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Basiliscus b. basiliscus, jong o van 262 
dagen. Lengte ca. 30 em. Foto: Lob a c h. 
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Ervaringen met het houden en kweken van 
Basiliscus basiliscus basiliscus in een huiskamer
terrarium 

Ingezonden: april 1977 
Inhoudsoverzicht: inleiding - de aanschaf 
- taxonomic - de biotoop - het terra
rium - hct voedsel - de verzorging -
het gedrag- de eieren- het uitbroeden
het halen van de jongen - de jongen 
conclusie - summary - literatuur. 

IN LEIDING 
Basilisken zijn dieren die tot ieders ver
beelding spreken. Onze voorvaderen ver
geleken ze met de basilisk, een monster 
met drakevleugels, een slangestaart, ge
deeltelijk haan, met een roofvogelsnavel, 
en een dodende blik, dat door een pad 
was uitgebroed uit een hane-ei. Zelfs 
voor een nuchtere terrariumhouder zijn 
het wonderlijk uitziende dieren. Wat be
treft voedsel en verzorging stellen ze wei
nig bijzondere eisen. Tel daarbij op dat 
zij vrij gemakkelijk te kweken zijn en er 
zeer interessante gedragingen op na hou
den, dan weet u waarom ik basilisken 
ben gaan houden. 

DE AANSCHAF 
Bij de· aanschaf van basilisken is het ver
standig jonge dieren, liefst uit kweek in 
gevangenschap. te nemen. Dcze wennen 
vrij gcmakkclijk aan clkaar. aan de ge
vangcnschap, en aan de vcrzorgcr. Dezc 
laatstc zullcn zc cchtcr nooit gcheel vcr
trouwen. Vcrdcr zijn jonge exemplaren 
over het algcmccn minder beschadigd. 
De dieren moeten voordat ze in het ter
rarium gcplaatst worden eerst cen maand 
in quarantaine. En zeg nou niet dat dat 
nict nodig is omdat er toch geen andere 
dieren in het terrarium zitten, want een 
dicht beplant terrarium van flinke afme
tingen is vrij lastig te ontsmetten als er 
eenmaal ecn ziektc ingebracht is. Als 
quarantainctcrrarium kan het beste een 
volglas aquarium gebruikt worden. Hier
in worden als enige inrichting een aantal 
takke·n en een waterbak gezet. Geen bo
demgrond, want dat is aileen maar lastig 

met schoonhouden. Het gehed wordt 
verwarmd met een of twee gloeilampen 
tot ecn temperatuur van 27 a 30o C. Hct 
is nu zaak zo snel mogelijk faeces op te 
sturen naar dr. P. Z w a r t, Faculteit der 
Dicrgenceskunde, afdeling Ziektekunde 
Bijzondere Dieren, Biltstraat 172 te 
Utrecht voor onderzoek. Bij dit faeces
onderzoek bleken mijn dieren bijvoor
beeld besmet te zijn met wormen. Verder 
hadden ze last van ectoparasieten, welke 
succesvol bestreden werden met Negu
von. Wanneer de dieren na de quaran
taineperiode en de eventuele behandeling 
gezond zijn en goed eten kunnen ze in 
het eigenlijke terrarium gezet worden. 
Mochten de dieren niet direkt uit zich
zelt etcn, dan zijn ze gemakkelijk te 
,dwangvocderen". Wannecr cen basilisk 
opgepakt wordt spert hij onmiddellijk de 
bek open om z'n bclager te bijten. Stopt 
men hem nu cen reepje vices of iets an
ders eetbaars in de bek, dan zal hij dat 
zonder meer opeten. Op deze manier 
kunnen hem ook genccsmiddelen tocge
diend worden. Meestal begint het dier na 
die eerste maal ,dwangvoederen" wei uit 
zichzelf te eten. 

TAXONOMIE 
De helmbasilisk, Basiliscus b. basiliscu~ 

(Laurenti, 1768) behoort tot de klasse der 
Reptilia; orde der Squamata; onderorde 
Sauria; tussenorde lguania; familie lgua
nidae; onderfamilie Basiliscinae; geslacht 
Basiliscus. Er worden binnen het ge
slacht Basiliscus 4 soorten onderscheiden 
namelijk: Basiliscus galeritus Dumeril 
1851 die voorkomt langs de kust van Co
lombia, en in Ecuador tot Panama en 
Costa Rica. Deze soort is groen gekleurd, 
heeft een enkelvoudig gelobde helm, en 
mist de rug- en staartkam. Ten tweede 
Basiliscus p/umifrons Cope 1876 uit Pa
nama, Costa Rica en Nicaragua. Deze 
soort is eveneens groen gekleurd, doch 
heeft een tweelobbige helm, en bezit een 
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hoge rug en staartkam. Ten derde Ba
siliscus villatus Wiegman 1828 van Jalis
co en Tamaulipas, Mexico door centraal 
Amcrika tot aan Colombia. Deze soort is 
overwegend bruin gekleurd, heeft een 
stevige d riehoekige helm, en een I age 
rug- en staartkam. Verder is deze soort 
kleiner van stuk dan de andere soorten. 
Basiliscus l'iltalll.\" kan zo'n 50 em kop
staart Iengle bereiken. terwijl de andere 
soorten lengten varierend van 70 tot 90 
em kunnen bereiken. Ten vierde Basi
liscus basiliscus (Linnaeus 1758) in 
noord-west Ecuador, de kustgebieden 
van Colombia, Venezuela. Deze soort is 
evenccns bruin gekleurd, heeft een goed 
ontwikkeldc afgeronde helm, en een ho
ge rug- en staartkam. Bij deze laatste 
worden twee ondersoorten ondersehci
den: /Jasiliscus b. basiliscus (Laurenti 
1768) uit zuidelijk centraal Amerika tot 
noord-west Colombia en Ecuador. en 
Basiliscus h. harbouri Ruthven 1914 
uit westelijk Venezuela en Sant"a Marta •. 
Colombia. Basili.\"Clls h. harhouri ondcr
schcidt zich van Basiliscus h. hasilisct~s 
doordat de helm niet rechtopstaand is. 
maar sikk~lvormig over de zijkant van 
de nck hangt. snel smaller wordend vanaf 
de basis om zo een smalle top te vormcn. 
terwijl de helm van Basilisclts h. hasilis
cus rechtopstaand is. afgerond. met aan 
het uiteinde van de helm een lobje naar 
achteren gericht. maar niet ovcrhangcnd. 
Dit artikel zal verdcr handelen over de 
nominaatvorm. Basilisclts h. hasiliJcus. 

DE BIOTOOP 
Basiliscus b. basiliscus leeft bij stroom
pjes en tangs de zeekust. In Panama 
wordt hij in de kustgebieden en land
inwaarts tangs rivieren. poeltjes en me
ren (Gatun · meer) gevonden. Basilisken 
zijn boombewoners, ze Ieven op takken 
van struiken en bomen nabij het water. 
waar ze dan hun voedsel vinden dat be
staat uit allerlei zowel boven als onder 
water levende dieren. E c h e I I e (1972) 
nam waar dat basilisken vanaf takken 
die over een stroompje uitstaken aan het 
vissen waren in . water van 20 a 30 em 
diep. Dit gedrag is ook in gevangenschap 
waar te nemen, een basilisk zit dan rus-

tig op een tak boven het water te wach
ten tot de vis in de buurt komt waarna 
hij hem bespringt. De luchttemperatuur 
varieert van 2i tot 32° C overdag en 
's nachts van 23 tot 27° C. De bodem
temperatuur in het woud bedraagt vrij 
konstant 26 a 27° C. De luchtvochtig
heid bedraagt overdag 70 a R011/n en 
's nachts ongevccr I 00°/o. De watertem
peratuur is van vcrschillend~ factoren 
afhankelijk en varieert van 20 tot 26° C. 

HET TERRARIUM 
De maten van mijn Basiliscus-terrarium, 
die als minimummaten beschouwd moe
ten worden zijn: 150 em lang, 150 em 
hoog en 75 em diep. Hierin zijn drie 
dicren gchuisvest. Het waterbassin be
staat uit een plastic bak van 70 em lang, 
45 em breed, en 20 em diep. die eens 
per week van schoon water voorzien 
wordt. De watertemperatuur moet 20 a 
25° C bedragen. zodat de basilisken er 
afkocling in kunnen zoeken. 
De bodemlaag van het terrarium is 10 
tot 20 em dik en bestaat uit cen mcngsel 
van turf en aarde in de verhouding I : 4. 
De wanden zijn bckleed met rietmatten 
en kurkschors. waarin de dieren tege
lijkertijd klimgelegenheid en schuilplaat
scn vindcn. Verdcr is hct terrarium ingc
richt met horizontaal en schuin opgestel
dc klimtakken varicrend in doorsnede 
van 3 tot I 0 em. De beplanting bestaat 
uit cnkclc grove Philodendron en stevige 
Bromelia's als Cryptcmtlws. Het terra
rium wordt verlicht met drie gloeilampen 
van 75 \V en een true-lite TL-buis van 
20 \V. Deze lampen laat ik in verband 
met de Iengle van de dag in de biotoop 
(zic gcdrag) 12 uur per dag branden. Ze 
zorgen tevens voor verwarming van het 
terrarium. Een van de gloeilampen is op 
50 em afstand van de bodem gemonteerd. 
Deze lamp zorgt ervoor dat de bodem
temperatuur op die plaats op een diepte 
van 10 em 26 a 27° C bedraagt. Op dcze 
plek worden de eieren meestal afgezet. 
De luchttemperatuur is in de middag van 
25° C op de bod em tot 31° C geheel ho
ven in het terrarium. Dit temperatuur
verval is belangrijk, aangezien de dieren 
dan hun eigen voorkeurtemperatuur in 



Fig. I. 
Dee! van 
terrarium met 
daarin jong c 
van 23 maanden. 
Foto: 
Lob a c h. 

hct terrarium kunnen vinden. Daarnaast 
kunncn ze zich net als in de natuur extra 
verwarmt:n door te zonnen, zij het dan 
onder gloei lampcn. 's Nachts moet de 
tcmpcratuur cnigszins dalen, maar als 
de tempcratuur onder de 19° C dreigt te 
dalen, dan dient er bijverwarmd te wor
den, bijvoorbeeld met een verwarmings
kabel op thermostaat. Op deze manier 
verwarmd bcdraagl de temperatuur in 
hct middengedeelte van het terrarium 
ovcrdag 27 a 29° C hetgeen overeenkomt 
met de dagtemperatuur in de biotoop en 
·s nachts ongeveer 20° C. 's Zomers wil 
de temperatuur een enkele keer wei eens 
boven de 33° C komen. Het is dan aan 
het gedrag van de dieren duidelijk te zien 
dat ze zulke temperaturen niet op prijs 
stellen. De luchtvochtigheid moet over
dag gemiddcld 70 a 800fo bedragcn, ter
wijl ze 's nachts tot 90 a 1 OOOfo moet stij
gen. Deze luchtvochtigheid is op diverse 
manieren te verwezcnlijken: 
J e. Door regelmatig tc sproeien. 
2e. Door hct maken van een waterval 

met bchulp van een motorfilter. 
3e. Door middel van een sproeiinstalla-

tie o p hygrostaat. 
De ventilatie in hct terrarium geschiedt 
door middcl van gleuven tussen de schuif
ruiten die het terrarium afsluiten. 

HET YOEDSEL 
In de natuur voeden basilisken zich met: 
bloemen, bladeren, zaden, vlinders, ke
vers, sprinkhanen, torren, krekels, vlie
gen, mijten, teken, duizendpoten, wespen, 
miljoenpoten, mieren, s lakken, kikkers, 
vissen (Poecillidae), hagedissen en vogels. 
In het terrarium accepteren ze naast ba
naan en recpjes vices alles dat beweegt: 
wasmotten en hun larven, meelwormen 
en torren, trcksprinkhanen, keldermot
ten, huiskrekels, veldkrekels, vliegen, 
wandelende takken, huisjesslakken en 
naakts lakken, vissen, eendagsmuizen en 
's zomers natuurlijk grof weideplankton. 
Het is raadzaam er rekening mee -te 
houden dat basilisken inderdaad alles 
dat beweegt en bcneden een bepaalde 
maat is opeten. Vogeltjes in een kas met 
basilisken of kleine hagedissen ter gezel
schap van de basilisken zullen aileen door 
de laatste erg op prijs gesteld worden. 

DE VERZORGING 
De verzorging van basilisken is vrij een
voudig. Het is bclangrijk te zorgen dat 
de dicren met hun voedsel de benodigde 
vitaminen en mineralen binnen krijgen. 
De voedseldicren schud ik a lvorens ze te 
voeren met een mengsel van een deel 



Fig. 2. 
Ei van 
Basiliscus b. 
basiliscus. De 
donkere vlckken 
zijn kalkarme 
pla~tsen. 
Foto: 
L o b a c h. 

Zoals bij veel 
soorten hagedis
sen · groeien Ba
siliscus-eieren; 
op het moment 
van uitkomen 
zijn ze zo'n 
35 mm lang en 
30 mm breed. 

Gistocal, een deel Sanalgist, en een deel 
kalk. De kalk is erg belangrijk voor de 
wijfjes vanwege het leggen van de vele 
eieren. Krijgen de wijfjes te weinig kalk, 
dan zu llen de eieren die in die periode 
gelegd worden kalkloze plekken verto
nen (zie foto). Door middel van bijvoe
de ring met vogelgrit of eierschaal ka n dlf 
verholpen worden. Voor jonge dieren is 
dit schudden met kalk en vitaminen zeker 
zo belangrijk. Meelwormen dienen voor 
ze gevoerd worden op een voedselrijk 
mengsel bestaande uit bijvoorbeeld Gis
tocal, Sanalgist, kalk, tarwekiemen, Brin
ta , banaan e n ander fruit gehouden te 
worden. Na een week of twee hebben ze 
dan wei degelijk vocdingswaarde. Was
molten kunnen het best gekweekt worden 
op een voedingsmengsel met daarin G is
tocal. Wasmotten en larven die ge
kweekt waren op een voedingsmengsel 
met daarin biergist bleken bij mijn die
ren vee! minder voedzaam te zijn. Het is 
ve rstandig jonge basilisken eens pe r 
week vitaminen AD in het d rinkwater te 
geven in een concentratie van 10 drup
pels per li ter. Ve rder is het 's winters 
geen overbodige luxe eens per week een 
mi nuut je hoogtezon te geven. 's Zomers 
verdient het aanbeveli ng de dieren in 
di rekt zonlicht te Iaten zonnebaden. even
tueel in een buitenterrarium. 

HET GEDRAG 
De basi lisken zijn territoriumvormende 
dieren. Een mannetje zal beslist geen an
der mannetje in zijn territorium accepte
ren. Gezien de beperkte maten van het 
terrarium geldt hier: territorium = ter
rarium. Men kan altijd maar een man
netje in een terrarium houden. Het is 
aardig .te zien hoe een mannetje zich 
kwaad ka n ma ke n, hij schuift dan haast 
zonder zijn paten te gebruiken over de 
ta kken, kringelt met z'n staa rt om daar
na heftig te kopknikken waarbij hij de 
keel opzet, de bek opent, en de tong om
hoog drukt. AI op vele meters afstand 
zal hij een ander mannetje herkennen. 
waarop hij fa natiek zal proberen bij de 
indringer te komen, om hem te verjagen. 
De wijfjes zijn minder ag ressief, doch 
z ij vertonen in mindere mate hetzelfde 
d reiggedrag. Een wijfje dat ik enige tijd 
la ter dan de eerste twee dieren heb aan
geschaft, en dat nooit de favoriet van het 
mannetje geworden is, doet vaak haar 
bes t het eerste wijfje van het mannetje 
weg te jagen, om daarna zelf voor 's mans 
neus heen en weer te pa raderen. Wanneer 
een mannetje kopknikt raken de wijfjes 
daar zichtbaar opgewo nden door, zij 
komen da n naar hem toe en a ls het man
netje daarvoor in de stemming is, za l hij 
proberen te paren. Hij probeert dan dicht 



Grafiek 1 
Activiteit van 
Basiliscus basi
liscus 
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bij hct wijfjc van zijn keuze te komen; 
hct wijfjc rcageert daarop door weg te 
lopen. maar zij blijft in zijn buurt, en na 
ccn paar voorzichtige benaderingen zal 
hct mannetje zich in haar helm vastbij
tcn en op de bekende hagedisse-manier 
met haar paren. 
Zoals bekcnd baden basilisken graag. 
Alvorens te water te gaan controleren ze 
de omgeving nauwkeurig, is deze veilig, 
dan duiken ze bet water in. Vanuit deze 
positie controleren ze de zaak nogmaals 
waarna ze onderduiken en zich met de 
achterpoten eens flink achter de kop 
krabben. Het bekende over water rennen 
van basilisken is in gevangenschap van
wege de beperkte wateroppervlakte bij 
volwassen dieren niet te zien. Bij pasge
boren basiliskjes ·ligt dat anders; wanneer 
die gehuisvest zijn in een terrarium met 
een fors waterbassin, dan is dit gedrag 
wei degelijk waar te nemen. 
Basilisken combineren met andere hage
dissen is vrijwel onmogelijk. Zijn de me
dcbewoners van bet terrarium beneden 
een bepaald formaat, dan worden ze als 
voedsel beschouwd, en binnen de kortst 
mogelijke tijd uitgemoord. Zijn de mede
bewoners hoven dat bepaalde formaat, 
dan worden ze door het Basiliscus
mannetje als concurrenten beschouwd en 
aangezien bet de opvatting van de ba-

silisk is dat de enige goede concurrent 
een dode concurrent is vallen er dan ook 
doden (of op z'n minst gewonden). Ik 
heb bij mijzelf thuis waargenomen dat 
een Basi/iscus-mannetje drie Iguana i. 
iguana achterna zat die ruim twee maal 
groter waren dan hijzclf. De activiteits
periode van Basiliscus h. basiliscus loopt 
ongeveer van 's morgens 3 uur tot 
's avonds 7 uur. Door de kunstverlichting 
in bet terrarium kan dit ritme cnigszins 
veranderd worden, maar toch zullen de 
dieren zelfs als de lampen aan blijven om 
8 a 9 uur hun slaapplaatsen opzoeken. 
Daar nemen ze dan de typbche slaap
houding aan met kop en lichaam rustend 
op een schuine tak, de kniecn onder een 
hoek van 90° ten opzichte van bet 
lichaam uitstekend en de voeten tegen 
de staartwortel tangs de tak rustend, met 
de ogen geslotcn. 
Verder is hun zonhouding vermeldens
waardig. Om te zonnen kiezen basilisken 
een horizontaal of schuin omhoog lo
pendc tak uit, waarop zc zich dan met 
de voorpoten vasthouden terwijl ze de 
achterpoten onder een hoek van onge
vecr 35° ten opzichte van de staart 
schuin naar beneden uitstrekken, dus los 
van de tak. De tenen strekken ze daarbij 
dusdanig, dat deze enigszins naar buiten 
,krullen". 
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Fig. 3 
Hct uitkomcn 
van Basiliscus b. 
basiliscus na 11 3 
dagen broeden 
bij 27° c. 
Foto: 
Lob a c h. 

DE EIEREN 
Hoewel Basiliscus b. basiliscus zich in de 
natuur het gehele jaar kan voortplanten 
lijkt het er toch op dat de voortplantings
activi tei t op een bepaalde tijd van het jaar 
geconcentreerd is. Vooral in gebieden 
waar een lang droog seizoen is zal het 
voortplantingsseizoen scherp begrensd 
zijn. In het terrarium zullen de dieren zich 
net zo gedragen. Echter na I a 2 jaar 
gevangenschap verandert het voortplan
tingsritme la ngzaam. Terwijl de dieren 
in het begin tiid.ens , het seizoen" een aan
tal legsels (meestal 3) produceren met 5 
a 6 weken tussenpauze, om daarna te 
wachten tot het seizoen van het volgende 
jaar, zullen ze later, mede gestimuleerd 
door de tame lijk constante omstandighe
den in het terrarium, vrij onregelmat ig 
gedurende het gehele jaar gaan leggen, 
met tussenpozen van soms 2 a 3 maan
den. Yermoedelijk is het voortplantings
ritme ook afhankelijk van de vangplaats 
van de dieren. In verband met de voort
plan ti ng is het interessant te vermelden 
dat er in cen bepaald gebied in Colombia 
een populatie Basiliscus b. basiliscus be
staat die zich parthenogenetisch voort
plant (8 o h me. I 975). 
Het wijfje zet de eieren af in een kui lt je 
van 10 a 20 em diep, op een plaats waar 

de bodemtempe ratuur tussen de 26 en 
27° C bedraagt. Vlak voor de eiafzetting 
verblijft het wijfje vaak langdurig in het 
waterbassin, enkele dagen eerder heeft 
ze al duidelijk Iaten merken dat ze gaat 
leggen door het graven van proefkuiltjes. 
Heeft ze een geschikte plaats gevonden 
dan zal ze daa r het legsel, dat in grootte 
varieert .van 7 tot 18 eieren, begraven. De 
lengte van de pasgelegde eieren varieert 
van 21,5 to t 25 mm, bij een dikte van II 
tot 14 mm. Het is mij opgevallen dat 
naarma te de legsels grote r worden, de 
eieren vaak kleiner worden. De eieren 
zijn vrij wit als ze net gelegd zijn, maa r 
verkleuren tot geelbruin tegen de tijd dat 
ze moeten uitkomen. 
Afhankelijk van de broedtemperatuur en 
de staat van ontwikkeling waarin de 
eieren verkeren op het moment dat ze ge
legd worden bedraagt de broedduur 73 
tot 132 dagen, terwijl K r i p s (1968) 
zelfs to t 150 dagen opgeeft. Bij mij was 
een normale broedduur ongeveer 110 da
gen bij 27° C luchttemperatuur. 

HET UITBROEDEN 
Gezien de sterk wisselende omstandig
heden in de terrariumbodem en het feit 
dat basil isken hun eigen jongen eten is 



Fig. 4 
ln dcze houding 
kunnen ze· uren 
in het ei blijven 
zitten. 
Foto: 
Lob a c h. 

hct raadzaam de eieren uit te graven 
H icr bclanden we dan bij het moeilijkste 
gedeelte van hct houden van basilisken, 
namelijk het uitbroeden van de eieren. Ik 
heb gedurende 2 jaar verscheidene broed
systemen geprobeerd, en geloof daaruit te 
kunnen concluderen da t de volgende op
s telling het gunstigste resultaat geeft. 
Wat betreft mijn ervaringen met de ge
voeligheid van de eieren voor tempera
tuurschommeling sluit ik mij geheel aan 
bij C I a e s s e n (1976). Belangrijk is de 
temperatuur dag en nacht constant te 
houden; of deze constante temperatuur 
nu 26, 27, 28, 29 of 30° C bedraagt 
schijnt vrij onbelangrijk te zijn. Dit be
invloedt waarschijnlijk uitsluitend de 
snelheid van ontwikkel ing. Broedtem
peraturen boven de 34° C hadden bij mij 
vervorming en sterfte van de embryo's 
tot gevolg. 
De · broedstoof bestaat uit een volglas 
aquarium met daarin een laag wate r van 
10 em. Het aquarium is 60 em lang, 40 
em breed, en 30 em hoog. Daarin staan 
koclkastdozen met daarin de eieren inge
bed in rivierzand of Sphagnum. Mijn er
varing is dat de eieren zowel in rivier
zand a ls in Sphagnum goed uit te brae
den zijn. A ileen heeft ri vie rzand a ls na
deel dat het af en toe bcsproeid moet 

worden, het is lastiger op de juiste voch
tigheid te houden. Wordt er zand ge
bruikt , dan worden de eieren in kuiltjes 
op het zand gelegd. Het koelkastbakje 
wordt daarna afgedekt met een glasplaat
je dat aan weerszijden een ventilatiekier 
open laat. Dit glasplaatje zorgt ervoor 
dat de vochtigheid op peil blijft. Wordt 
e r Sphagnum gebruikt, dan worden de 
eieren op een laag vochtig Sphagnum ge
legd , waarover dan weer wat Sphagnum 
gelegd wordt. Het koelkastbakje wordt 
dan afgedekt met gaas, zodat de jongge
borenen niet in de laag water in de broed
stoof kunnen komen en verdrinken. Een 
glasplaatje is hier overbodig aangezien 
het Sphagnum de eieren voldoende voch
tig houdt. Een ander voordeel van het 
gebruiken van Sphagnum is, dat de frisse
lucht voorziening van de eieren beter is . 
Het volglas aquarium wordt afgedekt met 
glasplaten, die aan weerszijden een ven
tilatiekier open Iaten. Het geheel wordt 
ve rwarmd met een gloeilamp die door 
middel van een electronische thermostaat 
zorgt voor een constante temperatuu r .. 
Dezc luchttemperatuur (bij de eieren ge
meten) houd ik in verband met gegevens 
over b iotoop e n gunstige eigen e rvaring 
op 27° C. Bimetaalthermostaten zijn 
door hun grote onnauwkeurigheid niet 



Fig. 5 
Basiliscus b. 
basiliscus, ei dat 
uitkomt. 
Foto: 
L ob a c h. 
Fig. 6 
een fase verder. 
Foto: 
Lob a c h. 

bruikbaar. 
Mochten de eieren door schimmel aan
getast worden, dan kan dat vooral als de 
eicren in een gevorderd stadium verke
ren bestreden worden. De eieren moeten 
ecrs t met zeer actieve aqua riumkool (ik 
had de beste ervaring met VORTEX 
diatomfilterkool) bestrooid worden. 2 a 

3 dagen later worden de eieren dan zon
der ze te draaien me t een papieren zak
doekje schoongeveegd en daarna onder
gebracht in een broedbakje met nieuw 
zand of Sphagnum. Meesta l is de schim
mel dan voorgoed verdwenen, terwijl de 
eier-en door de behandeli ng niet bescha
digd worden. 



Fig. 7 
Voorzichtig 
wordt een kapje 
van hct ei 
geknipt. 
Fig. 8 
Het open
geknipte ci. 
Foto's: 
Lob a c h. 

HET HALEN VAN DE JONGEN 
Wanneer de eieren aan temperatuur
schommeling zijn b lootgesteld geweest of 
op een andere ·manier geleden hebben 
tijdens de brocdtijd, dan gaat er vaak 
iets mis bij het uitkomen. De eieren ont
wikkc len z ich ogenschijnlijk voorspoedig, 
doch tegen de tijd dat ze uit moeten ko-

men worden zc zacht (de spanning is van 
het ei af), zonder dat er ook maar een 
snede in het ei te zien is. Laat men zo'n 
ei met rust en maakt men het later open, 
dan za l blijken dat er een volledig ont
wikkcld, maar dood jong in z it. Het is 
echter mogelijk jongen van een dergelijk 
legsel te redden. Wanneer van cen legsel 



Fig. 9 
Ongeboren jong 
41 dagen oud. 

Fig. 10 
Ongeboren jong 
76 dagen oud. 
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op een bepaald moment eieren in gaan 
vallen, en er blijken volledig ontwikkelde 
jongen in te zitten, dan is dat bet sein 
om de andere eieren goed in de gaten te 
bouden. 
Wanneer van een ei de spanning af 
is en bet geen snede vertoont dient er 
onmiddellijk ingegrepen te worden. Met 
een scalpel wordt een snede van ongeveer 
1 em lang in de eiscbaal gemaakt. Deze 
snede moet aan die zijde van bet ei ge
maakt worden die in de broedstof hoven 
ligt zodat het jong dat op de bodem van 
het ei ligt niet beschadigd kan worden. 
Dus niet diep snijden. Daarna wordt met 
een scberp-gepunt scbaartje een kapje 
van bet ei geknipt, groot genoeg om _bet 
jong door te balen. Bij bet knippen moet 
de punt van bet scbaartje die zicb in bet 
ei bevindt langs de eischaal schuren, zo
dat er geen poten of staart tussen komen, 
en afgeknipt worden. Daarna wordt bet 
jong uit bet ei gevist en van z'n eivlies 
bevrijd. Is dit vlies met de vingers moei
lijk stuk te krijgen, dan is dat een teken 
dat bet jong nog niet rijp is geboren te 
worden. Zo'n jong wil of kan meestal 
niet ademen en sterft dientengevolge. 
Gaat bet vlies vrij gemakkelijk stuk, dan 
is bet zaak te zorgen dat bet meestal aan
wezige dooierzakje niet bescbadigd 
wordt, want een bloeding kan dodelijk 
zijn, en. verder dat bet vlies bij de kop 

goed weg gebaald wordt, en dat de kop 
afgedroogd wordt. Vervolgens gaat men 
een beetje aan bet diertje ,frunniken", ik 
kan er geen betere omscbrijving voor vin
den, zodat bet diertje als bet ware ,wak
ker" wordt. Het begint dan te spartelen, 
of in ieder geval te ademen (soms nog 
erg onregelmatig). Ademt bet diertje, dan 
wordt bet ondergebracht in een piastic 
aquariumpje zonder takken, stenen, of 
bodembedekking. Daaraan ZOJ.l bet diertje 
z'n dooierzakje aileen maar kunnen be
schadigen. In dit aquarium wordt eerst 
wat water verstoven zodat bet dooierzakje 
niet vast kan koeken aan de bodem. Het 
wordt afgedekt met een glasplaatje dat 
in verband met frisse Iucht een kiertje 
van 1 mm openlaat en neergezet op een 
plaats waar de temperatuur ongeveer 
27° C bedraagt. Het diertje wordt hierin 
gehouden tot bet z'n dooierzakje opge
teerd of afgeworpen heeft. Scheurt bet 
dit toch voortijdig af, dan kan men een 
eventuele bloeding proberen te stelpen 
met Dermatol. Het is verstandig bet 
diertje verder zoveel mogelijk met rust 
te Iaten, daar door aile toestanden shock 
niet uitgesloten is. Overigens is bet ver
standig ook een diertje dat niet direkt 
ademt in een plastic aquariumpje weg te 
zetten. Het kan namelijk gebeuren dat 
bet nauwelijks zichtbaar of zeer langzaam 
ademt, en later bijtrekt. 



Fig. II 
Basiliscus b. 
basiliscus, 
cnkclc urcn oud. 
Foto: 
L ob a c h. 

Fig. 12 
d van Basiliscus 
b. basiliscus, 
22 maandcn 
oud. De 
kammcn zijn 
inmiddcls 
duidclijk tc 
hcrkcnncn. 
Foto: 
Lob a c h. 
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DEJONGEN 
Het uitkomen van de jo ngen kan vele 
uren in beslag nemen. Een jong blijft 
soms wei 9 uur in het ei zi tten voor het er 
met een noodgang uit rent. De eerste 
uren is aileen aan een paar sneden in het 
ei te z ien dat daarbinnen wat gebeurt. 
Dan steekt er plots een ko pje uit het ei , 
en een uur o f 6 la ter staat er een mlllia
tuurdraakje met ogenseh ijnlijk te grote 
kop en pot en in het broedbakje. J ongcn 
die tijdens het uitkomen gestoord worden 
en van sehrik he t ci vcrlaten, hebben 
vaak nog een kle in "dooierzakje. Blijk
baar teren ze dat in d ie uren tussen het 
aanpi kken en het verlaten van het e i op. 
Het is een bijna vo lmaak t duplikaat van 
de o uders, a ileen de helm en de eventuele 
rug- en staartkam ontb reken. De le ngte 
van een pasgeboren basil isk kan van 
I 0 tot 13 em varic ren. M eestal eten ze 
voor het eers t na 5 a 8 dagen, hoewel 
ik ook wei jo ngen heb gehad die de eers te 
dag na de geboo rte atcn. Als voedsel 
aeeeptcrcn zc hetzelfde als hun oudcrs. 
waarbij zc bij mij een voorliefde voor 
wa~motlarven aan de dag leggen. Meel
wormen mogen ze pas na een paar maan
den hebbcn. daar ze ze in het begin nie t 
gocd stuk kunncn b ijten en ze dienten
gevolge dan sleeht vertcren. Zie voor 
voedsel e n vi tami nen verder , ve rzor
ging"" . 
De jo ngen zijn vrij gemakkelijk op te 
kweken. Na 1'/~ a 2 maanden zijn ze un
geveer 15 em lang, en een jaar na de 
geboorte meten ze al meer dan 30 em 
(kop-staart lengte). Op de kop is dan a l 
iets te zien van de opkomende helm, 
terwijl op de rug een rij sehubben het 
enige is dat op een toeko mstige rugkam 

wijs t. Pas na 1'/" jaar is er duidelijk ge
slaehtsversehil te zien. Bij mannetjes zijn 
dan du idelijk helm, rug en staa rtkam te 
herkennen, en aan weerszijden van de 
staa rtwortel zijn de verdikk ingen veroor
zaakt door de hemipenissen te zien. On
geveer 5 maanden na de geboorte moeten 
de jongen op grootte geselekteerd wor
den, aangezien anders de kleinere exem
plaren niet aan het voedscl en een zonne
baadplek toekomen e n dientengevolge 
krepercn. Als ze een maand of 14 oud 
zijn krijgen we cen dcrgclijk problcem. 
De jongc mannctjcs worden o nderling 
dan zo o nverdraagzaam, dat ze gesehei
den moeten worden. Als een jong man
netje 2 jaar o ud is heeft hij een rugkam 
van o ngeveer I em hoog, en na 2' /~ jaar 
is zijn rugkam 1' /~ a 2 em, bij een staa rt
kam van ruim 1 em hoog," terwijl de kop
s taart lengte dan zo'n 50 e m bedraagt. 
Overigens is de groeisnelheid van de kam
men a fhanke lijk van de luehtvoehtigheid. 
Hoe droger de basilisk gehouden wordt, 
des te langzamer groeit de rugkam. Een 
versehijnsel dat we ook van Iguana i. 
iguana kennen. 
E rg tam worden de jongen niet, maa r ze 
zijn zonder meer minder schuw da n hun 
ouders . Overigens hebben ze exact het
zelfde temperament. De jongen houden 
er evenals hun o uders nie t van in de hand 
genomen te worden, en een jong man
netje van 50 em Iengte heeft een heel 
best gebit en krachtige kaken waarmee hij 
duidelijk z ijn misnoegen zal Iaten blijken 
door a ls hij in de hand genomen wordt 
zijn verzorger bloedende wenden te be
zorgen. D e jongen zijn na ongeveer 11/! 
jaar geslachtsrijp. Een wijfje van 1'1! jaar 
oud en een kop-staart Iengte van 35 em 
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Grafiek 2 
Groeikurven 
van 2 
Basiliscus b. ba
siliscus. 

Fig. 13 
Basiliscus b. 
basiliscus, detai l 
van de kop van 
het jonge dier. 
Foto: 
L o b ac h. 

kan een eerste legsel van 6 eieren pro
duceren. 
Helaas raakte een F l wijfje tijdens mijn 
verhuizing in legnood, en overleed daar
aan. Of de legnood veroorzaakt werd 
door de verhuizing of door veranderingen 
in het terrarium (d ie ik overigens zo klein 
mogelijk gehouden heb) ten gevolg.e van 
de verhu izing, of doordat het wij fje mis
schien te jong was, weet ik niet. Voor de 
verhuizing we rd e r een ei g.evonden. de 
a ndere 5 heeft ze nooit gelegd. Het e ne 
gelegde ei werd zeer zorgvuldig verzorgd. 
maar ging helaas ten gronde aan schim
mel. Bij opening bleek het bevrucht te 
zijn. 

Hoe da n ook geloof ik dat een F2 gc
neratie zeer wei mogelijk is. Aileen moct 
men misschien jonge ma nne tjes en wijf
jes Ianger gesche iden houden bijvoor
be.eld to t ze een kop-staart Iengie van 40 
em bereikt hebben. In het terrarium hccft 
een wijfje tens lottc vccl minde r mogelijk
heden om een ma nnetje in paarstemming 
te ontkomen dan in de natuur. 

CONC LUSIE 
Samenvattend zou ik willen s tellen da t 
Basiliscus b. basiliscus een ideaal te r
ra riumdier is. De enige nadelcn aan ba
silisken zijn : de afmetingen van het be
nodigde terra rium, en het feit da t ze hun 
s~huwheid nauwelijks afleggen. Wa t bc
treft de kweek hoop ik dat hct op sch rift 
stellen van mijn . ervaringen andere ter
rariumhouders zal bchoeden voor het 
verspi llen van vele eieren zoals ik dat ge
ruime tijd heb meegemaakt. De opfok van 
de jongen is gema kkelij k, en ik ben er 
dan ook van overtuigd dat bij een juist 
kweekbele id het, gezien de produktiviteit 
van de basil isken: n iet meer nod ig zal zijn 
basilisken uit het wild te importeren. 

SUMMARY 
The au tho r tells about his experiences in 
the keeping and breedihg of Basiliscus b. 
basiliscus in terrarium at home. After 
obtaini ng the a nimals a qua ran tainc 
period of 4 weeks a ppears to be neces
sary, during wh ich time the an imals. kept 
a t a temperature of 27-30° C are treated 
against internal and external parasites. 
A survey of the taxonomy of the genus 
Basiliscus is given. In the natu ral habitat 
Basiliscus b. basiliscus is a bush and tree 
dwelli ng lizard. that prefers the imme
d iate neighbourhood of water to hide but 
a lso to hunt fishes. T he temperature 
ranges from 27-30" by day to 23-27° at 
night : the water-temperature is from 
20-26°: the relative humidity amounts 
70-800/o by day, 1 OOOfo at nigh t. 
The terra rium should have a size of at 
least 150 x 150 x 75 em (length x height 
x depth), the water area covers 70 x 45 
em a nd is 20 em deep. Tree branch es and 
pla nts are a n appropriate stuffing. T he 



Fig. 14 
Basiliscus b. 
basiliscus, ~ van 
293 dagen. 
Foto: 
Lob a c h. 
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tempe ra tu re ranges fro m 25-31 . The 
food consis t of m a ny kinds of insects, 
vegetables, smaller vertebrates (also fish); 
a compo und o f vitamins a nd minera ls 
(Gistocal) is addcs. Only one m a le is 
allowed in a terrarium, beca use of the 
territorial behavior of the animals, a 
behavio r tha t is ve ry interest ing. It will 
usua lly be displayed al so in the terra
rium. Reproductio n in na ture is season
bound, in captivity it occurs usually 
thro ugho ut the year wi th 2-3 m o nths 
inte rva ls. The eggs, 7-1 8 , ha tched after 
110 days at a tempera ture of 27° C. 
They were bred in m oist sand or 
Sphagnum. At times it appeared to be 
necessary and possible to release the 
young fro m the eggs. Basiliscus b. basi
liscus may be considered a very suitable 
terrarium inhabitant. 
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BOEKBESPREKING 

KAJ VERMEHREN: Kikkers en padden: 
met een inleiding voor Nederland en Belgie 
door H. C. J. Oom en. 

Dit oorspronkelijk Deense hoek hundelt 
en hespreekt gegevens uit de wetenscbap
pelijke literatuur over onderzoek aan 
kikkers en padden. Studies van onder 
meer Ewert, Heusser, Savage 
en S c b n e i d e r worden zo toeganke
lijk gemaakt voor bet Nederlandse taal
gehied. Tot dusver hestaat er in bet Ne
derlands weinig moderne Iiteratuur over 
dit onderwerp en daarom is dit hoek een 
grote aanwinst. Het geeft een goed over
zicbt van de buidige stand van zaken in 
het onderzoek, vooral aan bet gedrag 
van kikkers en padden. In het algemee~ 
volgt de auteur bij zijn hespreking van 
het onderzoek de interpretatie van de 
onderzoeker. In bet gebele hoek wordt 
slecbts gesproken over een heperkt aantal 
soorten en ook in de voorheelden heeft 
bet hoek zicb beperkt. hetgeen de lees
haarbeid zeer ten goede komt. Het hoek 
richt zich op de 'ontwikkelde leek' en 
de meer serieuze liefhehher, die ge
interesseerd is in ~et gedrag van deze 
amfihieen; specialistische uitweidingen 
zijn .dan ook niet geschuwd. -
Dr 0 o m e n van bet dieroecologisch 
lahoratorium in Nijmegen geeft'"' een 
korte inleiding over de soorten waarmee 
we in Nederland en Belgic te maken 
hehhen en wijdt enkele pagina's aan de 
hedreiging en hescherming ,van amfi
hieen. De volgende hoofdstukken han· 
delen over: gtondslag voor bet gedrag 
van kikkers en padden; instinctieve en 
aangeleerde reacties; communicatiemid
delen; sociaal gedrag; de trek; oriente
ringsvermogen; paargedrag. Erg uitvoe
rig is het hoek over de neurofysiologische 
aspecten van het onderzoek aan kikkers 
en ~e niet-hioloog zal, denk ik, soms wat 
moeite hehhen het verhand te hegrijpen 

tussen dat neurofysiologisch onderzoek 
en gedragsonderzoek. Van waarde in dit 
verhand is de verklarende woordenlijst 
achterin. Verder hevat bet hoek een ta
melijk uitvoerige literatuurlijst, waaraan 
een lijstje aanhevolen literatuur is toe
gevoegd. De foto's en tekeningen zijn 
illustratief. Het past een Lacerta-redac
teur misscbien om wat mild te zijn in de 
heoordeling van foto's maar het moet wei 
gezegd worden dat een aantal foto's min
der scherp is en slecht afgedrukt. Een 
scherpe heoordeling van het hoek zou 
een oninteressant lijstje van desiderata 
en kleine onnauwkeurigbeden opleveren, 
maar in dit verhand kan worden volstaan 
met enkele algemene, opvallende min
punten. Wei erg summier wordt er inge
gaan op de veelsoortige vormen van 
broedverzorging hij kikkers en padden. 
De door cen pad omklemde kikker van 
de omslagfoto, die tevens is afgedrukt op 
p. 41 lijkt meer op een groene kikker dan 
op cen bruine, zoals bet onderschrift 
vermeldt. Het areaal van de geelhuik
vuurpad (p. 9) reikt niet tot in maar tot 
aan Spanje. In de aanhevolen literatuur 
op p. 217 moet voor Fuley, J. gelezen 
'":orden: Fret e y, J. Diegene die spe
cmal gc'interesseerd is in elementaire in
formatie over de Nederlandse kikkers en 
padden zal mecr gegevens nodig behhen 
dan de inleiding hem hiedt. 
Het is cen interessant en overwegend 
goed boek. Bij de terrariumhouder die 
tot dusver hoofdzakelijk gei'nteresseerd 
was in zijn levende schemerlamp met 
kleurkikkertjes zal het zeker de ogen ope
nen voor bet Ieven van de ons omringen
de 'gewone' dieren. Het hoek is erg waar
devol voor de echte natuurliefhehher. 
Aan gewone padden, aan hruine en 
groene kikkers zouden verschrikkelijk 
vee) waarnemingen te doen zijn in de 
Nederlandse natuur. 

Max Sparrehoom 


