpopulatie. Toen kwamen de Euro
pese zeevaarders, die · tijdens hun lange rei
zen over de wereldzeeen allerlei eilanden 
(o.a. Ascension) aandeden om zeeschild
padden in te nemen. Legde men de dieren 
op de rug en uit de zon op bet dek, dan 
bleven ze nog weken in Ieven en zorgden 
aldus voor vers vlees, wat voorkwam dat de 
bemanning bepaalde gevreesde ziekten 
kreeg. Ook dit was nog van weinig invloed 
op hct aantal zeescbildpadden. Docb zo 
rond de 18e eeuw kwam daar verandering 
in. 
, Men neme twee schildpadden, bakt bet 
vlees hicrvan fijn, mengt dit vervolgens met 
hardgekookte eierdooiers, bet groenachtige 
schildpadvet en voegt naar smaak allerlei 
kruiden en specerijen toe. Daarna bet ge
heel in het pantser van een der scbildpad
den Iaten smoren boven een vuurtje en men 
heeft een gerecht zo verrukkelijk als slechts 
weinigen in hun Ieven voorgezet zullen krij
gen." De beschrijving van dit , hapje van 

Oermochelys corlacea. 
Foto: Dienst 's Lands Bosbeheer, Suriname. 
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ca. 500 pond" is niet uit een modern kook
hoek afkomstig, doch is reeds in 1725 op 
schrift gesteld, zij het in iets andere be
woordingen, door een zekere Labat, die 
verhaalt van zijn ,reizen naar de Franse 
Eilanden in America ... " . Het gerecht waar 
het hier omging, genaamd , Boucan de 
Tortue", was samengesteld uit het vlees 
van zeeschildpadden en zou volgens de 
schrijver een bijzondere lekkernij vormen. 

CHELONIA MYDAS 

Na verschijning van deze en soortgelijke 
publikaties werd schildpadvlees en -soep in 
West-Europa en Noord-Amerika al spoedig 

een geliefde maagvuUing. Het gevolg was 
een sterke toename van de jacht op zee-
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schildpadden. Vooral Chelonia mydas, niet 
voor niets de soepschildpad genocmd, 
moest het ontgelden. In de westerse wereld 
werd schildpadsoep, gemaakt van het kraak
beenweefsel en groenachtige vet van deze 
soort, als een delicatesse beschouwd en een 
schildpadbiefstuk mocht in geen enkel res
taurant van enige importantie op de spijs
kaart ontbreken. Ook in andere wereld
delen werden de reptielen meer en meer 
gegeten. Een familielid, die in 1969 in Sri 
Lanka (voorheen Ceylon) woonde, vertelde 
dat zijn zoontje op het strand in de buurt 
van Colombo verstoppertje speelde door 
zich onder lege schilden van zeeschildpad
den te verbergen, waarvan er vele tientallen 
Iagen. De dieren waren daar vanuit zee 

Fig. 3. He1 afzetten van eleren vormt op veel plaat
plaatsen een toeristische attraktie. Vaak karen de 
geschrokken wijfjes naar zee terug zonder eieren 
afgezet te hebben. Foto: A.I.S., Australia. 



Fig. 4. Jonge warana's op een strand In Suriname. Foto: Dienst 's Lands Bosbeheer, Suriname. 

naar toe gesleept en dicbtbij een restaurant 
geslacbt. De overbodige schilden bleven als 
afval op bet strand achter ... 

ERETMOCHELYS IMBR/CATA 

Helaas kwamen ook andere zeeschildpad
soorten in de belangstelling. Handige lieden 
ontdekten dat van de gevlamde hoornplaten 
van het rugschild van de karetschildpad 
( Eretmochelys imbricata) interessante han
delsobjecten te maken waren, o.a. kam
men. Om dit zgn. , schildpad" (2-8 kg per 
dier) te winnen, moest het schild verwarmd 
worden, wat men deed door de dieren in 
heet water te dompelen of enige tijd boven 
een vuurtje te houden. Nadat de hoorn
platen losgelaten hadden, werden de gefol
terde dieren weer in vrijheid gesteld, waar 
de meeste een langzame dood stierven. 
Jonge dieren kwamen de marteling soms te 
boven. Dezelfde praktijken worden ook 
thans nog toegepast!!! 

LEPIDOCHELYS OLIV ACEA en 
LEPIDOCHELYS KEMP/I 

De warana (Lepidochelys olivacea) en de 
aanverwante Kemp's zeeschildpad (Lepido
chelys kempii) verging het al niet vee! 
beter. Eerstgenoemde soort Jeeft zowel in 
de Stille Oceaan, terwijl de andere hoofd
zakelijk in de Golf van Mexico voorkomt. 
Hun voornaamste legstranden bevinden zich 
in Mexico en Costa Rica. Door de toe
nemende welvaart werd na 1950 de vraag 
naar produkten gemaakt van schildpad
huid (tasje, portemonnaies e.d.) zo groot, 
dat jaarlijks vele tienduizendcn d ieren voor 
dat doel gedood werdcn. Ook de cosme
tica-industrie ,verbruikte" veel schildpad
den. Mexicaanse en Japansc vissers na
men (en nemen nog steeds) het grootste 
vangstpercentage voor hun rekening. Door 
de techniscbe vooruitgang was het intussen 
al lang niet meer noodzakelijk te wachten 
tot de wijfjes op de stranden verschenen 
(de mannetjes van de meeste soorten komen 
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bijna nooit op bet droge), doch men kon 
de waardevolle dieren ook op zee vangen, 
o.a. met harpoenen en netten. De climax 
werd in bet seizoen 1967/'68 bereikt. Toen 
werden er aileen al in de kustwateren en 
op de stranden van Mexico - gelegen aan 
de Stille Oceaan - in totaal 752.350 Schild
padden gevangen, hoofdzakelijk warana's. 
Gevolgen bleven dan ook niet uit. Het daar
op volgende seizoen bleef de vangst be
perkt tot ,slechts" 136.140 dieren, wat on
getwijfeld bet gevolg was van overbevissing 
in bet jaar daarvoor. In bet jaar 1969/'70 
was bet nog slechter. Toen konden in en 
aan de Stille Oceaan bij Mexico slechts 
104.337 dieren gevangen worden. De Me
xicaanse schildpaddenindustrie - een mil
joenen-industrie - maakte dan ook slechte 
tijden door. In 1972 greep de overheid in. 
Op 9 juni werd een wet van kracht, waarbij 
bet vangen van zeeschildpadden verboden 
werd, tenzij men een speciale machtiging 
bezat. 

CARETTA CARETTA 

De onechte karetschildpad (Caretta caretta) 
was al een even slecht lot beschoren. 
Behalvc door intensieve bevissing in bet 
verleden, wordt hun voortbestaan thans 
ook bedreigd door cultivering van de onont
beerlijke legstranden, o.a. in bet zuidoosten 
van de Verenigde Staten. 

DERMOCHELYS CORIACEA 

De lederschildpad ( Dermochelis coriacea), 
de grootste van de schildpadsoorten, wijkt 
qua bouw nogal van de andere soorten af 
en is daarom in een aparte familie onder
gebracht. Bij deze soort wordt bet pantser 
door een leerachtige huid omgeven, terwijl 
carapax bovendien 7 lengterichels heeft en 
plastron 5. Hij leeft solitair. Het vlees 
schijnt niet zo smakekelijk te zijn en wordt 
betrekkelijk weinig gegeten. De bedreiging 
voor deze soort wordt meer veroorzaakt 
door te grote vraag naar haar eieren, welke 
als een lekkernij gelden. Op veel plaatsen 
worden de eieren dan ook voor de handel 
verzameld en vormen aldus een bron van 
inkomen voor de plaatselijke bevolking. 
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EIEREN 

Ook de eieren van de andere soorten zee
schildpadden worden bij tienduizenden op 
de legstranden verzameld. Gewapend met 
een puntige stok lopen de verzamelaars 
over bet strand en prikken links en rechts 
in bet zand. Blijft er eistruif aan de stok 
kleven dan gaat men graven~ Onvoorstel
bare aantallen eieren zijn er voor consump
tiedoeleinden vergaard. Alleen in Serawak 
(West-Borneo) worden er jaarlijks al vele 
honderdduizenden opgegraven. In 1936 be
droeg dat aantal zelfs 3 miljoen stuks en in 
1957 nog 1.4 miljoen. Het aantal gevonden 
eieren nam echter langzamerhand af. In 
1963 werden er ,nog maar" een 1/2 miljoen 
gevonden. Ook dit is ongetwijfeld een ge
volg van over-exploitatie. Verzamelaars na
men soms aile eieren, welke de ·nacht er
voor gelegd waren, mee. In andere delen 
van de wereld was dat niet veel beter. 
Waargenomen is dat opgeschoten jongens 
elkaar met schildpad-eieren bekogelden. 
Hele veldslagen vonden er tussen groepen 
jongelui plaats, zoals bij ons een sneeuwbal
gevecht plaatsvindt. Nog onvermeld is daar
naast bet verlies van eieren en jonge schild
padden aan natuurlijke vijanden. Eieren 
worden onder meer opgegraven door vos
sen, jakhalzen, wilde varkens, ratten, bon
den en varanen, terwijl de jongen op weg 
naar zee ten prooi vallen aan allerlei soor
ten roofvogels, aan meeuwen, krabben en 
vele andere hongerige dieren. Eenmaal in 
zee zijn ze nog niet in veiligheid, want daar 
worden de schildpadjes vervolgd door vele 
soorten roofvissen, vooral haaien. Dit alles 
is er oorzaak van dat aile 7 soorten zee
schildpadden in hun voortbestaan bedreigd 
worden. 

BESCHERMING EN TOEZICHT 

Op .verschillende plaatsen in de tropische 
wereld, o.a. in bet Caribisch gebied, is men 
dan ook bezig de eieren van enkele soorten 
op beschermde plaatsen te Iaten uitkomen. 
De jongen worden, voordat ze worden uit
gezet, nog enige tijd gevangen gehouden 
om de kans op overleven in de vrije natuur 
te vergroten. 
,Turtle-farming" bevindt zich nog in bet 



beginstadium. Tocb zijn er al kwekerijen, 
waar de reptielen enkel voor de consumptie 
worden grootgebracbt, o.a. op Grand Cay
man Island, waar met de soepscbildpad 
goede resultaten verkregen worden. Recen
telijk vernam ik, dat in 1975 op bet leg
strand van de kwek~rij voor bet eerst eie
ren waren afgezet door een vrouwtje, dat 
ook op de kwekerij was geboren en groot
gebracht. Bij bet bereiken van een bepaalde 
leeftijd was zij vrijgelaten, doch om eieren 
af te zetten teruggekeerd. Dit was de eerste 
keer dat de ,kringloop" voltooid werd. 
Hieruit blijkt, dat kweken (ook voor con
sumptie, zij bet gedeeltelijk) in samenhang 
met research resultaten kan afwerpen. Het 
bericht geeft enige hoop voor de toekomst 
van de soepschildpad. 
Ook bet stichten van reservaten en natio
nale parken, waarin legstranden liggen, is 
een mogelijke oplossing. In Mexico werden 
een tiental jaren terug vele legstranden be
schermd verklaard. Het effekt was echter 
nihil, want controle was er niet en stropers 
konden ongehinderd hun gang gaan. In 
latere jaren kwam er wet toezicht, doch 
slechts plaatselijk. Dat toezicht echter nood
zak.•lijk is, blijkt. In 1969 werden op een 
strand aan de Pacifische kust van Mexico 
237.000 eieren, aile door warana-wijfjes ge· 
legd, permanent bewaakt. Hiervan kwamen 
er 187.500 uit. Het jaar daarop werd het
zelfde strand weer bewaakt en van de 
128.000 eieren kwa1nen er ruim 76.000 uit 
Is er echter geen toezicht, dan slaan stro
pers hun slag. Op een ander strand aan de 
Stille Oceaan, waar een veel minder inten
sief toezicht was (maar toezicht was er 
wei ... ), werden door stropers in enkele 
uren 168 schildpadwijfjes gedood, aileen 
om de buid en de eieren te kunnen be
macbtigen. De dode dieren lagen op een 
stuk strand van enkele kilometers Jengte. 
,lndien adequaat toezicbt ontbreekt, zullen 
in Mexico op een bepaald strand aileen al 
tienduizenden zeeschildpadden en miljoe
nen eieren door stroperij verloren gaan", 
aldus een rapport uit 1971. 

SUGGESTIES 

Voor een veiliger toekomst van zeeschild
padden is bet onder meer noodzakelijk de 

volgende punten binnen afzienbare tijd uit 
te voeren: 
1. onderzoek in aile wereldzeeen betref
fende soorten en ondersoorten, aangaande 
verspreiding, dichtbeid van populaties enz. 
2. in kaart brengen van aile legstranden 
ter wereld; onderzoek van aantal bezoe
kende zeeschildpadwijfjes, grootte van leg
sets ,frequentie van leggen, incubatietijd e.d. 
3. onderzoek van de trekroutes van voe
derplaatsen naar legstranden en terug (wijf
jes keren doorgaans naar dezelfde stranden 
terug en leggen daartoe soms vele duizen
den kilometers af), 
4. bet onderzoek naar de biologie van zee
schildpadden intensiveren, want veel van de 
leefgewoonten en gedragingen zijn nog on
bekend (vooral over Chelonia depressa, die 
aileen in Australische wateren voorkomt, 
is weinig bekend), 
5. bet kweken van zeescbildpadden in ge
vangenscbap bevorderen en de methode 
biervan diepgaand bestuderen en waar 
nodig verbeteren, 
6. opstellen van beschermende bepalingen, 
welke voor aile Ianden gelijkluidend zijn; 
instellen van bescbermde gebieden, stran
den, zowel als kustwateren; toezicht in reeds 
bestaande reservaten effectueren (in zuid
oost-afrika, waar Caretta caretta al zo'n 
tiental jaren onder bescherming staat, is 
de populatie met zo'n 50°/o toegenomen ... ). 
Pas als aan bovenstaande voorwaarden gro
tendeels is voldaan, kan men vaststellen 
boeveel dieren er van elke soort jaarlijks 
gevangen kunnen worden en hoeveel· eieren 
er geraapt .mogen worden zonder dat dit 
bet voortbestaan van de soort in z'n geheel 
of in een bepaald gebied in gevaar brengt. 
Het Wereld Natuur Fonds en Internatio
nal Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources (I.U.C.N.), beide ge
vestigd te Morges (Zwitserland), zijn de in
stanties om dit te verwezenlijken. Een spe
ciale werkgroep, in 1969 ingesteld, van bet 
I.U.C.N., bestaande uit een aantal van de 
beste zeescbildpadspecialisten, houdt zich 
bezig met bestudering en geven van advie
zen rood deze waardevolle groep reptielen. 
Hier en daar niet zonder sukses. Een aantal 
regeringen beeft de vangst van en de han
del in zeeschildpadden verboden of aan 
band en gelegd. Ook de , Voedsel en Land
bouw Organisatie" van de Verenigde Naties 
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(F.A.O.) verricht onderzoekingen of stimu
leert deze. Mogelijk dat dit alles het begin is 
van een effektieve bescherming overal ter 
wereld. Dan zal het ook niet meer mogelijk 
zijn dat opgeschoten jongens in de straten 
van Manilla toeristen opgezette jonge zee
schildpadden opdringen om als souvenir 
mee naar huis te nemen. 

SUMMARY 

~ The author gives a survey on the state of 
affairs in the exploitation and protection of 
endangered marine turtles. Suggestions for 
effective protection are summarized. 
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gewapend met .. prikstok". Foto: Dienst 's Lands 
Bosbeheer, Suriname. 



Waarnemingen aan de stekelstaarthagedis 
Lacerta echinataJ een boombewonende groene 
Lacertasoort 

Willi Kuhn 
7218 Trossingen/BRD 
Karlstr. 24 

lngekomen oktober 1975. 

Deze soort komt voor in equatoriaal Afrika, 
van het Congo-bekken tot de Stanleyvallen. 
Mijn exemplaren kwamen van het Stumpa
meer. 
De totaallengte van de dieren bedraagt 20-
25 em, de kopromplengte 8-11 em. 
De grondkleur van de hagedis is groen, met 
daarop onregelmatig, anders gekleurde 
vlekken. Bij het o zijn deze oker- tot don
kergeel; bij het <jl ontbreken ze of zijn ze 
sleehts weinig ontwikkeld. De buikzijdc is 
eenkleurig geel. De o krijgen in de bronst
tijd roodachtige puntjes aan de zijkanten 
van de buik. 
Bij mannelijke dieren is de staart Ianger dan 
de rest van het liehaam (15 em) en Ioopt 
spits toe, bij de vrouwelij ke dieren is deze 
korter (10 em) en eindigt ronder. 
Het is een typisehe boomhagedis. In het be
gin zeer sehuw en sehrikkerig worden de 
dieren na 2-4 weken tam. Ze hebben een 
voorkeur voor grootbloemige planten (Phi
lodrendron), waarop zc met de kop naar be
neden zitten. 
Ze zijn sterk en weten goed te springen, 
waarbij van de staart gebruik gemaakt 
wordt. Deze staart is in staat om te grijpen. 
Aan de onderkant ervan vindt men sterk ge
kielde sehubben (stckels) die het vastzitten 
van het dier mogelijk makcn, net zoals bij 
de soorten van het geslaeht Holaspis. 
In het terrarium hebben ze een waterbakje 
nodig, daar besproeien aileen niet voldoende 
is. Naast het gebruikelijke voedsel van in
sekten, zoals maden, rupsen (ook behaarde) 
nemen ze ook rauw vlees. Ofsehoon het 
een boomhagedis is, komt hij vee! op de 
grond. Bodemverwarming is daarom wen
selijk. De temperatuur overdag moet 25-

33°C bedragen, s' naehts dalen tot 15-20°C. 
Een Iuehtvoehtigheid van 60-70% wordt 
aanbevole'l. 

De paring en het afzetten van de eieren 
vonden zeer vroeg plaats, en konden maar 
ten dele waargenomen worden. De eieren 
worden onder bladeren gelegd, ze komen na 
27-38 dagen uit. Geen enkel ei kwam direkt 
na het leggen uit. Na het afzetten van de 
eieren moet men de ouderdieren uit het ter
rarium nemen, daar ze anders hun eigen 
kroost eten. 
Het grootbrengen van de jonge dieren (6-
12) verliep zonder grote problemen. Ze vra
ten direkt weideplankton en vliegen. Bij de 
geboorte waren ze 20-25 mm groot. De 
kleur was aanvankelijk glad donkergroen. 
Na 2-3 maanden kregen zij het volwassen 
kleurpatroon. Ze groeiden vlot. Na 15 da
gen waren ze 60 mm, na 30 dagen 80 mm 
en na een jaar a! 150 mm. Na 2 jaar zijn 
de dieren geslaehtsrijp. 
Bij een goede beplanting, temperatuur en 
verliehting zijn deze hagedissen goed te 
houden. Een bestraling met ultravioletlieht 
wordt nict aanbevolen. · 
Het terrarium voor deze dieren moet min
stens 80 x 40 x 60 em meten. Ze zijn goed 
te houden samen met grotere Laeertasoor
ten en Agamen (bijv. A. stellio ). 

Ze worden minstens 7 jaren oud, en kunnen 
waarsehijnlijk nog ouder worden. In 1967 
betaalde ik voor een paartje DM 28.--, maar 
helaas worden ze zeer zelden te koop aan
geboden. 
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Boekbespreklng 

Frederic L. Frye D.V.M. 
'Husbandry , M edicine & Surgery in Captive 
Reptiles' 

Uitgegeven door VM Publishing Inc., Bon
ner Springs, K ansas. Prijs US$ 18,-. 
In dit boek behandelt Dr. F rye in drie dui
delijke hoofdstukken bet (wei en) wee van 
onze terrariumdieren. In hoofdstuk I behan
delt hij de verzorging. Hij gaat in op de 
terra riuminrichting, water en luchtvochtig
heid, temperaturen en lichtintensiteit, op 
voortplanting, voeding en kannibalisme. Dit 
hoofdstuk is voor iedere terra riumhouder 
van belang. D e volgende twee hoofdstukken 
zijn uiteraard ook voor de gei'nteresseerde 
terrariaan inte ressant maar meer specialis
tisch gericht. In hoofdstuk II behandelt hij 
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talrij ke ziekten en aandoeningen en geeft hij 
een zeer uitgebreide lijst van medicamenten 
met hun specifieke gcbruiksaanwijzingen. 
Hoofdstuk III handelt over operaties, ampu
ta ties en fantastische reparat ies (kapotte 
schildpadschilden worden b.v. gerepareerd 
met in epoxyharsen gedrenkt fiberglas-gaas, 
waarmee ook gaten in het plaatwerk van 
auto's hersteld worden). Aan het eind van 
ieder hoofdstuk is een uitgcbreide literatuur-
1 ijsl opgenomen, te rwijl een verklarendc 
woordenlijst de meest voorkomende moei
lijke woorden verduidelijkt. Ieder hoofdstuk 
is voorzien van zeer duidelijke foto's, a ile in 
kleur. Een boek speciaal voor de d ierenarts, 
maar ook voor de serieuze terrariumhouder. 
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