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De ver~rging en nakweek van twee 
N oordamerikaanse moer1sschildpadden 
( Chrysemys picta en Kinosternon subrubrum 
hippocrepis) 

INLEIDING 
AI enkele jaren houd ik mij bezig met de 
verzorging van kleine soorten Noord
arnerikaanse moerasschildpadden. Twee 
soorten, te weten de sierschildpad (Chry
semys picta) en de Mississippi modder-

schildpad (Kinosternon subrubrum hippo
crepis), hebben zich met succes bij mij 
voortgeplant. Met beide soorten , vooral de 
modderschildpad, zijn interessante er
varingen opgedaan. 
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BESCHRIJVING 
Een nauwkeurige omschrijving van de 
soorten laat ik achterwege. In de literatuur 
zijn genoeg beschrijvingen en illustraties 
te vinden. (B a b c o c k, 1971 , P r i t
c hard, 1979, Zappa I or t i, 
1976). 
Echter een opmerking: De schildlengtes, 
die in de literatuur staan vermeld, zijn 
meestal maximumlengtes. De sierschild
pad blijkt al ruimschoots volwassen te zijn 
bij een lengte van 13 em, de modderschild
pad bij 9 em. Het relatief bescheiden for
maat maakt het dan ook mogelijk hen in 
niet al te kolossale bakken te verzorgen. 
In de natuur komen beide soorten in on
diep water voor, terwijl vooral de modder
schildpad regelmatig langdurige uitstapjes 
op het land maakt (H a r I e s s & M o r-
1 o c k, 1979) Het natuurlijk dieet omvat 
voor de volwassen sierschildpadden 
hoofdzakelijk plantaardig materiaal, de 
jonge dieren zouden voomamelijk cami
voor zijn. Dit laatste wordt meer bij moe
rasschildpadden gezien. Als voomaamste 
dierlijk voedsel wordt opgegeven: kik
kers, kreeftachtigen en waterinsecten. 
(Carr, 1952) Voor de modderschildpad 
geldt: aas van allerlei aard, wormen en 
geleedpotigen. Slechts zelden zou plant
aardig voedsel gegeten worden. Seide 
soorten houden in het noorden van hun 
verspreidingsgebied een winterslaap. 

ONDERKOMEN 
Met deze gegevens is er een bak gebouwd, 
die een compromis moest zijn tussen het 
reeel haalbare en een zo natuurgetrouw 
mogelijke nabootsing van het natuurlijk 
biotoop. Er werd uitgegaan van een lage 
waterstand met veel schuilplaatsen in de 
vorm van kienhoutstronken. De seizoenen 
worden nagebootst door verandering van 
daglengte en temperatuur. 

een gezamelijke overkapping. Deze is ge
deeltelijk van bout, gedeeltelijk van glas. 
De voorruiten lopen scbuin af. In de licbt
kap zijn twee TL-buizen gemonteerd ( 40 
W, kleur warm-wit). Verder hangen 
hoven bet watergedeelte en de overgang 
land-water twee spotjes van 60 W als 
warmtebron. Een plekje op hetland wordt 
beschenen door een minispotje van 40 W 
om bier een wat warmere plek te Iaten 
ontstaan. Het kienbout in het water zorgt 
voor een voor de dieren volledig aanvaard
bare manier om aan land te komen en te 
zonnebaden. 
Het water gedeelte is gevuld met leiding
water, dat onverwarmd is en dus schom
melt met de kamertemperatuur. 's Winters 
stook ik karig, dus dan kan de water
temperatuur wei eens tot ca. 8°C dalen. 
Daarentegen kan deze in de zomer wei 
eens 35°C bedragen. De dieren voelen zich 
bier zeer wei bij, ook al is het zonnebaden 
dan wei haast van de baan. 
Het landgedeelte is voor de onderste 8 em 
gevuld met turfmolm, daarbovenop dood
gewoon metselzand, voor een sympa
thieke prijs bij de bouwmaterialenhandel 
te bekomen. 
De verlicbting wordt automatisch geregeld 
door solide scbakelklokken met gang
reserve. De "daglengte" bedraagt 's win
ters I 0 uur, 's zomers 14 uur. In beide 
gevallen gaan de lam pen 's avonds om 
22.00 uur uit. In de lente en berfst regel ik 
de schakelklokken langzaam bij (ieder 
weekend een half uurtje meer of minder). 
Het water in deze bak wordt niet gefilterd, 
maar met de bevel en emmermethode ver
verst. Ik heb de indruk, dat bet doorlucb
ten van bet water met een aquariumbruis
steentje, wat ik wei doe, bet water Ianger 
helder houdt, vanwege het bogere zuur
stofgehalte. In ieder geval boef ik bij de 
buidige bezetting van de bak en bij nor
male voedering boogstens een keer in de 
week water te verversen, wat bij een in
baud van ca. 80 liter niet al te veel moeite 

De bak bestaat uit een apart land- en een 
apart watergedeelte. Het water beslaat een 
oppervlak van 120.x 42,5 em, hetland 60 x 
42,5 em. Beide zijn 20 em hoog en hebberr is. 
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DE BEWONERS EN HUN VERZOR
GING 
De bak wordt bewoond door een Chryse
mys picta picta ( ~ 13· em) vier C. p. 
dorsa I is (~~zeven en twaalf cm,d'o 
zeven en tien em) en een paartje Kinos
ternon subrubrum hippocrepis ( d' 8 em, 
~ 11 em). Met lengte wordt de schild

lengte bedoeld. Korte tijd hebben in deze 
bak nog meer modderschildpadden ge
woond, te weten een o Florida modder
schildpad (K. subrubrum steindachneri) 
en een gewone modderschildpad (K .s. 
subrubrum), een ~. Dit is ontaard in on
aangenaam bloedvergieten. De mannetjes 
onderling en de wijfjes onderling bleken 
zeer agressief. Zo erg zelfs, dat bij de 
verliezers van een schennutseling zelfs 
stukken uit de rand van het schild werden 
gebeten, zoals ook beschreven door 
S a c h s s e (1977). Bij mijn dieren bleek 
het aileen mogelijk de dieren paarsgewijs 
te houden, echte serieuze bijtpartijen ko
men tussen mannetje en wijfje nauwelijks 
voor, al blijven bet humeurige schepsels. 
De mare, dat modderschildpadden weinig 
actieve dieren zouden zijn, moet even de 
kop worden ingedrukt. Ve!_llloedelijk is dit 

_/ ... 

misverstand de wereld ingeholpen door de 
dieren te combineren met te veel of te 
drukke en opdringerige schildpadden. In 
een rustige bak zijn zij 's nachts inderdaad 
actiever dan als bet Iicht is, maar ze zijn 
desondanks overdag nog behoorlijk tierig. 
Verder schuwen zij het landgedeelte niet. 
Soms blijven zij dagenlang achtereen half 
ingegraven op bet droge. Kennelijk vinden 
zij dit heel normaal, dus laat ik hen daar 
lekker met rust. 
De sierschildpadden komen duidelijk met 
tegenzin ver uit het water. Als de om
geving wat te roerig wordt, bijvoorbeeld 
door visite, is dit een onmiddelijk excuus 
om bet water in te duiken. Deze dieren 
komen eigenlijk aileen maar aan land om 
eieren te leggen. Zonnebaden gebeurt 
veelvuldig, maar eigenlijk aileen maar op 
de '' oever''. Het voedsel voor beide soor
ten bestaat hoofdzakelijk uit ongepelde 
garnalen. Dit benadert m.i. het beste hun 
hoofdschotel in bet wild: kleine kreeftach
tigen. Verder worden er ook gekookte 
mosselen, meelwonnen en droogvoer 
(merk JBL) gegeven. Als extraatje's gel
den: waterslakken, krekels, naaktslakken, 
wormen, kippelever, milt en geweekt kat
tebrood. Als plantaardig voer komt in aan
merking: allerlei waterplanten, vooral 
kroos, gekookte zilvervliesrijst, sesam
koekjes en tofu (sojakaas). Bij water
verversen voeg ik enkele druppels water
oplosbaar multivitaminepreparaat of Do
hyfral AD3-aquosum toe. Extra kalk geef 
ik in de vorm van kippeeierschalen, die ik 
gewoon in het water gooi. De schildpad
den, vooral de wijfjes eten hiervan naar 
behoefte. UV -bestraling pas ik niet toe. 
' s Winters, als de temperatuur gedaald is 
tot ca. 1 0°C zijn de sierschildpadden wei
nig actief en eten nauwelijks. De modder
schildpadden, robuust als zij zijn, blijven 
ook bij een minimumtemperatuur van 8°C 
bedrijvig en eten dan nog normaal door. In 
aile seizoenen, ook in de winter zijn parin
gen of paarpogingen waargenomen. 
Een echte winterslaap durf ik niet aan. Het 
is een toch wei erg drastisch proces voor 
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dieren, waarvan ik nimmer durf te sugge
reren dat zij net zo 'n conditie hebben als 
dieren onder natuurlijke omstandigheden. 
Voorzichtigheid lijkt mij geboden. In 
ieder g.eval schijnt bet, dat een dating van 
temperatuur in de winter en bet verkorten 
van de daglengte (bijstellen van de scha
kelklokken) voldoende bet natuurlijke 
ribne nabootst om de dieren een zomer
winter cyclus te geven. De dieren reageren 
tenminste zinnig op de gesuggereerde sei
zoenen. 

VOORTPLANTING 
Nimmer heb ik iets van een fonnele inlei
ding tot paring kunnen bemerken bij de 
modderschildpad. Na zeer kort snuffelen 
aan de staart van bet wijfje klimt bet man
netje er weinig subtiel direct bovenop. 
Haast altijd probeert zij de aanrander af te 
schudden door heel slim onder stukken 
kienhout door te zwemmen, maar meestal 
klemt bet mannetje zich met aile vier zijn 
pootjes stevig aan haar schild vast en moet 
zij bet opgeven. De paring duurt ongeveer 
tien minuten en is door mij uitsluitend 
onder water waargenomen. 
De sierschildpadden zijn meer aan etiquet
te gebonden in deze zaken. Om te begin-

nen hebben zij een duidelijke partner
keuze, ten tweede hebben zij een over
duidelijke baits. De mannetjes wapperen 
met veel en meestal misplaatst optimisme 
met hun lange nagels tegen de neuzen der 
wijfjes en ook, als agressie gedrag, naar 
elkaar. Als de wijfjes bier niets van willen 
weten, bijten zij even zachtjes in de voor
poten van de mannetjes. Een echte ge
slaagde paring van deze dieren heb ik nooit 
kunnen waamemen, kennelijk zijn zij 
hiervoor te discreet. 
Daama volgt bet leggen der eieren. Dit 
gebeurt bij beide soorten tussen begin fe
bruari en eind juni. Slechts zelden was ik 
getuige van bet leggen, waardoor ik de 
nauwkeurige datum van het nestelen niet 
ken. Meestal vond ik de eieren bij regel
matig afgraven van bet zandgedeelte. 
Het maken van een nestkuil is een zo uit 
den treure beschreven bezigheid, dat ik 
hem bier maar achterwege laat. Aileen wil 
ik opmerken dat de schildpadden bij mij 
hun eieren leggen op een diepte van onge
veer zeven a acht em. Zowel sierschildpad 
als modderschildpad leggen drie of vier 
eieren per nest en enkele nesten per jaar. 
(H a r I e s s & M or I o c k, 1979). 
Sommige wijfjes hebben een productie 
van vier nesten met een onderlinge tussen
poos van vier weken. 

BROEDSYSTEEM 
De broedstoof voor de uitgegraven eieren 
was als volgt geconstrueerd: een plastic 
kamerkasje met de afmetingen 34 x 25 x 
16 em werd voorzien van een aquarium
thennostaat, aangesloten op een 40W lam
pje, uiteraard allebei binnenin de stoof. 
Links en rechts van het lampje staan de 
eierbakjes, simpele plastic aquaria (19 
x 14 x 16 em). Naast de thennostaat hangt 
de thermometer. De temperatuur is af
gesteld op 28-29°C. Met de ventilatie
schuifjes van de stoof kan de luchtvoch
tigheid geregeld worden. Op de bodem 
staat een laagje water. De be ide eierbakjes 
zijn voor de helft gevuld met zand, waarin 
de eieren in de zelfde positie waarin zij 
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·gevonden zijn voor de helft worden inge
graven, waama ik de eieren afdek met 
vochtige natuurspons. Mocht de om
geving van de eieren te droog zijn, dan 
krijgen zij deuken. Toedekken met natte 
sponzen is dan voldoende, de spanning in 
het ei komt dan terug. De tijd die de eieren 
erover doen om uit te komen is variabel. 
Van een nest Kinosternon eieren, dat ik 
heb zien leggen op 26-6-1980, 16.00 uur, 
kwamen aile eieren (vier) uit op resp. 16-
8, 23-8 en 1-9-1980. Dit vind ikeen pittige 
spreiding. Sierschildpadeieren van een 
nest hetiben meer de neiging om op de
zelfde dag of met een paar dagen tussen
poos uit te komen. Wat betreft het uiterlijk 
van een schildpaddeei heb ik verrassende 

ontdekkingen gedaan. Meestal wordt aan
geraden "slecht" uitziende eieren weg te 
gooien. Uit pure laksheid van mijn kant 
heb ik dit nooit gedaan en zelfs de meest 
beroerde eieren bleken volkomen normaal 
uit te komen. Ik heb de ervaring dat vlek
ken op de schaal, hier en daar verkleurin
gen van het ei of zelfs grote barsten hierin 
weinig te betekenen hebben. Ik heb hier 
een werkelijk barbaars voorbeeld van: 
Door klungeligheid van rnijn kant, viet er 
een scherp glasplaatje op een Kinosternon
ei . De schaal was kapot, de onderliggende 
eivliezen leken intact. Anderhalve maand 
later kwam een kemgezond jong uit dit 
zwaarbeschadigde ei . 
Het is rnijn ervaring dat je je niet moet 
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bemoeien met het uitkomen van een ei. 
Als bijvoorbeeld een ei al van binnenuit 
kapot gemaakt is door het jong, maar er 
niet meteen uitkomt, is dit heel nonnaal. 
Sommige van mijn jongen hebben op deze 
manier wei tot drie dagen lang de kat uit de 
boom gekeken terwijl zij hun dooienak 
opteerden. Bij twee van de eerste modder
schildpadeieren die uitkwamen heb ik de 
fout gemaakt de eieren voortijdig te 
"pellen". De dooierzak van de schildpad
jes was nog niet in de buik opgenomen en 
dit belemmerde de borelingen dusdanig in 
het zwemmen dat zij verdronken, ook al 
waren ~j verder helemaal ontwikkeld. 

OPKWEEK 
De pasgeboren dieren werden in de eerste 
weken gehuisvest in kleine plastic bakjes 
met een lage waterstand en met veel water
planten zoals hoomblad en waterpest. Een 
stukje k.ienhout met een klein spotje daar
boven was het landgedeelte. Van de acht 
modderschildpadden en zes sierschildpad
den die dit jaar bij mij uit bet ei kwamen, 
heb ik er van iedere soort twee voor mij 
zelf gehouden en de andere jongen aan 
liefltebbers weggegeven. Deze diertjes tie
reo welig in een klein aquarium, speciaal 
voor hen ingericht. De maten zijn 40 x 25 x 
20 em, waterstand 5 em. Een paar stenen 
onder een 40W spotje vonnen hun zonne
baadplaats. Temperatuur en daglengte zijn 
identiek aan die van de volwassen dieren. 
Het voedsel voor de kleintjes bestaat uit 
rode muggelarven, watervlooien, JBL, 
meelwormen en aan stukken geknipte, on
gepelde garnaal. De groei is explosief. Ik 
schrijf december 1980 en de sierschildpad
jes zijn nu 4,8 em (pasgeboren 2,6 em) en 
de modderschildpadjes 4,2 em (pasgebo
ren 2,0cm). 

CONCLUSIE 
Het blijkt mogelijk om met eenvoudige 
middelen en in bescheiden bakken 
moerasschildpadden te verzorgen en zelfs 
te kweken. 
Een van de voorwaarden hiervoor is dat de 

dieren niet al te groot worden en er niet te 
veel exemplaren in een bak gepropt 
worden.· 
De grotere soorten blijken ook zonder al te 
veel problemen te kweken, maar hiervoor 
zijn natuurlijk wei bakken met een royale
re opzet nodig. Hopelijk worden in de (na
bije) toekomst meer schildpadden ge
kweekt, zodat importen mogelijkerwijs 
binnen afzienbare tijd overbodig blijken te 
zijn door eigen kweek van de warelief
hebbers. 
Dit geldt natuurlijk voor aile overige dier
soorten die tot nog toe uit de natuur ge
haald worden. In principe moet iedere 
soort te kweken zijn. 

SUMMARY 
The care and breeding of two North-American 
freshwaterturtles is described. On a diet of 
mainly shrimps and other non-vertebrates the 
animals thrive well. K.s. hippocrepis proved to 
be highly agressive to members of the same 
species and sex. They had to be kept in couples. 
After a cold period in winter (lowest tempera
ture ca. 8°C) the eggs are laid. They are incuba
ted at 28-29°C. The time of hatching proved 
variable. Of one clutch, laid on 26-6-1980, the 
eggs hatched at 16-8, 23-8 and l-9 (Kinoster
non). Eggs which were spotty or had a broken 
shell, hatched normally. 
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Sociaal gedrag van Gonatodes humeralis en 
Lygodactylus picturatus (2) 

P.E. 0 u b o t e r LYGODACTYLUS PICTURATUS MOM
L.M.R. Nan hoe BASICUS (L 0 VERI D G E, 1935) 
Zonneveldstraat3A EN L.P. DEPRESSUS (SCHMIDT, 
2311 RV Leiden 1919) 

L. picturatus· is een kleine daggekko met 
een overheersend grijze kleur. Afhanke
lijk van de ondersoort heeft deze gekko 
een wit-zwart of een geel-zwart of een 
geel-zwart gestreepte of gevlekte kop. 
L.p. mombasicus heeft een duidelijke 
zwarte streep vanaf de neus door het oog 
tot in de nek, bovenop de kop en in de nek 
wit-gele en zwarte vlekken in een net
vormig patroon. De keel van de aa is 
pikzwart. L.p. depressus is over het al
gemeen donkerder van kleur, de enige dui
delijke Iichte streep op de kop is een ver
bindingsstreep tussen de voorkant van de 
ogen. Deze streep is ook bij L.p. mombasi
cus aanwezig. Ook de zwarte streep van de 
neuspunt door het oog tot in de nek is bij 
L.p. depressus aanwezig, maar deze is 
minder duidelijk te onderscheiden tussen 
de andere donkere vlekken en vlekjes. Bij 
L.p. depressus is de keel, ook bij het a, 
niet helemaal zwart. Het onderscheid tus
sen de geslachten is eenvoudig vast te stet
len: aa hebben altijd een rij preanale 
porien. Een opmerkelijke morfologisch 
kenmerk·van het genus Lygodactylus is het 
lamellenschijfje aan het topje van de 
staart. L o v e r i d g e, K a s t I e en an
deren zien dit schijfje als een hechtorgaan. 

196 G r e e r denkt dat het ook een funktie als 

tastorgaan heeft. Hij zag Lygodactylus 
picturatus keniensis (Parker, 1936) 
gedurende grote activiteit de staartpunt 
voortdurend optillen en weer neerzetten, 
alsof het hele gebied achter de hagedis 
werd afgetast. Dit zou volgens hem voor
delen hebben bij bet Ieven in borneo. Wij 
hebben een dergelijk gedrag bij de bier 
besproken ondersoorten nooit gezien. 
De dieren houden de staartpunt altijd op 
dezelfde plaats op het substraat. Goede 
beschrijvingen van aile Lygodactylus
soorten worden gegeven door L o v e-
r i d g e. 
Het geslacht Lygodactylus (dwerg
gekko' s) is verspreid over geheel Afrika 
ten zuiden van de Sahara. De soort L. 
picturatus heeft een groot verspreidings
gebied: van Somaliland en de Soedan tot in 
Mo~ambique en westelijk van Guinee Bis
sau tot in Namibie. Er zijn 9 ondersoorten 
beschreven. L.p. mombasicus komt voor 
langs de kusten van Kenya en Tanzania tot 
Tanga. L.p. depressus komt uit oostelijk 
Zaire. 
De meeste ondersoorten Ieven op borneo 
in vrij droge gebieden, zoals savannen. In 
het binnenland bewonen de dwerggekko 's 
vooral acacia's, aan de kust zag een van 
ons L.p. picturatus voornamelijk op 
palmen. L.p. mombasicus leeft volgens 
Loveridge op acacia's, baobabs en 
wilde vijgen. In Witu zag hij ze ook op 
muren van hutten. L.p. depressus komt uit 
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een veel vochtiger omgeving, het lturi 
woud . De hagedissen zijn erg aan hun 
boom gebonden en komen aileen op de 
grond als er voedselligt. Emigratie van de 
ene naar de andere boom komt volgens 
G r e e r nooit voor. 
Meestal leeft op een boom een mannetje 
met twee of drie wijfjes, op grotere borneo 
kunnen meer mannetjes voorkomen. De 
do zijn territoriaal, de andere sekse niet. 
Uit waarnemingen van G r e e r aan L.p. 
keniensis bleek dat de dominantie voor
namelijk afhangt van de grootte en niets te 
maken heeft met de sekse. In onze terraria 
hebben <?S? het meestal voor het vertellen 
wat betreft de beste zonplaatsen: oo ko
men vrijwel nooit in de buurt van zwan
gere t(S? die liggen te zonnen ook al zijn 
dezc laatste veel kleiner. L o v e r i d
g e heeft waargenomen dat bij L.p . pictu-

ratus het S? een hofmakend o wegjoeg. 
In de natuur slapen de dieren op de bui
tenste tak.ken van de boom of in holletjes in 
de schors (G r e e r). In het terrarium sla
pen ze op ruiten (L.p. mombasicus) en 
vooral op grote bladeren (L.p. mombasi
cus en- depressus). Het slapen op bladeren 
zou ook bij L. picturatus belangrijk kun
nen zijn tegenover vijanden . Vol gens 
L o v e r i d g e zijn vijanden van L.p. 
mombasicus de slangen Boaedon lineatus 
lineatus en Philothamnus semivariegatus 
semivariegatus en de nachtgekko Hemi
dactylus mabouia. 
L.p. keniensis eet in de natuur vooral in
sekten kleiner dan 5 mm (G r e e r). De 
hagedissen zijn vaak te vinden bij mieren
sporen, waar zij de prooien van de mieren 
proberen te bemachtigen. De mieren zelf 
eten ze niet. Als een termieteng·ang kapot 
gaat, zijn de gekko's er als de kippen bij 
om wat termieten te pakken te krijgen. 
L.p . keniensis likt graag aan het vocht dat 
uit de acaciabomen komt. Ze Justen ook 
aangeboden jams. In het terrarium eten 
onze dieren zowel fruitvliegen als middel
grote krekels. Zij hebben inderdaad een 
voorkeur voor klein voedsel, de kleinste 
krekels worden het liefst gegeten. 
G r e e r vond de eieren van L.p. kenien
sis vooral in verlaten termietengangen in 
borneo . Bepaalde plaatsen bleken favoriet 
te zijn; hier Jagen grote aantallen eieren. 
Een legsel bestaat altijd uit twee eieren. 
Waargenomen predatoren van de eieren 
waren mieren en de gel,J'"o Homopholis 
fasciata. L ov eridg e \ Ond de eieren 
van L .p. mombasicus in april, mei enjuni. 
Jongen vond hij begin mei en juni. 

GEDRAGT.O.Y. SOORTGENOTEN 
De ad' zijn zeer onverdraagzaam t.o.v. 
elkaar en in een terrarium van normale 
afmetingen niet bij elkaar te houden. De 
S?S? dreigen wei eens naar elkaaren bijten 
elkaar soms in de staart . Wij hebben twee 
S?t( L.p. mombasicus samen in een terra-
rium ondergebracht en ook twee S?S? L.p. 
depressus in een andere proefbak. We 
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hebben niet waargenomen dat een van 
deze dieren zich duidelijk dominant ge
droeg. 

DREIGGEDRAG 
Een dreigende Lygodactylus kromt het li
chaam zijdelings, waarbij de holle flank in 
een scherpe hoek naar de tegenstander 
(soms een <? ) gekeerd is. Tegelijkertijd 
zet het dier zijn rug op. De kop wordt 
schuin naar beneden en in de richting van 
de rivaal gehouden. De keel wordt iets 
opgezet, zodat het zwart duidelijk zicht
baar wordt. Meestal wijkt een van de twee. 
Beide seksen vertonen het dreiggedrag. 

BALTSGEDRAG 
Het lijkt alsof het <? altijd het initiatief 
neemt. Zij benadert het a , schudt met de 
kop en loopt daarna al of niet door om het 
te likken. Het a loopt weg en negeert haar 
of schudt oo~ met de kop. Meestal reageert 
hij door enige malen te kopschudden. Bij 
de meest volledige balts die wij hebben 
gezien, benaderde het 2 het o van ach
teren. Ze bleef zitten en schudde met de 
kop, het a zag haar en schudde ook met 

de kop. Zij naelerde zijn staart, waarop hij 
wegliep en een cirkel maakte in de richting 
van haar staart, zoals beschreven door 
G r e e r . Het a pakte de staart van het <;? 

in de bek. Terwijl beide langzaam liepen. 
Het a kwispelde dan zeer intensief met 
het vrije uiteinde van de staart. Nadat hij 
losliet bleef zij zeer intensief over zijn kop 
kwispelen met het staartpuntje. De rest 
was vaak niet te volgen . 
Bij een combinatie van een L.p. mombasi
cus ¥ en een L.p . depressus a treden 
nauwelijks interakties op. Eenmaal liep 
het <;? al kwispelend naar het a toe. Deze 
reageerde heel even door te kopschudden 
en liep daarna weg. 

DE PARING 
Bij L.p. depressus hebben wij twee parin
gen gezien. Het o hield het <? achter haar 
voorpoot met de bek vast. Daarbij houdt 
het mannetje een achterpoot over de staart 
van het wijfje, de andere achterpoot 
schuift het dier onder het lichaam van het 
wijfje door. 
Wat wij hebben waargenomen aan dreig
en baltsgedrag van L.p. mombasicus komt 
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precies overeen met de beschrijving van 
het dreig- en baltsgedrag van L.p. kenien
sis in de natuur door G r e e r. 

GEDRAG T.O.V. ANDERE SOORTEN 
EN ONDERSOORTEN 
Als deL. picturatus een Gonatodes hume
ralis zagen, gingen ze er soms naar toe om 
het dier te onderzoeken en eventueel te 
likken. Ze dreigden niet of zelden tegen G. 
humeralis. In de natuur zag G r e e r dat 
L.p. keniensis deL. somalicus battersbyi 
die in dezelfde boom leefden, soms zonder 
meer wegjoegen zonder enig sociaal ge
drag te Iaten zien. Toch vertonen beide 
ondersoorten een identiek gedragspa
troon, zolang het om een vertegenwoordi
ger van dezelfde ondersoort gaat. 

VERKLARING VAN GEDRAGS
VERSCHILLEN 
De verschillen in gedrag tussen G. hume
ralis en L. picturatus zijn vrijwel geheel 
terug te voeren op een andere ontwikke
ling in de evolutie (K I u g e) en kun-. 
nen nauwelijks verklaard worden uit ver
schillende oecologische aanpassingen. 
Beide soorten hebben immers vrijwel de
zelfde niche: beide Ieven grotendeels arbo
reaal en voeden zich met kleine insekten 
(terrnieten), die op de boom of op de grond 
v lak bij de boom worden gevangen. Het 
enige verschil is de vochtigheid van de 
omgeving. Dit verklaart misschien waar
om L. picturatus agressiever is dan G. 
humeralis: L. picturatus leeft in een dro
gere, minder voedselrijke omgeving en 
kan zich daarom voedselconcurrenten 
slechter veroorloven dan G. humeralis. 

GONATODES HUMERALJS EN LYGO
DACTYLUS PICTURATUS ALS TERRA
RIUMDIER 
Een paartje G. humeralis, waarvan o en 
S? goed met elkaar kunnen opschieten, is 
heel moeilijk samen te stellen. In de natuur 
Ieven a en ~ vaak vlak bij elkaar en 
paringen werden regelmatig waargeno
men. In het terrarium blijven de wijfjes 

voor de mannetjes vluchten, ook als zeals 
een paartje in een terrarium zijn onderge
bracht. In een terrarium met een bodem
en achterwandoppervlakte van ongeveer 
0,6 m2 zijn niet meer dan 2 o o bij elkaar 
te houden en dan nog is het opvallend dat 
de ondergeschikte o o altijd het eerst 
doodgaan. (twee waarnemingen, niet ver
meld in voorgaande hoofdstukken). Man
netjes met seksegenoten zijn echter ak
tiever dan zonder andere mannetjes. 
Samenvattend kan over G. humeralis wor
den gezegd dat ze (ons) ongeschikt lijken 
als terrariumdieren, omdat zij zich in ge
vangenschap (tot nu toe) heel moeilijk Ia
ten voortplanten en vooral de S? S? vrij 
snel dood gaan. Lietbebbers die het toch 
willen proberen, is aan te raden meerdere 

• dieren te houden in een groot, overzichte
lijk terrarium, waarin voldoende schuil
mogelijkheden, gezichtsbarrieres en 
warmtebronnen aanwezig zijn voor aile 
dieren. 
L. picturatus oo zijn in een gewoon ter
rarium vrijwel niet bij elkaar te houden, 
toch is deze soort veel geschikter voor bet 
terrarium, want ao en S?S? reageren 
bijna altijd goed op elkaar en paringen 
komen regelmatig voor. Tocb gaat er bij 
deze soort bij ons ook bet een of ander mis: 
wij hebben nog geen jongen uit eieren en 
eierleggende S?S? gaan snel dood. 
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Epicrates cenchria maura, de bruine 
regenboogboa 

lngezonden: juni 1981 
Inhoudsoverzicht: Beschrijving - gedrag -
kleurvariatie - tenslone - summacy 

BESCHRlJVING 
ledereen heeft in de boekjes wei eens de 
mooie tekening en de prachtig gekleurde 
glans van de rode regenboogboa (~. c . 
cenchria) gezien. Helaas wordt deze rode 
vorm slechts zelden geilnporteerd. 
Wei vee! gelmporteerd wordt de bruine 
regenboogboa. Verwacht men ook hierbij 
een dergelijke mooie slang, dan komt men 
bedrogen uit. Volwassen bruine regen
boogboa's zijn egaal bruin van kleur en 
hebben nagenoeg geen regenboogglans. 
De dieren hebben een zeer gladde huid. 

Aileen jonge dieren zijn mooi te noemen, 
ze hebben een zeer duidelijke en fraaie 
tekening (als de rode vorm). 

GEDRAG 
De dieren waren bij mij doorgaans weinig 
actief; het liefst lagen ze de hele dag in de 
waterbak. Ze waren in principe enigszins 
agressief, maar dit gedrag verdween, wan
neer ze regelmatig werden beetgepakt. 
Wanneer dit een tijdje achterwege werd 
gelaten, keerde de agressie weer terug. De 
agressiviteit uitte zich door bijten naar de 
baas. 
Over het algemeen waren het gemakkelij
ke eters (ratten en muizen). Aileen mijn 
eerste exemplaar ( ) wachtte, toen ik 
hem kreeg, ongeveer vier maanden met 



Epicrates cen-
chria maura 
Drie juvenielen 
exemplaren van 
de donkerbruine 
vonn. 
Foto: 
H og e
doo rn 

20 1 

eten. Dit zou mogelijk aan de voorplan
tingsperiode hebben kunnen liggen. 

KLEUR VARIA TIE 
Bij mijn dieren kon ik twee vonnen onder
scheiden. Zes exemplaren waren danker
bruin met een vrij kleine kop en een zeer 
g ladde huid . Een exemplaar was echter 
lichtbruin met een grotere kop en een iets 
grovere en ruwere beschubbing. Bij beide 
vormen was de karakteristieke tekening 
van de soort slechts zeer vaag zichtbaar. 
Nu is het mogelijk, dat de kopgrootte aan 
een bepaald geslacht gebonden is. Vaak 
zijn bij boa-soorten de koppen van de o6 
rela tief groter dan die van de ~ 9 . Echter 
het afwijkende exemplaar was een ~ en 
bij de overige dieren zaten zowel oo als 

~~ . 
Later ben ik nog eens zo' n lichtbruin ex
emplaar tegengekomen , dat zeer vee! leek 
op die van mij. Helaas weet ik niet meer 
waar en wanneer dat was. Tussenvormen 
ben ik persoonlijk nog nooit tegengeko
men, maar dat kan aan een gebrek aan 

voldoende vergelijkingsmateriaal liggen. 
Mocht iemand hier meer van weten, dan 
houd ik mij aanbevolen voorcommentaar. 

TENS LOTTE 
Naast zijn inactiviteit en eenvoud van 
kleur heeft E. c . maura ook goede eigen
schappen. Ze worden namelijk niet zo 
groot (ongeveer 1.20 m) en zijn gemakke
lijk in onderhoud en verzorging. 
Vermoedelijk zal de kweek met deze soort 
ook niet al te veel moeilijkheden opleve
ren. De opfok van pasgeboren jong tot 
volwassen dier gaf bij mij in ieder geval 
geen problemen. Ze lijken mij dan ook 
zeer geschikt als 'beginners-slang '. 

SUMMARY 
A short description is given of Epicrates cen
chria maura and its behaviour in captivity. The 
snakes are dull coloured and behave rather inac
tive. They proved to be a little agressive, but 
with frequent handling this behaviour vanished. 
Because of its small maximum-length and its 
easy way of keeping, it might be a good snake 
for beginners. 
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Chamaeleo jacksoni, Chamaeleo hoehnelli en 
hun jongdieren. 
Een realisatie van de studiewerkgroep 
Chamaeieontidae (Beigie). 

INLEIDING wordt Flagyi gebruikt tegen flagellateD. 
Enige tijd geieden ricbtte ik in Vlaanderen Flagyi, in een dosis van 25 mg/kg dier, 
een werkgroep ter bestudering van bet ka- gedurende vijf dagen oraal toegediend, 
meleonhouden in de praktijk op. De gege- doodt de flagellateD en geeft geen bijwer
vens, hieronder vermeld, komen dan ook kingen. December 1977 dook er een nieuw 
van verschillende leden van ooze werk- probleem op. De C. hoehnelli spuwde na
groep. Langs deze weg wil ik nogmaals melijk aile geschoten insecten uit. Een 
E I s P o e 1-H e I I i n g a danken voor ' nauwkeurig onderzoek bracht bet begin 
de push, die ze ooze groep gaf en waarmee van mondrot aan bet Iicht. Tegen deze 
ze ons van meet af aan in de goede ricbting aandoening werd Micolog in de bek ge
stuwde. smeerd en tegelijkertijd werd een injectie 

2lEKTEBESTRUDUNG 
Op 8/10/1977 werd een C. hoehnelli aan
gekocht. Een uitwerpselonderzoek bracbt 
aan bet Iicht, dat het dier leed aan infecties 
door coccidien en flagellaten. Tegen de 
coccidiose werd een bebandeling begon
nen met Lutricyline, de flagellaten werden 
met Emtryi te lijf gegaan. Naast deze pre
paraten werd vitamine A, 03, B-complex, 
E en calciumglycerofosfaat toegediend. 
A} deze stoffen werden oraal gegeven. Lu
tricyline veroorzaakte bij de kameleon 
echter een sterke vorm van apathie, zodat 
van een verdere bebandeling met dit pro
duct werd afgezien. 
Momenteei wordt met succes en zonder 
bijwerkingen ESB3 gebruikt. Van dit poe
der wordt een mespuntje in het water opge
Iost (± 1 gram per liter), behandelings
duur drie tot vijf dagen. 
De behandeling met Emtryl is voor een 
kameieon ook al niet zo best. Een C. jack
soni, die hiermee werd behandeld, werd 
namelijk blind en moest dientengevolge 
gedwangvoederd worden. Na stopzetting 
van de behandeling keerde het gezichts
vermogen na veertien dagen terug. Inmid
deis is aangetoond, dat Emtryi inderdaad 
een tijdelijke bescbadiging van de herse
nen kan veroorzaken. Tegenwoordig 

van vitamine A, 03 en B-complex toege
diend. Vrijwel onmiddellijk werden er 
weer insecten gegeten, maar vliegen wer
den nog steeds geweigerd. 

VOORTPLANTING 
Op 11/12/1977, bet dier was van de voor
noemde kwalen genezen, werden er acht 
kleine kameleons geboren, die een lengte 
hadden van 4 em. Een jong verdronk in bet 
schaaltje, dat onderin het verblijf stood om 
de druppels uit de druppelinstallatie op te 
vangen. De overige jongen werden ver
deeld onder de werkgroepsleden. Twee 
jongen stierven vrijwel onmiddellijk, 
waarschijnlijk als gevolg van bet feit, dat 
ze werden ondergebracbt in een verblijf, 
dat pas de dag daarvoor in elkaar was ge
Iijmd. 
Drie andere overleefden hun eerste vervei
Iing niet. Dit blijkt ook nu nog steeds een 
moeilijke periode te-zijn. Wellicht is dit 
een gevoig van vitamine A tekort. Delaat
ste twee kwamen enkele maanden later al 
even tragisch om bet Ieven. Een verdronk 
ook in bet waterbakje; dit systeem is in
middeis totaal veranderd. 
Het Iaatste jong raakte Idem tussen de veel 
te stijve bladeren van een Sansevieria. Dit 
diertje werd gedissecteerd en bleek elf 
praktisch volgroeide jongen te bevatten, 
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maar het bezat totaal geen vet meer. Dit 
was waarschijnlijk te wijten aan de zeer 
vroege dracht. Het grote aantal jongen 
heeft uiteraard ook een rol gespeeld. Aan
gezien de dracht ongeveer vijf maanden 
duurt, moet het jonge dametje zo ongeveer 
zes maanden oud geweest zijn, toen broer
tje lief zich om het nageslacht ging bekom
meren. 
Het moederdier was inmiddels volledig 
hersteld van haar zwangerschap en was 
vrij van aile aandoeningen, bebalve een, 
ze was terug zwanger! Dit, zonder dat er 
een mannelijk exemplaar in hetzelfde ver
blijf was geweest. Bij C. hoehnelli kan 
namelijk bevrucbtingsvertraging (ampbi
gonia retardata) optreden. In mei 1978 
wierp ze weer jongen. 

VERZORGING VAN DE JONGEN 
Opnieuw werden de jongen aan verschil
lende werkgroepsleden toevertrouwd. De 
diertjes werden ondergebracht in plastic 
aquaria, afgesloten met zeer fijn gaas (ny
lonkous) en voorzien van een voederklep. 
Als verwarming werd een lamp van 25 W 
gebruikt. De gemiddelde dagtemperatuur 
bedroeg 25°C, wat overeen komt met de 
dagtemperatuur in bet natuurlijke ver
spreidingsgebied. Dit kon ik persoonlijk 
vaststellen tijdens een bezoek aan Kenia in 
augustus 1979. Helaas konden we 's 
nachts de temperatuur niet beneden de 
l5°C Iaten dalen, 10°C ware ideaal. 
De bodem werd bedekt met keukenrolpa
pier om bet sproeiwater te absorberen. 
Tweemaal daags werd er overvloedig ge
sproeid. Dit water werd verrijkt met kalk 
en vitaminen. De inrichting bestond ver
der uit plastic bloemen en ontbladerde li
guster. Liguster houdt namelijk door zijn 
structuur vele druppeltjes vast. De plastic 
bloemen werden en worden nog steeds 
verkozen boven ecbte planten om de vol
gende redenen. Het is veel bygienischer, 
daar de planten wekelijks kunnen worden 
ondergedompeld in beet water en daarna 
ontsmet. Verder overleven echte planten 

het gesproei met kalk en vitamine en het 
onophoudelijk gekruip van de van zeer 
scherpe nageltjes voorziene kameleonpeu
ters beslist niet. W anneer de jongen uit dit 
eerste balcje zijn gegroeid, kan het met 
bloemen en al opgeborgen worden en je 
hebt altijd een 'wieg' klaar staan. 
Als voedsel werden aan de pasgeborene 
fruitvliegen, jonge krekeltjes en kleine 
wasmotten verstrekt. Na twee weken wer
den er geen fruitvliegen meer gegeven en 
werd er overgeschakeld op huisvliegen. 
De eerste dag eten de jonge kameleons 
bijna niet, wei wordt er van meet af aan 
gretig van het verrijkte water gedronken. 
Bij jongen van C. jacksoni kunt U bet 
stadium van de fruitvliegen rustig over
slaan. Ze eten namelijk van bet begin af 
aan kleine kamervliegen. Vooral Afri
kaanse huisvliegen, zoals ze o.a. door 
AMREP in Breda worden verhandeld, zijn 
uiterst geschikt. 
In de werkgroep kon worden vastgesteld, 
dat de jongen voorspoedig groeien bij 
veelvuldige toediening van wasmotlarven. 
Dit blijkt veruit het beste voedsel te zijn, 
dat we de jongen kunnen aanbieden. Er 
werd op geen enkel ogenblik weideplank
ton aangeboden, daar we een systeem 
wensten op te bouwen, dat ook in de win
tennaanden kan worden gebruikt. 
Daar de jongen in mei geboren waren, 
hoefden we geen kunstmatig UV Iicht te 
gebruiken en konden de dieren dagelijks 
genieten van de ,zij het schaarse, zon. 
Momenteel zijn er twee lampen in de han
del, die een met de zon vergelijkbaar spec
trum hebben. Eerst is er de Osram-ultravi
talux. Deze lamp heeft echter het grote 
nadeel, dat ze een sterkte heeft van liefst 
300 W. Van afstand beschijnen is hier wei 
geboden. Een tweede lamp wordt verkocht 
bij AMREP en heeft een kleiner wattage. 
De UV kwantiteit ligt echter ook lager. De 
bekende TL van True-lite is veel minder 
doeltreffend. Deze lampen geven inder
daad UV Iicht, doch zeer weinig. Zo wei
nig zelfs, dat de prijs, die U er voor be-
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taalt, absurd hoog is. 
Persoonlijk acht ik de Osrarn lamp veruit 
de beste. Andere lampen zoals de beruchte 
hoogtezonlampen zijn voor ons doe! zon
denneer slecht te noemen , daar zij een niet 
met de zon vergelijkbaar spectrum geven. 
Bijgevolg vertonen deze lampen een boel 
nevenwerkingen, zoals verblinding. De 
TUV lampen (Philips), zoals ze door vele 
terrariumliethebbers nog steeds gebruikt 
worden, zijn kortweg gevaarlijk voor onze 
dieren . 
De jongen groeiden alle goed op en wer
den na verloop van tijd in grotere verblij
ven ondergebracht. tn dit nieuwe onderko
men kregen zij een druppelinstallatie om 
aan hun drinkbehoeftete voldoen. In een 
verblijf, waar de plastic plan ten niet weke
lijks kunnen worden gereinigd en ontsmet, 
is sproeien namelijk sterk af te raden , om
dat de dieren blootgesteld worden aan al
lerlei besmettingen door het contact, via 
het afdruiperide water, met de faeces. 

PARINGSGEDRAG 
Na ongeveer zes maanden werden de eer
ste paringen waargenomen van deze in ge-

vangenschap geboren en opgekweekte 
dieren. 
Gewoonlijk vinden deze paringen plaats 
tegen de avond en ze duren ongeveer een 
half uur. De halts van het mannetje wordt 
gekenrnerkt door kopknikken en houtetige 
bewegingen van het lichaam. Het vrouw
tje reageert hierop door het lichaam zijde
lings over en weer te schudden , alsof ze 
'neen' wil zeggen. Daar de ernancipatie bij 
de karneleons nog geen ingang heeft ge
vonden, trekt het mannetje zich hier niet al 
te vee! van aan en zet resoluut de achter
volging in, grijpt haar in de rug, drukt zijn 
staartwortel onder die van het vrouwtje, 
brengt een van de twee hemipenissen naar 
binnen en een langd!Jrige reeks van gol
vende bewegingen van het mannetje kan 
beginnen. 

VOORTPLANTING VAN DE JONGEN 
Op 19/4/1979 werden er twee jongen ge
boren. Een jong was onder de spot gekro
pen en zat te zonnen. Het tweede lag dood 
op de bodem en vertoonde sporen van 
bloed op het hoofdje . Het was klaarblijke
lijk doodgebeten door een der mannetjes in 
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bet verblijf. 
Ook nu weer bedroeg de dracht vijf maan
den, volgens de notities van de paringen. 
Vijf maanden is dus de draagtijd en na zes 
maanden zijn jonge C. hoehnel/i ge
slacbtsri jp. 
Het kleine aantal jongen kan verklaard 
worden door bet feit , dat het moederdier 
van neus tot anus slechts vijf centimeter 
groot was. Het diertjedat bij haar dood elf 
jongen bevatte, was veel groter. 

VIT AMINEN EN MINERALEN 
V anaf begin 1978 werd afgestapt van de 
toediening van calciumglycerofosfaat in 
het drinkwater of via de voedseldieren. Oit 
produkt be vat teveel fosfaat, wat op Jange
re terrnijn schadelijk is. Calciurnlactaat 
was het middel, dat we als vervanging 
gebruikten. Oit rniddel is alleszins beter, 
docb er kan niet veel van in het water 
worden opgelost. De bekende middelen, 
als gistocal, amrepcal en dergelijke, zijn 
zeer goed bruikbaar voor de bepoedering 
van voedselinsecten, doch veroorzaken 
verstopping van druppelinstallaties. 
Bij het gebruik van vitarnines, vooral 03 , 
dient wei een waarschuwing te worden 
verrneld. Op II /II /1978 werden achtien 
jonge C. jacksoni geboren. Aile achtien 
groeiden voorspoedig op en kregen con
stant vitamine 03 toegediend. Ook kalk 
werd verstrekt, blijkbaar onvoldoende. Na 
zes maanden begonnen zich namelijk teke
nen van rachitis voor te doen . De rugge-

graat begon bol te staan en enige tijd later 
werden de pootjes zo week als een spons. 
Blijkbaar was er een wanverhouding ge
weest tussen de vitarnine 03 en de kalk
toediening. In dit geval badden de dieren 
duidelijk teveel 03 gehad. 
Vitamine 03 beeft, zoals U weet, een 
functie bij de kalk-opname uit de darmen 
en de opbouw van het skelet. Als er onvol
doende kalk uit de darm te halen is, wordt 
er echter kalk aan het skelet onttrokken, 
met al~ gevolg rachitis. Skeletvergroei
ingen bij reptielen zijn doorgaans echter te 
wijten aan een tekort aan vitarnine 03. 
Vitarnine 03 kan op drie manieren worden 
toegediend. Eerst is er de orale toediening, 
via drinkwater of ingepenseelde voederin
secten. Veel efficienter is een injectie. Een 
derde mogelijkheid is de ornzetting (in de 
huid) van provitarnine 0 in vitarnine 0 
onder invloed van UV straling. Vandaar 
het belang van een doeltreffende terrari
umverlichting. Oit geldt uiteraard niet en
kel voor kameleons! 

HET TERRARIUM 
Aangezien de karneleon een pure individu
alist is, die nauwelijks het gezelschap van 
soortgenoten duldt, is het af te raden deze 
dieren samen te houden met andere terra
riumdieren. Willen we onze kameleon op
timaal verzorgen, dan doen we er het best 
aan een specifiek kameleonverblijf te bou
wen. Aangezien er weinig of niet ge
sproeid wordt, kan dit zelfs van bout ge-
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maakt worden. 
De afmetingen van ons verblijf zijn uiter
aard afbankelijk van de verzorgde soort. 
v oor een paartje c. jacksoni zou ik b. v. 60 
x 60 x 90 em aanraden. Daarentegen zal 
een paartje C. hoehne IIi het heus wei doen 
in een verblijf van 50 x 40 x 70 em. Daar 
kameleons zich meestal in de hoogste tak
ken ophouden, dienen we ons verblijf 
nooit boger dan een meter te bouwen. 
Veel belangrijker dan al deze afmetingen 
is een degelijke en afdoende bouw en dito 
inrichting van het verblijf. Het terrarium 
dient zeer luchtig te zijn. Zogenaamde ver
luchtingsstrips voldoen niet, minstens een 
zijkant, liefst meer, dient uit gaas te be
staan. Het best metaalgaas, opdat er geen 
voederkrekels of sprinkhanen doorheen 
kunnen bijten. Om het inbrengen van 
voedseldieren te vereenvoudigen, brengt 
men het beste een niet te grote voederklep 
aan. Lang niet iedereen weet een zwerm 
vliegen in huis te apprecieren! 

INRICHTING 
Het verblijf dient ruim van planten voor
zien te zijn. We nemen planten met grote 
bladeren, opdat er ruim voldoende scha
duwplekjes aanwezig zullen zijn. Het dier 
zal dan zelf wei de plekjes uitzoeken, waar 
het op dat ogenblik een temperatuur naar 
zijn zin vindt. Zoals vermeld, worden door 
de werkgroepsleden uitsluitend plastic 
planten gebruikt. 
Verder dient de kameleon voldoende klim
gelegenheid te hebben. In dit verband 
dient gezegd, dat een kameleon geen of 
onvoldoende steun heeft aan veel te dunne 
of te dikke takken. ldeaal is het, als het 
dier de takken bijna kan omvatten. Uitzon
dering hierop zijn b.v. wijnranken, die 
door hun vezelsttuctuur steeds steun hie
den. 

VERLICHTING 
's Ochtends Iaten we, in verhouding tot de 
grootte van het verblijf, een of twee spot
jes aangaan, liefst gekoppeld aan een dim
mer, teneinde het opkomen van de zon na 

te bootsen. Na ongeveer een half uur Iaten 
we de TL's aangaan. Een ideale verlich
ting verkrijgen we door combinatie van TL 
nr. 33 en nr. 55 (Philips), metals vermo
gen 200 W per vierkante meter. In de vroe
ge avond Iaten we de TL's uitgaan. De 
spotjes branden dan nog een half uurtje, 
om via de dimmer tot een nagebootste 
zonsondergang te komen. Deze naboot
sing is belangrijk, omdathet juist in deze 
schemeringsperiode is, dat aile waargeno
men paringen zich voltrokken. Toeval? 
Uiteraard wordt de lichtkap van een dege
lijke UV -lamp voorzien. 

VERWARMING 
Gezien kameleons hoofdzakelijk op stra
lingswannte zijn aangewezen, gebruiken 
we uitsluitend spotjes ter verwarming van 
bet terrarium. We richten deze spotjes op 
de hoogstreikende takken van bet verblijf. 
Neem de spotjes niet te sterk. De dieren 
zouden na korte tijd de stralingsbundel 
verlaten, omdat de huid de temperatuur 
niet meer kan verwerken en te warm 
wordt. Inwendig zou de kameleon echter 
ver van opgewarmd zijn, wat een slechte 
spijsvertering tot gevolg heeft. Kies de 
sterkte zo, dat onder de spotjes een maxi
male temperatuur van 28°C voor C. jack
soni en van 25°C voor C. hoehnelli heerst. 
Deze verschillen in temperatuur hebben te 
maken met de hoogte hoven zeeniveau, 
waarop de dieren in de natuur voorkomen. 

DRUPPELINST ALLATIE 
De bier beschreven druppelinstallatie 
wordt door onze werkgroep met' succes 
gebruikt. Perfect is het ~hter nog niet, 
omdat het kraantje nog ,zij het sporadisch, 
verstopt als gevolg van de toegevoegde 
vitamines en mineralen. 
Een aquariumluchtpomp zet een fles met 
schroefdeksel onder druk. V anuit de fles 
vertrekt een darmpje naar het terrarium, 
waar de druppelsnelheid via een kraantje 
geregeld wordt. Omdat uiteraard lang niet 
aile druppels opgelikt worden, dienen we 
de terraria van een afvoer te voorzien. 



Chamaeleo hoeh
nelli 
Foto: S t r u y f. 

Aanvankelijk werd eenvoudig een bakje in 
het verblijf geplaatst. Gezien dit verdrin
king van enige dieren had veroorzaakt en 
het ook al niet zo esthetisch was, werd een 
andere oplossing uitgewerkt. In de bodem 
van het terrarium boren we een gaatje, 
waardoor een trechter gestoken wordt. In 
de sokkel van het terrarium, onder de 
trechter, wordt het drupwater opgevangen 
in een reservoir. In deze sokkel wordt te
vens aile electrische apparatuur, zoals tijd
klokken en bedieningspanelen, onderge
bracht. 
Binnen de kortste keren weten de kame
leans de druppelaar te vinden. Ze drinken 
rechtstreeks aan het teutje, zodat de drop
pels niet langs bladeren of takken !open, 

wat het risico van besmettingen verkleint. 
Wei de druppelsnelheid groter dan tien 
druppels per minuut zetten, zoniet, dan 
vertonen de kameleons vaak geen belang
stelling. 

BODEMBEDEKKING 
Als bodembedekking liever geen zandlaag 
gebruiken. Het is juist in een dergelijke 
zandlaag, dat vele ongewenste gasten, zo
als mijt, zich voortplanten. Beter is een 
laagje kleikorrels. 
Op deze korrels verdrogen uitwerpselen 
zeer snel, wat andermaal een beperking is 
van het gevaar van besmetting. 

SUMMARY 
An intensive study of Chamaeleo hoehnelli and 
C. jacksoni, lasting two years, is described. 
C . hoehnelli was kept at about 25°C at daytime 
and 15°C during the night, though I0°C should 
be bener. The temperatures for C. jacksoni can 
be some 3°C warmer. 
Gestation lasted about five months for C. hoeh
nelli. Six months old the young are already 
sexually mature. 
SpeciaJ attention was given to a good UV-Iigh
ting. The Osrarn ultravitaJux lamp proved to be 
satisfactory. Excess1ve use of vitamin 03 
should be avoided, preventing animaJs to suffer 
from rickets due to calcium-resorption from the 
bones. 
Emtryl , used against flagellates , proved to cau
se temporary blindness, while tlagyl gave no 
side-effects. Lutricyline, used to cure coccidio
s is, caused severe apathy. ln this case ESB3 
proved to be much bener. 
Chameleons, being very individuaJistic , should 
not be kept in the same cage with other reptiles 
or amphibians, nor should they be kept in large 
groups. 
This article comprises experiences of severaJ 
members of the study-circle Chamaeleontidae 
Belgium. 

Ingezonden:november 1979 
Inhoudsoverzicht: lnleiding-ziektebestrijding
voortplanting-verzorging van de jongen-pa
ringsgedrag-voortplanting van de jongen-vita
minen en mineraJen-het terrarium-inrichting
verlichting-verwarming-druppelinstaJlatie-bo
dembedekking-summary . 
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Oogregeneratie bij een rood wang 

Lngezonden:mei 1981 

Eind vorig jaar kreeg ik vier roodwang
siersehildpadden ( Chrysemys scripta ele
gans), die de tijd vlak daarvoor vrij slecht 
waren verzorgd. Een van hen was duide
lijk op sterven na dood. 
Net als bij de andere waren de ogen troe
bel, maar bovendien bewoog hij nauwe
lijks, was bet sehild zo zaebt als rubber en 
was hij, bij een sehildlengte van 11 em, 
maar zo'n 2 em dik, erg platdus. Hij wilde 
de eerste weken niets eten en was sleehts 
stil en blind. Tenslotte heb ik hem, toen 
dwangvoederen met runderhart niet lukte, 
met een injectiespuit enkele malen vitami
nedruppels (Petaid) in de bek gespoten. 
Na een maand was een oog korrelig wit (de 
andere witglazig troebel) en ik kon dat er 
met een mesje uitsebeppen, als ware bet 
vochtig zand, tot de oogkas sehoon en het 
daaraehtergelegen rode weefsel ziehtbaar 
was. Dit uitsebeppen leek me noodzake
lijk om verdere infectie tegen te gaan. 
Na een paar weken leek het dier wat op te 
knappen en bet moment kwam, dat hij, 
blind nog, als hij niet gestoord werd door 
anderen zelf kleine stukjes hart begon te 
eten. Vreugde in ons huis! 
Het ging steeds beter, z' n sehild werd hard 
en na drie inaande~ (toch vrij lang) was hij 

belemaal gezond. Pas toen viel bet me op, 
dat hij weer twee goede ogen had! Ik heb 
de ontwikkeling daarvan niet gezien, om
dat ik ervan overtuigd was, dat hij als 
eenoog zou moeten verder Ieven en daar
om geen aandaeht had voor wat er achter 
bet ooglid gebeurde. 
Voor zover ik weet kunnen sommige am
fibieen wei ogen regenereren, maar van 
reptielen kende ik bet verschijnsel niet. In 
feite ken ik bij reptielen aileen de -laat ik 
zeggen- gespecialiseerde regeneratie, n.l. 
bij staarten van hagedissen, waarbij het 
afbreken of afwerpen en het daarna aan
groeien hiervan een duidelijke functie 
beeft. Ik heb b. v. bij een paar hagedisse
soorten gemerkt, dat afgebeten poten niet 
regenereerden, evenmin als afgekapte 
stukken staart bij slangen. Mij leek bet, dat 
bet verlies van een oog voor schildpadden 
zeer ingrijpend was en dat er geen sprake 
van spontane regeneratie kon zijn. Mis
schien weet een lezer er meer van? 

SUMMARY 
A severely inflarnrnated eye of a red-eared sli
der (Chrysemys scripta elegans) was removed, 
together with the surrounding damaged tissue. 
After three months the eye appeared to have 
regenerated. 
There are no clues for similar effects with other 
reptiles. 
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Formaline als geneesmiddel bij 
salamanders 

lngezonden: maart 1981 
lnhoudsoverzicht: lnleiding - ziektesymptomen 
- 'opstanding uit de dood' - fonnalinebehande
ling - nawoord - summary - literatuur 

INLEIDING 
De meeste watersalamanders Ieven na de 
metamorfose een jaar of twee, drje op het 
land. In deze fase zijn ze het moeilijkst te 
verzorgen; ze eten aileen levend voer dat 
natuurlijk vrij klein van afmeting moet 
zijn. lk geef ze dan ook voomamelijk tubi
fex, muggelarven en fruitvliegjes en hun 
maden. Uit mijn tuintje haal ik af en toe 
van de composthoop wat aarde. Hierin 
krioelt het van klein ongedierte (pissebed
jes, wonnpjes, vliegjes, slakjes), dat aan 
de basisvoeding de broodnodige variatie 
toevoegt. 
Het verblijf van de jonge salamandertjes 
(Cynops pyrrhogaster) was gevuld metal
lerlei rommel: aarde, stukken turf, stukjes 
hout en ander plantaardig afval. Verder 
was er een plat waterbakje aanwezig met 
daarin 2 em water en wat stukjes leisteen 
als trappetje. 

ZIEKTESYMPTOMEN 
Bij het opfokken van jonge salamandertjes 
had ik afgelopen winter voor het eerst wat 
problemen. Op een kwaad ogenblik vond 
ik enige verdronken salamandertjes in het 
waterbakje. Bij inspectie van de andere 
diertjes vond ik enkele exemplaren die 
zich abnonnaal gedroegen en eentje die er 
volkomen bewegingsloos bij lag. Het me
rendeel der salamandertjes echter was ge
lukkig gezond. lk verwijderde de onge
zonde diertjes om ze aan een nader onder
zoek te onderwerpen. De symptomen die 
ze vertoonden waren als volgt: 1) (halO
verlamde voorpootjes, 2) bolgekromde 
rug, 3) naar beneden gedrukte kop en soms 
4) een omhoog wijzend staartje. Aan de 

huid en de ogen waren geen afwijkingen te 
constateren. Het eerstgenoemde symp
toom was duidelijk de oorzaak van de ver
drinkingsgevallen: zowel in het water als 
op het land waren de diertjes hulpeloos. 
Op de rug gelegd waren ze niet in staat 
zich, zoals het een gezond dier betaamt, 
weer op de pootjes te draaien. 

'OPST ANDING UIT DE DOOD' 
Het bewegingsloze diertje zette ik in een 
apart plastic bakje, met een klein laagje 
water, dat ik schuin zette zodat er half 
water half land was. Ik legde het sala
mandertje op de grens van water en land en 
zette het bakje bij kamertemperatuur neer. 
Nadat het de gehele dag geen enkele be
weging had gemaakt, ook niet als ik het 
daartoe trachtte aan te zetten, conclu
deerde ik dat het creatuurtje was over
leden. Ter decoratie van de schoorsteen
mantel wilde ik het conserveren in sterk 
water, in dit geval4% fonnaline. Toen ik 
het beestje in een klein flesje met deze 
vloeistof onderdompelde kreeg ik de 
schrik van mijn Ieven: het arme ding begon 
opeens hevig te spartelen. In recordtempo 
legde ik de afstand naar de keuken af, 
alwaar ik het flesje snel in de gootsteen 
leegde en het diertje minutenlang onder 
een krach~ige straallauw water afspoelde. 
Onmiddellijk na deze merkwaardige 'op
standing uit de dood' bewoog het diertje 
zich als een volkomen gezond dier. 
Reeds de volgende dag vervelde het. In de 
daarop volgende periode bleek het zich 
zeer kwiek en gezond te gedragen, en dat 
is nu, na drie maanden, nog steeds het 
geval. 

FORMALINEBEHANDELING 
Toen steeds meer diertjes de bovenge
noemde ziekteverschijnselen gingen ver
tonen en er bovendien nog drie doodgin-
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gen, hakte ik de knoop door: aile zieke 
diertjes, een stuk of dertig, zouden de for
malinebehandeling ondergaan. Als ze an
ders toch dood gingen, kon ik beter de gok 
wagen. Baatte het niet, schade viel er ook 
weinig meer aan te richten. 
In de gootsteen zette ik een schoteltje neer 
dat ik vulde met 4% formaline (tienmaal 
verdunde handelsoplossing), daarnaast 
kwam een plastic zeef met daarop gericht 
een krachtige, lauwe waterstraal. Een voor 
een legde ik nu de patienten in de formali
ne tot ze flink begonnen te spartelen, dat 
was een kwestie van enkele seconden!! 
Onmiddellijk daama gingen ze in de zeef 
onder de kraan. 
Toen ze elk zeker 5 minuten lang grondig 
afgespoeld waren, zette ik ze met zeef en 
al in een klein plastic aquariumpje met 5 
em water waaraan ik I 0 druppels multi
vitaminenpreparaatY 12 had toegevoegd. 
Een half uur lang fungeerde ik vervolgens 
als badmeester om eventueel dreigende 
verdrinkingen te voorkomen. Dit bleek 
echter overbodig te zijn, want onmiddel
lijk na de formaline-behandeling konden 
de diertjes zich al weer zo goed bewegen 
dat ze in staat waren tegen de zeef omhoog 
te klimmen. De volgende dag vond ik in 
het verblijf vele vervellinkjes, die aile een 
puntgave indruk maakten. 
De salamandertjes heb ik sindsdien be-

huisd in een kaal aquarium met als enige 
aankleding wat turfplaatjes ter vergroting 
van het leefoppervlak en om schuilgeleg
enheid te bieden. Het geheel is zeer een
voudig te reinigen: vol Iaten !open met 
water en weer leeghevelen. Slechts een 
van de diertjes bleek na enkele dagen te 
zijn bezweken, de andere zijn nog steeds 
in prima conditie. 

NAWOORD 
Dit merkwaardige relaas zal menigeen de 
wenkbrauwen doen fronsen, de methode is 
waarschijnlijk tamelijk pijnlijk voor de 
diertjes. Een bekend spreekwoord over 
zachte heelmeesters helpt mij hier mijn 
geweten te sussen . 
Formaline is een 35-40%-ige oplossing 
van formaldehyde in water. Dit gas is be
kend uit de spaanderplaataffaires en is ook 
wei eens in verband gebracht met kanker 
(carcinogeen). lk denk echter dat het zeer 
korte contact (2 a 3 sec.), dat de salaman
dertjes met deze stof hadden, geen aan
leiding zal kunnen zijn tot een vergrote 
kans op kwaadaardige gezwellen. 
Onduidelijk in dit verhaal blijft aan welke 
ziekte de salamanders geleden hebben en 
waardoor deze veroorzaakt werd. 
Een mogelijkheid is, dat ik de dieren niet 
hygienisch genoeg verzorgd heb en dat 
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daardoor de een of andere infectie is op
getreden, een andere mogelijkheid is het 
een of andere vitaminetekort. Gezien het 
zeer snelle, gunstige effekt van de behan
deling lijken beide mogelijkheden niet erg 
waarschijnlijk. Ook ecto-parasieten heb ik 
niet kunnen constateren. 

R e i c h e n b a c h -K I i n k e noemt 
het gebruik van formaline tegen huidaf
wijkingen en zweren bij amfibieen. De te 
behandelen plaatsen moeten dan aange
stipt worden met 8 a 20%-ige oplossing. 
In de vissenwereld wordt formaline ook 
wei gebruikt, S c h u b e r t noemt een 
bad van een half uur a drie kwartier in een 
zeer verdunde oplossing (0,008% d.i. 2 
eel 10 liter) als therapie tegen zuigwormen 
(Gyrodacrylus), kieuwwormen (Dacrylo
gyrus, Neodacrylogyn~s en Monocoelium) 
en zweepdiertjes (Costia, Oodinium). 
Sterkere oplossingen worden wei gebruikt 
om vissen te doden . 
In Amerikaanse literatuur wordt de han
delsoplossing (40% formaldehyde) meest
al beschouwd als I 00%; als zij dus bijv. 
een I 0 maal verdunde oplossing bedoelen 
noemen ze het 10%, wij 4% . 
lk weet niet of de door mij beschreven 
behandeling ook werkzaam zou z ijn tegen 
salamanderpest, het is echter overbodig dit 

uit te proberen: S c h m i d t beschrijft 
een methode waarbij gebruikt gemaakt 
wordt van een tetracycline-preparaat. 
Opmerkingen en aanvullingen over dit on
derwerp zie ik gaame tegemoet. 

SUMMARY 
A method, which cured young newts from an 
unclarified disease, is described. The symp
toms the animals showed were: (half-)paralysed 
forelegs, back bent convex, head pressed down 
and sometimes tail curved upwards. The ani
mals where lethargic and could easily drown. 
Treatment consisted of a short (2 or 3 sec.) bath 
in a 10-fold dilution of formaldehyde-solution 
immediately followed by rinsing with luke
warm water (5 min.) . Then the newts were 
bathed for half an hour in water containing 
about 5 drops/liter multivitamin. Instantly after 
the treatment the animals behaved like healthy 
animals. Since then only one animal died, the 
others are still in perfect condition. 
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BOEKBESPREKING 

P. C. H. P r i t c h a r d, 1979 

ENCYCLOPEDIA OF TURTLES 
.Na bet, in 1967 verschenen, hoek ''Living · 
turtles of the _world'', is dit bet tweede 
overzicbtswerk van schildpadden van de 
hand van deze auteur~ 
Zoals in de inleiding reeds staat, lag bet 
eerst in de bedoeling om een herziene ver
sie van bet bovengenoemde boek te rna
ken. Snel bleek echter, dat door de veel
heid van nieuwe gegevens heteenvoudiger 
zou zijn om een heel nieuw boek te com
poneren. Oat d~ hoeveelheid informatie 
drastisch is toegenomen, blijkt bijvoor
beeld al uit een verdrievoudiging van bet 
aantal pagina' s, hoewel de opbouw van 
bet boek weinig verschilt van bet vorige. 
Na een kort voorwoord begint het boek 
met een aantal determinatietabellen aan de 
hand waarvan familie en geslacht van elke 
willekeurige schildpad kan worden be- Wat betreft de illustraties is bet besproken . 
paald. Een tweede hoofdstuk is gewijd aan boek een duidelijke verbetering van dat uit 
structuur en functie. Hierin worden in het 1967. Naast een aantal vertrouwde zijn er, 
kort dingen als osteologie (= beender- van de 151 ldeurenfoto's, ook een groot 
leer), spierstelsel, ademhaling, spijsverte- aantal nieuwe. Oat ze nog lang niet aile
ring e.d. besproken. Als derde hoofdstuk maal ideaal zijn, ligt misschien mede aan 
komen de fossielen en de evolutie aan bod. de zeldzaamheid van een aantal afgebeel
Aan bet eind van elk hoofdstuk staat een de dieren. 
korte literatuurlijst. De volgende zeven AI met al kan gesteld worden, dat bet boek . 
hoofdstukken zijn gewijd aan de verschil- ieker bij wat meer geinteresseerde schild
lende groepen · schildpadden. Binnen elke paddenliefbebbers goed op zijn plaats is. 
familie worden de geslachten met soorten Het geeft een duidelijk overzicht van bet 
en ondersoorten besproken. De vrij sum- schildpaddenrijk, hoewel de auteur er wat 
miere infonnatie heeft voomamelijk be- betreft de naamgeving een nogal eigen ( = 
trekking op verspreiding, grootte, uiterlijk afwijkend van de op dit moment meest 
en relatie tot andere, nauw verwante, soor- gangbare) mening op na houdt. 
ten. De laatste 32 bladzijden worden ge- Tot slot moet me nog van bet hart, dat de 
vuld met bescherming en exploitatie van uitvoering van bet boekwerkje op mij, 
schildpadden, alsmede een kort stukje voor de vrij forse prijs, een ietwat sjofele 
over schildpadden in gevangenschap. Tot indruk maakt. 
slot volgen nog twee appendices met lijs-
ten van aile soorten en geslachten. · Tjaldo Brandenburg 


