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Bij dit blad behoort mededelingenblad XII nr. 5 

Rancho Nuevo, 's werelds enig bekende 
legstrand vanLepidochelys kempi, de atlantische 
dwergzeeschildpad of Kemp's zeeschildpad 

INLEIDING 
Tamaulipas is de noordelijkste staat van de 
Mexicaanse Golfkust. Ongeveer 80 kilo
meter ten noorden van de in deze staat 
gelegen havenstad Tampico ligt het dorpje 
Rancho Nuevo. Hoewel de weg naar deze 
uithoek van Mexico dat niet doet vermoe
den, is het nabij dit dorpje gelegen strand 
een van de belangrijkste legstranden van 
zeeschildpadden op de wereld. Tot op 
heden is het strand bij Rancho Nuevo 
namelijk het enig bekende legstrand waar 
vrouwtjes van Lepidochelys kempi (GAR

MAN), massaal aan land komen om eieren 
te leggen. Sporadisch leggen ze ook op 
andere punten van de Mexicaanse Golf
kust en op Padre Island (Texas, U.S.A.); 
eenmaal heeft een wijfje gelegd op een 
Caribisch strand in Colombia. Van aile 
zeven bekende soorten zeeschildpadden is 
L. kempi ongetwijfeld het meest bedreigd. 
Het feit dat er van deze soort slechts een 
belangrijk legstrand bekend is maakt haar 
ook zeer kwetsbaar. 
Sinds 1966 wordt jaarlijks door het Mexi
caanse Instituto Nacional de Ia Pesca, het 
wetenschappelijk bureau van het Ministe
rie van Visserij , tijdens het legseizoen, dat 

van eind april tot begin juli valt, een 
kampement opgezet om de atlantische 
dwergschilpad te beschermen. Met haar 
15-jarig bestaan is het project tot behoud 
van deze soort een van de oudste be
schermingsprojecten ten behoeve van zee
schildpadden. Aileen het zolangzamer
hand beroemd geworden beschermings
project ten behoeve van de Soepschildpad, 
Chelonia mydas, bij Tortuguero in Costa 
Rica kan zich beroepen op een langere 
historie (CARR et al, 1978). 

DE HISTORIE VAN HET LEGSTRAND 
Kemp's zeeschildpad heeft een versprei
dingsgebied dat een groot deel van de 
noordelijke Atlantische oceaan beslaat. 
Hoewel waarnemingen van deze soort be
kend zijn van de oostkust van de Vere
nigde Staten zelfs tot aan Nova Scotia toe, 
wordt hij toch voornamelijk gevonden in 
de Golf van Mexico. Lange tijd is er naar 
het legstrand gezocht. Omdat men, on
danks de intensieve speurpogingen, het 
Iegstrand van deze soort maar niet kon 
vinden werd er zelfs over gespeculeerd of 
deze soort niet de onvruchtbare hybride 



Het "Campamento 
tortuguero" bij 
Rancho Nuevo. 

79 

van de Soepschildpad en de Onechte 
Karetschildpad, Caretta caretta, zou 
kunnen zijn. Pas in 1961 kreeg het leg
strand bij Rancho Nuevo algemene be
kendheid. In dit jaar vertoonde Dr. H.H. 

HILDEBRAND op het jaarcongres van de 
''American Society of Ichthyologists and 
Herpetologists" een op 18 juni 1947 door 
een Mexicaanse ingenieur gemaakte film . 
Deze film toonde het afgelegen stukje 
strand bij Rancho Nuevo, waar op een 
moment naar schatting 10.000 vrouwtjes 
van L. kempi bezig waren nesten te graven 
en eieren te leggen. Enkele herpetologen 
die al jaren op zoek geweest waren naar dit 
Iegstrand schrokken wakker. Na nauw
keurige analyse van de film nam men aan 
dat op de bewuste ochtend over een af
stand van nog geen twee kilometer zo'n 
40.000 exemplaren waren komen neste
Ien . 
Toen het lnstituto Nacional de Ia Pesca in 
1966 voor het eerst een kampement bij 
Rancho Nuevo opzette bleek dat , hoewel 
de '"arribadas" , een Spaanse term die 
gebruikt wordt om het tegelijk aan land 
komen in grote groepen om eieren te 
leggen aan te duiden, nog steeds voor
kwarnen, de aantallen zeeschildpadden 
sterk teruggelopen waren. Hoewel de 
juiste aantallen moeilijk te achterhalen 
zijn, telden de arribadas in de tweede helft 
van de zestiger jaren zelden meer dan een 
kleine duizend exemplaren. Deze aantal-

len liepen zelfs nog verder terug. De 
laatste jaren kwarnen gedurende arribadas 
nooit meer dan 200 vrouwtjes aan land om 
te nestelen en kwarn het totaal aantal 
nesten, dat gedurende het gehele seizoen 
op het strand gevonden werd, nauwelijks 
hoven de duizend. 
Yoor 1966 werd vermoedelijk het grootste 
deel van het aantal nesten, dat niet ten 
prooi viel aan de natuurlijke predatoren, 
Ieeggehaald door de eierstropers of, in het 
Spaans, "hueveros". Eieren van zee
schildpadden zijn zeer geliefd bij de locale 
bevolking, die natuurlijk allang van het 
bestaan van het legstrand afwist. Aan het 
eten van de eieren wordt een potentie 
verhogende werking toegekend. Een 
volksgeloof dat vermoedelijk ontstaan is 
uit het feit dat mannetjes zeeschildpadden 
aile zijn uitgerust met een flinke staart. 
Omdat men deze staart als zijnde de penis 
opvatte geloofde men stellig in het heil van 
het eten van zeeschildpaddeeieren. 
De oorzaken voor de verdere teruggang 
van het aantal nestelende zeeschildpadden 
na 1966, nadat het beschermingswerk een 
aanvang had genomen, zijn ten minste van 
tweeerlei aard. Ten eerste moet de aanwas 
van de populatie als gevolg van de zware 
predatie op de eieren emstig teruggelopen 
zijn. Aangezien zeeschildpadden er waar
schijnlijk meer dan tien jaar over doen om 
volwassen te worden, zijn vermoedelijk de 
gevolgen van de predaje van voor 1966 
nog steeds merkbaar. In de tweedc plaats 
zullen ook als gevolg van modemiseringen 
en de toenarne in de intensiteit van de 
gamalenvisserij steeds meer zeeschildpad
den verdronken zijn. Hoewel zeeschild
padden praktisch hun hele Ieven in zee 
doorbrengen zijn ze, zoals aile reptielen, 
in het bezit van longen en moeten ze van 
tijd tot tijd aan de oppervlakte verschijnen 
om adem te halen. Een zeeschildpad die 
verstrikt raakt in het net van een gama
Ienvisser loopt grote kans te verdrinken als 
de trek Ianger dan een uur duurt . 
Toen het in 1977 duidelijk was geworden 
dat Kemp's zeeschildpad op het punt stond 
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om uit te sterven, verklaarde de Mexi
caanse regering het strand bij Rancho 
Nuevo tot reservaat voor zeeschildpadden . 
Bovendien werd de zee voor het legstrand 
gedurende het legseizoen tot verboden 
gebied verklaard voor garnalenvissers. 
In dezelfde tijd waren er ook in de Ver
enigde Staten een aantal instanties die hun 
verontrusting begonnen te uiten . Dit re
sulteerde in 1978 en de daarop volgende 
jaren in het geven van hulp aan de 
Mexicanen. Als tegenprestatie werden 
jaarlijks 2000 eieren aan de Amerikanen 
gegeven om te proberen een nieuw leg
strand te stichten op Padre Island voor de 
kust van Texas. 
Sedert 1978 is er voor het eerst voldoende 
mankracht en materieel beschikbaar om 
het gehele legstrand effectief te kunnen 
beschermen. 

EEN BIJZONDERE SCHlLDPAD 
Met een gemiddelde carapaxlengte van 
ongeveer 66 em is L. kempi de kleinste van 
de zeven bekende soorten zeeschildpad
den. Het hartvormige grijsgroene rug
schild is vaak even breed als lang. De kop 
is opvallend breed. De soort is carnivoor 
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en het menu van de adulte exemplaren 
bestaat dan ook voornamelijk uit krabben 
en andere crustaceeen. 
Kemp's zeeschildpad is de enige zee
schildpaddesoort die uitsluitend overdag 
aan land komt om te nestelen. Vaak ge
schiedt het aan land komen in de vorm van 
arribadas, die bijna altijd gepaard gaan 
met een krachtige wind. HILDEBRAND's 

( 1963) verklaring voor de gewoonte om te 
komen nestelen in combinatie met een 
sterke wind was dat de wind de sporen van 
de vrouwtjes in het zand sneller zou doen 
vervagen en ook de geur van de legsels 
sneller zou doen verspreiden. Hierdoor 
zou het voor de natuurlijke predatoren 
minder gemakkelijk zijn de legsels terug te 
vinden. 
Aanvankelijk dacht men dat het aan land 
komen in de vorm van arribadas (CARR. 

1967) uniek was voor L. kempi. Latere 
ontdekkingen toonden echter aan dat ook 
de Pacifische dwergschildpad, Lepido
chelys olivacea, dit nestelgedrag vertoon
de. Op enkele Jegstranden aan de Paci
fische kust van Mexico en Costa Rica 
komen een aantal malen per jaar Paci
fische dwergzeeschildpadden bij tiendui-
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zenden tegelijk aan land om eieren te 
leggen. Echter het voorkomen van arri
badas van deze soort lijkt nauwelijks ge
correleerd aan de sterke wind. De stand 
van de maan, die meestal tijdens een ar
ribada in het Iaatste kwartier staat, lijkt 
veel meer van invloed te zijn. Hoewel het 
tegelijk nestelen in grote groepen ook 
bekend is van de Arrau, Podocnemis ex
pansa, een halswender, op de zandban
ken van de Arnazone en de Orinoco en in 
vroeger tijden ook van de Soepschildpad, 
wordt het aan land komen in de vorm van 
arribadas meestal enkel in verband ge
bracht met het genus Lepidochelys. 
De vraag is echter waartoe de arribadas 
dienen en wat de zeeschildpadden ertoe 
aanzet zich te verzamelen, hetzij voor het 
legstrand, hetzij op een andere plaats in 
zee. Een verklaring voor de functie van 
arribadas zou kunnen zijn dat de arribada 
een manier is om predatie tegen te gaan. 
Door het zeer tijdelijke overaanbod van 
voedsel kunnen de zeeschildpaddevrouw
tjes en de legsels niet tot regelmatige 
voedselbron gerekend worden en worden 
de aantallen predatoren toch relatief laag 
gehouden. Omdat aile legsels min ofmeer 
op hetzelfde moment gelegd zijn zullen 
ook de jonge zeeschildpadjes of hatchlings 
ongeveer op hetzelfde moment uit de 
eieren tevoorschijn komen. Ook hier zou 
het grote aanbod van voedsel aan een 
groter aantal hatchlings de kans kunnen 
geven te ontsnappen. 

Blijft echter de vraag wat de jaarlijkse 
migratie van de zeeschildpadden naar de 
legstranden veroorzaakt. De atlantische 
dwergzeeschildpadden zich in elk geval 
gedurende het legseizoen in de buurt van 
het legstrand bij Rancho Nuevo. PRIT

CHARD ( 1979) vermoedt dat stoffen uit de 
bij beide Lepidochelys soorten goed ont
wikkelde Rathke's klieren een aantrek
kende werking op soortgenoten zouden 
hebben. Hoewel uit de insecten-wereld 
wei bekend is dat feromonen over grote 
afstand een aantrekkende werking op 
soortgenoten kunnen hebben, lijkt deze 
secretie van stoffen nauwelijks een vol
doende verklaring voor de migratie van 
deze zeeschildpadden. Als ze reeds in de 
buurt van het legstrand zijn aangekomen 
zou het misschien wei invloed kunnen 
hebben op het zich verzamelen. Hoe 
zeeschildpadden vaak na duizenden kilo
meters getrokken te hebben weer in staat 
blijken een bepaald legstrand terug te 
vinden zal echter voorlopig nog wei een 
van de raadselen der natuur blijven. 
Tot voor kort vielen de arribadas vaak 
samen met de komst van grote troepen 
Coyotes, Canis latrans, uit het binnenland 
bij Rancho Nuevo. Gedurende de eerste 
vijf dagen van de incubatie-periode zijn 
Coyotes belangrijke predatoren van de 
legsels van zeeschildpadden. Zodra de 
eieren gelegd zijn beginnen Coyotes vaak 
meteen de legsels weer uit te graven. Na 
een arribada, wanneer ze niet meer in staat 
zijn de nesten te vinden, verdwijnen de 
Coyotes vaak weer, om terug te komen als 
de legscls uitkornen en ze zich tegoed 
kunnen doen aan de uit de nesten gekropen 
hatchlings. Als gevolg van het afschieten 
door veeboeren zijn tegenwoordig de 
meeste Coyotes in de omgeving van 
Rancho Nuevo verdwenen. 
Een andere belangrijke predator van zee
schildpaddeeieren is de Spookkrab, 
Ocypode albicans. Spookkrabben graven 
vaak gangen naar de nesten en eten grote 
aantallen eieren op. Het rottende struif dat 
hierbij wordt achtergelaten lokt vliegen 
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aan die via de gangen de kans krijgen de 
legsels te infecteren met uit de door de 
vliegen gelegde eieren komende maden en 
met schirnrnels die deze soms met zich 
meedragen. 
Als de hatchlings na een kleine twee 
maanden uit de eieren te voorschijn zijn 
gekomen, zijn het naast de reeds genoem
de Coyotes , ook roofvogels en kraaien die 
belust zijn op deze gemakkelijke prooi. De 
nesten komen meestal 's nachts of in de 
vroege ochtend uit. Zodra de hatchlings 
aan de oppervlakte zijn verschenen be
ginnen ze zo snel mogelijk naar de bran
ding te rennen, aangetrokken door het Iicht 
dat binnen bepaalde spectra boven zee 
helderder is dan boven land. De immer 
actieve Spookkrabben hebben deze vi
suele orientatie ook zeer goed in de gaten. 
Het eerste wat zij doen als ze een hatchling 
te pakken krijgen is de ogen opeten , zodat 
het slachtoffer geen mogelijkheid meer 
heeft zictt te orienteren en daarmee te 
ontsnappen. 
Zelfs als ze de zee bereikt hebben zijn de 
hatchlings nog lang niet vei lig. Voor de 
kust liggen roofvissen en kleine haaien de 
hatchlings vaak al op te wachten. 

Waar de hatchlings gedurende hun eerste 
levensjaar blijven is nog altijd een groot 
raadsel. Heel weinig meldingen zijn be
kend van zeeschildpadden die minder dan 
een jaar oud waren. Vaak wordt de ge
dachte geopperd dat de jonge zeeschild
padjes zich verscholen houden in velden 
Sargassum wier en zich min of meer 
passief in deze velden door de zeestro
mingen Iaten meevoeren. 
Juvenielen worden meestal daar gevonden 
waar de beste voedselgronden voorhanden 
zijn. Meldingen van juveniele exemplaren 
zijn onder meer bekend van de oostkust 
van de Verenigde Staten en van de wateren 
rondom Florida. Niet bekend is wanneer 
ze oud genoeg zijn om zelf de trek naar 
Rancho Nuevo te ondememen en bij te 
dragen tot het voortbestaan van de soort . 
Men verrnoedt dat de juveniele periode 
wei eens Ianger dan tien jaar zou kunnen 
duren . 

HERPETOLOGISCHE 
W AARNEMINGEN 
Hoewel het gebied rondom Rancho Nuevo 
voor Nederlandse begrippen een onge
kende reptielenrijkdom heeft werd enkel 
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het strand in 1977 tot reservaat verklaard. 
Yerschillende soorten s1angen worden in 
het gebied gevonden. In het begin van de 
jaren zeventig waren rate1s1angen, Cro
talus sp. , zo talrijk dat ze zelfs op het 
strand gevonden werden. In de zomer van 
1980 werden er naast enke1e ratelslangen 
onder meer de volgende soorten gevon
den. Een Boa constrictor, die blijkbaar net 
een konijn naar binnen had gewerkt, de 
schitterende donker blauw gekleurde Te
xas Indigoslang, Drymarchon corais er
ebennus , en de buitengewoon s1anke 
Vine-snake, Oxybelis aeneus. 
Van de hagedisachtigen waren het de 
" Earless Lizards", Holbrookia sp., en de 
renhagedissen, Cnemidophorus sp. , die in 
grote aantallen voorkwamen. Sierschild-

padden, Chrysemys scripta , werden veel
vuldig waargenomen in het riviertje nabij 
Rancho Nuevo. 
Echter met vee! van deze soorten lijkt het 
de weg te gaan die de Jaguar reeds gegaan 
is. Yeeboeren schieten namelijk op alles 
wat maar enigszins een bedreiging kan 
betekenen voor hun veestapel. De Jaguar 
is a1 uit het gebied verdwenen en de 
Coyote lijkt binnenkort te volgen en ook 
de aantallen slangen zijn de laatste jaren 
sterk verminderd. Helaas wordt er bij het 
afschieten totaal geen onderscheid ge
maakt tussen de verschillende soorten. Op 
de volrnaakt onschuldige Texas Indigo
slang wordt even hard gejaagd als op de 
ratelslang. 

HET BESCHERMINGSWERK 
Het beschermingswerk, zoals dat sedert 
1966 wordt uitgevoerd, is er in de eerste 
plaats op gericht L. kempi voor verdere 
achteruitgang te behoeden. Hiernaast 
wordt er ook onderzoek gedaan dat als 
doe! heeft een beter inzicht te krijgen in de 
levenscyclus van deze dieren. Uit prak
tische overwegingen kan vaak enkel op de 
Iegstranden populatie-dynarnisch onder
zoek gedaan worden aan zeeschildpadden. 
Jaarlijks worden rnariniers gedetacheerd 
in het kampement om dat te bewaken en 
om tijdens arribadas over het strand te 
patrouilleren met het doel de hueveros·af te 
schrikken. 
Hiernaast zijn er tijdens het legseizoen 
altijd biologen en hulpkrachten in het 
kampement aanwezig die dagelijks het 
ongeveer 18 kilometer lange strand afgaan 
op zoek naar nestelende zeeschildpadden. 
Zeeschildpadden die op het strand gevon
den worden , worden altijd van een me
talen merkteken voorzien, dat met behulp 
van een tang aan een van de voorvinnen 
bevestigd wordt. Door het merken van 
zeeschildpadden kan onderzocht worden 
hoe vaak ze komen nestelen binnen een 
seizoen en hoe vaak door de jaren heen. 
Uit de terugmeldingen van merken kan 
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bovendien een idee verkregen worden 
over de migratie-patronen van deze die
ren. Het is gebleken dat een groot dee! van 
de vrouwtjes zich na het legseizoen langs 
de Golfkust naar het noorden bewegen, 
terwijl een ander dee! terecht komt langs 
de kust van het schiereiland Yucatan. 
Tot viermaal toe kan Kemp's zeeschildpad 
tijdens een seizoen komen nestelen, ter-

wijl ze bovendien ook in opeenvolgende 
jaren naar Rancho Nuevo kunnen terug
komen. 
Nesten die tijdens patrouilles gevonden 
worden, worden uitgegraven en voorzich
tig overgebracht naar een door gaas om
geven kraal. Binnen de kraal worden de 
legsels weer ingegraven in kunstmatige 
nestholten. Een andere mogelijkheid is om 
de legsels in dozen van piepschuim op te 
bergen en deze te bewaren in een ruimte 
met een vrij constante temperatuur. Echter 
de voorkeur wordt gegeven aan het uit
broeden van de nesten in een zo natuurlijk 
mogelijke omgeving. Recent onderzoek 
bij zoetwaterschildpadden heeft namelijk 
aangetoond dat de sexdeterminatie be
paald wordt door zeer subtiele tempera
tuurverschillen tijdens de incubatie pe
riode (BULL & VOGT, 1979). Hoewel de 
legsels die in dozen uitgebroed worden 
relatief meer jongen opleveren, geeft men 
tach de voorkeur aan het uitbroeden van de 
eieren in het zand, omdat men bang is dat 
in de dozen de temperatuur zal kunnen 
afwijken van die in de nesten in het zand en 
dat hierdoor de verhouding mannetjes/ 
vrouwtjes ongunstig zal kunnen worden 
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bei·nvloed. 
De legsels moeten bij voorkeur binnen 
twaalf uur na het leggen van de eieren 
verplaatst worden. Zeeschildpaddeeieren 
worden meestal gelegd als de embryo's 
zich ongeveer in het gastrula-stadium be
vinden. Aangezien zich in dit stadium nog 
geen embryonaalvliezen aan de eier
schaal hebben gehecht komt bij draaiing 
van de eieren het embryo altijd boven 
drijven. Ongeveer 24 uur na het leggen 
van de eieren hecht het embryonaalvlies 
zich aan de eierschaal, waardoor het em
bryo min of meer vast ligt. Als de eieren 
hierna nog gedraaid worden bestaat er een 
grote kans dat de dooiermassa het embryo 
dooddrukt. Nesten die pas de dag nadat de 
eieren gelegd zijn op het strand worden 
gevonden kunnen daar dan ook beter 
worden gel a ten in de hoop dat een predator 
het legsel niet zal ontdekken. 
De kraal geeft een zeer effectieve be
scherming tegen Coyotes, echter het blijkt 
zeer moeilijk te zijn ook de Spookkrabben, 
die gangen onder de omheining door 
graven, buiten te houden . 
De hatchlings kruipen na ongeveer 50 
dagen uit de eieren. Als er legsels op het 
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punt van uitkomen staan, moet de kraal 
clkc ochtcnd gecontroleerd worden om de 
uitgekomen hatchlings te verzarnelen. De 
op een ochtend verzarnelde hatchlings 
worden uitgezet op het strand op een paar 
meter van de waterlijn. Zelf rennen ze het 
laatste stuk van het strand af, waarbij er op 
gelet wordt dat vogels en krabben ze niet te 
pakken krijgen. Als ze eenrnaal in de 
branding zijn verdwenen kan er weinig 
meer voor ze gedaan worden dan hopen 
dat een enkeling naar het legstand zal 
terugkeren om bij te dragen tot het voort
bestaan van de soort. 
Sinds 1978 worden ook 2000 hatchlings 
opgekweekt tot een leeftijd van ongeveer 
een jaar om predatie door roofvissen, 
waarvan men vermoedt dat die vooral ge
durende het eerste levensjaar zeer zwaar 
is, tegen te gaan. De opgekweekte zee
schildpadjes worden na een jaar vrijge
laten op plaatsen waarvan men weet dater 
voldoende voedsel voor ze voorhanden is. 
Eveneens zijn de laatste drie jaar 2000 
eieren uitgebroed in het zand van stukken 
strand van Padre Island. Door eieren in dit 
zand te Iaten uitkomen en door de hatch
lings als ze uit de eieren gekropen zijn het 
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strand van Padre Island af te Iaten rennen 
hoopt men dat deze jonge zeeschildpadjes 
ingeprent worden met het strand van Padre 
Island en niet met het legstrand van 
Rancho Nuevo. 
Zod.ra de hatchlings de branding bereikt 
hebben worden ze met netten weer opge
vangen en vervolgens gedurende een jaar 
opgekweekt. Men hoopt dat deze pogin
gen zullen Ieiden tot het ontstaan van een 
nieuw Iegstrand van L. kempi op Padre 
Island. Of echter succes geboekt zal 
worden zal pas over een tiental jaar bekend 
zijn, want pas dan mag verwacht worden 
dat de eerste uitgezette juvenielen vol
wassen zijn geworden en naar de Jeg
stranden zullen terugkeren . 
Aile pogingen die in het werk gesteld 

worden om de atlantische dwergzeeschild
pad te bescherrnen hebben echter niet 
kunnen voorkomen dat de soort gedurende 
vele jaren in aantal terug bleef lopen. Op 
zijn best zou gesteld kunnen worden dat 
volledig uitsterven op het moment voor
komen lijkt te zijn en dat de populatie zich 
gestabiliseerd heeft op een zeer Jaag ni
veau. Een goede methode om het aantal 
zeeschildpadden in een populatie te 
schatten bestaat nog niet. MARQUEZ et a! 
(ter perse) schatten de totale adulte popu
Iatie van L. kempi op iets meer dan 4000 
exemplaren. 
Hiennee is deze soort vermoedelijk een 
van de meest bed.reigde diersoorten en 
staat ze ondanks het beschermingswerk 
nog altijd op het punt om uit te sterven . 

SUMMARY 
A popular account is given of the history and current 
protection work that is done on world's only known 
nesting beach of Kemp's Ridley near Rancho Nuevo, 
Tamaulipns, Mexico. 
Although a great effort is made in protecting this 
species, Kemp's Ridley still seems one of the most 
endangered species of the world. 
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Een dubbelwandig terrarium 
lngezonden:oktoberl981 

INLEIDING 
Twee facetten bij het terrariumhouden 
hebben mij altijd gefascineerd. Te beleven 
en te leren begrijpen hoe dieren zich ge
dragen in hun milieu en de geweldige uit
daging, die het creeren van een kunstmatig 
geordend milieu aan de verzorger geeft. 
Mijn terrarium dat ik U voorstel, is in 
vormgeving en uitvoering het resultaat van 
uitproberen. Experimenteren met Iicht, 
luchtcirculatie, warmteregulatie en lucht
vochtigheid gedurende zo'n zestal jaren. 
Steeds bleek het mogelijk een ander en 
mogelijk beter systeem te bedenken en in 
te voeren. Verschillende materialen wer
den beproefd. Veel plantesoorten hebben 
proefgedraaid, zelfs een heel hestand in 
hydrocultuur. Over de realisatie en het 
funktioneren van dit terrarium doe ik met 
tekeningen, foto' sen tekst gaarne verslag. 
Dit vrijstaand standaard model is ingericht 
voor kleine dieren die in een vochtigwarm 
tropisch milieu Ieven. Mijn keus ging uit 
naarde z.g. pijlgifkikkers, maarer zouden 
evengoed andere kleine amfibieen of rep
tielen uit dit milieu in kunnen worden 
gehouden. 

AFMETINGEN EN MA TERIALEN 
De totale hoogte van het meubel is 117 em. 
Breedte en diepte zijn 70 em. De houten 
on,lerbak op zwenkwieltjes is 30 em hoog. 
De houten lichtkap is 17,5 em hoog. De 
leefruimte van glas is binnenmaats 62 x 62 
em met en hoogte van 70 em. Het elec
trische gedeelte bevindt zich, geheel ge
scheiden van de leefruimte, in de onderbak 
en in de lichtbak. Deze twee zijn wei 
electrisch verbonden, maar daarover 
straks. Als bouwmateriaal werd meubel
plaat gebruikt, wine formicabekleding, 

wit en bruin PVC-dubbel-rail, glas en 
triplex. De binnenmaten van het profiel 
zijn ongeveer even groot als de glasdikte 
(ca. 5 mm). Voor verbindingen: silico
nenkit, messing schroeven, houtlijm, 
bisonkit en groen plakvilt. 

ONDERBAK 
De onderbak heeft een dubbele bodem en 
een klep aan de achterzijde. (zie tek.). Aan 
de bovenrand van de bak is PVC-rail aan
gebracht tegen de.binnenkant. Verzonken 
aan de voorzijde en opstaand aan zijkanten 
en achter. Alles is wit gehouden. De 
onderste bodem heeft over de voile 
breedte, een smalle opening, welke dient 
voor toevoer van Iucht. (zie tek.) De 
zwenkwieltjes zijn verborgen voor het oog 
bevestigd. 

LEEFRUIMTE 
De met siliconenkit samengevoegde glas
delen, vormen de leefruimte, die met de 
bodem geheel rust op de bovenste bodem
plank van de onderbak ( 12 em onder de 
bovenrand). Er ligt een dun velletje plak
vilt tussen de glasbodem en de bodem
plank. Dat is noodzakelijk om de glazen 
leefruimte in de juiste positie te kunnen 
schuiven. In de juiste positie staat het glas 
van de zijwanden tegen de verzonken 
PVC-rail aan de voorkant en Iaten de drie 
opstaande glaswanden, een gelijke ope
ning vrij tussen de onderbak-wanden. De 
schuifbare voorruit glijdt dan in zijn pro
tiel net voor de zijruiten langs (zie det. 
tek.). In de vrije ruimte (tussen glas en 
houten wand) bevindt zich een zig-zag op
gehangen warmtekabel, die zorgt voor 
verwanning van de Iucht tussen de ruiten. 
(zie tek.) 
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De lichtkap heeft dezelfde buitenmaten als 
de onderbak. Er zijn drie TL-buizen van 
20 W in gemonteerd, twee halogeen mini
spotjes van 20 Wen een nachtlampje. De 
starters voor de TL-buizen zijn bier ook 
bereikbaar bevestigd. De zijkanten van de 
lichtbak zijn dubbel uitgevoerd voor bet 
wegwerken van de bedrading. Het achter-

ste gedeelte van het lichtbakplafond is 
eveneens dubbel. (zie tek.) Onderaan de 
binnenkant van de lichtbak is bruin PVC
rail aan de zijkanten en wit PVC-rail aan 
voor- en achterkant bevestigd. 
V oor de bediening van het Iicht en voor de 
tijdklok dient een triplex paneel-kastje, dat 
vrij opgehangen aan de achterzijde is be
vestigd. Lichtknoppen en tijdklok zijn aan 
de achterzijde van de lichtbak bereikbaar. 
Het Iicht kan ook buiten de tijdklok om 
bediend worden. In het lichtkapplafond is 
een afneembaar deksel met twee ventilatie 
openingen hoven de mini-spotjes. In de 
achterwand zijn ventilatiekleppen. 
Aan de voorzijde hoven de voorste TL
buis is een ventilatieschuif, waardoor 
wanne vochtige Iucht nit het terrarium kan 
ontsnappen. Er is een glazen verwijder
bare afscheidingswand, gemonteerd in 
PVC-rail, zodat de Iucht uit het terrarium 
aileen naar hoven kan ontsnappen door de 
ventilatieschuif. (zie tek.) 
De afdekking van de leefruimte ( onder de 
lichtkap) bestaat uit een bruine PVC-Iijst 
( dubbel-rail) waarin een glasplaat kan 
worden geschoven en een triplex met 
nylongaas bespannen rooster. Deze schui
ven in de PVC-rail over elkander been. De 
lijst werd achter en aan de zijkanten 
verhoogd door er 4 em brede triplex stro
ken tegenaan te plakken. Vervolgens werd 
een bruine PVC-rail, met de opening naar 
beneden, rondom hoven tegen bet triplex 
vastgekit. Deze lijst past precies op het 
glasframe van de leefruimte. De afdekruit 
met bet rooster hangen dan a.h.w. in de 
leefruimte. 
De lichtkap kan nu rusten op bet PVC
frame van de lijst. Hij zinkt 4 em over de 
afdeklijst been zodat een harmonisch 
geheel tot stand komt. Ter bescherming 
werd plakvilt tussen de op elkander rus
tende delen geplakt. 

BEDRADING 
Het verbinden van de bedrading uit de 
onderbak met de lichtbak vindt plaats aan 
de voorzijde van bet terrarium. Totaal 
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Het interieur. moe ten 9 enkeldradige snoeren naar hoven 
verbonden worden. Verdeeld in twee 
groepen (5 en 4 draden) worden deze links 
en rechts buiten de zijruiten van de leef
ruimte omhoog gevoerd en met stekkers 
geplugd in de lichtkap. (zie tek.) Om de 
verbindingen voor het oog onzichtbaar te 
maken, worden de snoeren verborgen 
(gekit) in PVC-rail-stroken. Deze stroken 
zijn 3 em breed en hebben de lengte van 
het zichtbare glas der leefruimte. (74 em) 
Het profiel van deze PVC-rail-stroken is 
samengesteld uit een dubbelrail met er 
tegenaan gekit een enkel rail. De twee 
buitenste rail-openingen schuiven precies 
op de ruit van de leefruimte en de bui
tenruit, welke het terrarium dubbelwandig 
maakt. Ter bescherming worden de PVC-

Bovenaanzicht van 
de aansluiting van 
de linkerwand op 
de voorruit (detail). 

EP = E-profiel 
UP = U-proficl £ P 
PV = plakvilt 
SR = schuifruit 
BU = buitenruit 
Bl = binnenruit 
TR = tussenruimtc 
EB = electrische ~ 

bedrading 

profielen met groen plakvilt bek.leed. Aan 
de voorzijde schuift de voorruit langs de 
met groen vilt bek.lede PVC-stroken(zie 
det. tek.). 

KLIMAA TBEHEERSING 
De tekening van de dwarsdoorsnede geeft 
inzicht in de waterhuishouding, de ver
lichting, de verwarming en de luchtcircu
Iatie. De aangevoerde Iucht van buiten het 
terrarium komt onder langs de vloer in de 
onderbak, door een tunnel tangs een ven
tilator, vervolgens v66r langs een glazen 
waterreservoir en passeert daar een k.lep. 
In gesloten positie (zie tek.) stijgt de 
warme droge Iucht, door een smal verti
caal rooster van PVC met benzinegaas, 
langs de voorruit ornhoog. Bij geopende 
klep stijgt enerzijds droge warme Iucht als 
bovengenoemd en anderzijds voor een 
dee! over de wateroppervlakte van het 
reservoir (vocht opnemend), om in het 
midden van de leefruimte te ontsnappen 
door twee roosters , die eveneens met 
benzinegaas zijn afgedekt. (zie tek.) 
De k.lep is vervaardigd van plexiglas en 
siliconenkit. Langs de voorruit stroomt 
altijd warme Iucht, welke tevens afkom
stig is van de warmtekabel in de gei"so
leerde ruimte in de onderbak onder de 
voorruit. (zie tek.) Het rooster is van wit 
PVC met benzinegaas. 
De van stevig formica vervaardigde af
dekplaat over het waterreservoir k.lemt 
zich vast aan het glas van de terrariumbak 
en het glas van het reservoir d.m. v. bruin 
PVC-dubbel-rail, dat onder de afdekplaat 
is vastgekit. (achter) De afdekplaat helt 
naar achteren. Aan de voorzijde rust de 
afdekplaat op het verticale rooster. Het 
verticale rooster op zijn beurt rust weer op 
het rooster van de verwarmingskabel. In 
de afdekplaat zijn diverse openingen ge
zaagd. Drie ronde openingen waarin uit
neembare plastic bloempotten hangen(in 
het water van het reservoir), twee recht
hoekige openingen afgedekt met benzine
gaas (roosters voor warme vochtige Iucht) 
en rechts een opening voor een vlotter 
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(gebruikelijk in de hydro-cultuur) om de 
waterstand in bet reservoir te kunnen af
lezen. Bovendien nog een rond gat voor de 
stijgbuis van de aquariumpomp. Opstaan
de wandjes van bruin PVC rail materiaal 
maken van de afdekplaat een lage bak 
waarop dunne turfplaatjes liggen. 
In bet glazen waterreservoir bevinden zich 
de aquariumpomp, die met een filter is 
toegerust en een aquariumverwarmer met 
instelbare thermostaat. 
Bij bet openen van bet deksel in de 
lichtkap ontsnapt geen warmte en vocht uit 
de leefruimte. Je kunt door bet glas bet 
gehele terrarium overzien. Aile lampen 
kunnen vervangen worden zonder de 
lichtkap van bet geheel te hoeven ver
wijderen. De spotjes kunnen precies ge
richt worden op bepaalde plantengroepen. 
In de lichtkap is ten overvloede nog een 
thermostaat, die een warmte element in de 
onderbak kan inschakelen, als 's nachts de 
temperatuur in de leefruimte onverhoopt te 
laag zou worden. Vooral nu energie kost
baar is geworden en 's winters de huis
kamerthermostaat 's nachts op 15 graden 
staat, is een dergelijke voorziening voor 
bet terrarium en haar levende have een 
oplossing. De voeding naar bet stopcon
tact, de schakelaars voor de pomp en voor 
de ventilator zijn ondergebracbt in de 
onderbak en bereikbaar via de achterklep. 
Onder bet glazen waterreservoir is een 
isolatie aangebracht omdat anders de tem
peratuur van bet water te boog opliep. 
Bovendien werden de voorscbakelappara
ten, die zoveel warmte afgeven, nog in een 
tunnel van zinkplaat verder gei'soleerd. De 
temperatuur van bet water in de vijvers 
bereikt nu 23 tot 25°C. De lucbtvocbtig
heid is altijd I 00% zonder binderlijk be
slagen ruiten. Alleen 's ocbtends moet 
men zonder inschakeling van de ventilator 
rekenen op een beslagen voorruit, welke 
na drie uur weer gebeel belder is. Met 
inscbakeling van de ventilator wordt de 
tijd bijna gebalveerd. De instelling van de 
klep is van dergelijke invloed. 
In de zomer met warm weer is de voorste 
TL-buis niet aan, zodat de verwarming 

voor 1/3 is uitgeschakeld. Omdat bet 
terrarium vlakbij bet venster staat is de 
Iichtinval flink. Door middel van luxaflex 
is bet uitgesloten dat er zonlicbt direkt in 
bet terrarium valt. De planten verdragen 
geen direkt zonlicht. De temperatuur in bet 
terrarium is vooraan bij de bodem ± 25°C, 
in bet midden twee graden boger en bo
venin eveneens ± 25°C. De licbtspotjes 
zijn aileen 's avonds, nadat de TL-ver
Iichting is uitgeschakeld door de tijdklok, 
als sfeerverlicbting aan. De temperatuur 
wordt door de lichtspotjes ter plaatse twee 
tot drie graden verhoogd. 

INRICHTING 
De achterwand van de leefruimte is be
plakt met een 2 em dikke donkerbruine 
kurkplaat (geruwd), waarin de buis voor 
toevoer van water naar de vijver is op
genomen. De twee vijvers in de bak zijn 
gemaakt van grijs PVC-materiaal, dat 
voor afwatering aan dakgoten wordt ge
bruikt. Alles is met schilfers leisteen door 
middel van siliconenkit beplakt. Ook de 
middelste bloempot in de afdekplaat werd 
als vijver bestemd. Via een overloop in de 
bloempotwand, stroomt bet water terug in 
net reservoir. (zie tek.) 
Tegen de zijkant van de achterste vijver 
zijn twee buizen gekit, die als drager van 
klimtakken fungeren. (zie tek.) De twee 
andere bloempotten die in het reservoir 
hangen zijn bestemd voor planten in 
moeras-cultuur. Om de 3 dagen wordt bet 
waterreservoir bijgevuld met kraanwater. 
De planten worden besproeid met regen
water dat eerst nog gekookt is. Ze worden 
behandeld volgens gegevens die er over 
bekend zijn. 

SUMMARY 
A description is given of a double-walled terrarium 
for housing tropical amph:bians or reptiles in a moist 
climate. Special attention is paid to ventilation and 
heating to prevent the front panel from becoming 
blurred. The technical aspects of climatecontrol in 
this terrarium and the location of the different parts 
are illustrated in drawings of a cross-Stfction and an 
exploded view. 
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Boiga dendrophila melanota, de mangrove 
nachtboomslang 
lngezonden: juni 198 1 

Dit artikel werd reeds gepubliceerd in het tijdschrift 
van de Doelgroep Slangen. Litteratura Scrpentium 
I (4), pp 132-138. 

INLEIDING 
Een van de mooiste slangen die in 
Nederland gehouden wordt is ongetwijfeld 
de mangrove naehtboomslang. Zoals de 
naam al zegt is het een naehtdier, waar
door het missehien een minder aantrekke
lijk terrariumdier lijkt. Men kan deze slang 
eehter ook 's avonds tijdens de sehemering 
aktief zien en bovendien zijn zijn felgele 
en diepzwarte kleuren werkelijk een lust 
voor het oog. 
Deze slang kan een lengte van ruim twee 
meter bereiken. Het liehaam is zijdelings 
enigszins afgeplat, hetgeen we bij vee! 
boombewonende slangen zien. De kop 
met de grote ogen is verhoudingsgewijs 
klein en een beetje hartvormig. De kleur is 
glanzend zwart met op de zijden felgele 
dwarsstrepen, die niet over de rug door
lopen. De buik is zwart tot blauwgrijs. De 
onderzijde van de kop en hals zijn gee! . De 
hoven- en onderlipsehilden zijn gee! met 
en zwarte rand. 

De slangen zijn opistoglyf, dat wil zeggen 
dat ze giftanden aehter in de bek hebben. 
Ze Ieven in de regenwouden en bamboe
bossen van de lndo-Australisehe Arehipel. 
Voor een goede besehrijving van het bio
toop wil ik verwijzen naar het artikel van 
FOEKEMA & VERHAART {1977). Ze komen 
bijna nooit op de grond; in het terrarium 
zelfs niet om eieren te leggen. 

HETVOEDSEL 
In de natuur Ieven ze hoofdzakelijk van 
hagedissen, slangen en vogels. Om deze 
reden kunnen ze niet met andere slangen 
worden samengehouden . Ik heb een keer 
meegemaakt dat een volwassen Boiga een 
Pituophis catenifer van 150 em lengte aan 
het verslinden was . Ik merkte het pas toen 
de Pituophis nog sleehts 40 em uit de bek 
van de Boiga stak. Door de Boiga te 
irriteren bereikte ik dat de Pituophis weer 
uitgebraakt werd. Het dier leefde nog wei , 
maar het heeft een jaar geduurd voor het 
dier weer zelfstandig is gaan eten. FOE

KEMA & VERHAART ( 1977) mel den dat ze 
in de natuur ook vis eten. 
In het terrarium kan Boiga dendrophila 
vrij gemakkelijk aan een dieet van muizen 
en ratten gewend worden. Jonge dieren 
moeten de eerste twee tot vier maanden 
gedwangvoederd worden, maar gaan dan 
ook zelfstandig muizen eten. 

DE GIFTIGHEID 
Ondanks het feit dat Boiga dendrophila 
een opistoglyfe gifslang is, heb ik geen 
nar~ gevolgen ondervonden van een beet. 
Ook FOEKEMA & VERHAART ( 1977) 
melden dat versehillende mensen die door 
Boiga dendrophila gebeten waren geen 
vergiftigingsversehijnselen vertoonden. 
Aileen de beet vanjonge dieren (die bij het 
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dwangvoederen nog wei eens in de huid
p looi tussen je vingers wi llen bijten) geeft 
een branderig gevoel, dat na twee dagen 
echter weer verdwenen is. Yoor knaag
dieren is het gif echter uitermate toxisch: 
de slang pakt een muis, werkt hem 
achterin de bek en wacht tot hij dood is, 
hetgeen ongeveer I 0- 12 seconden in be
slag neemt. Op deze manier doodt en 

verzwelgt de slang zonder moeite vier 
muizen achter e lkaar. Pas bij de vijfde 
muis gaat het wat Ianger duren voor de 
muis dood is. 

MIJN TERRARIUM 
Ik houd mijn slangen in een terrarium van 
90 em diep, 60 em breed en 120 em hoog. 
De stronk van een oude beukenheg dient 
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als klirntak. 
Het terrarium staat in een kamer waar een 
constante (dag- en nacht-) temperatuur 
heerst van 22°C. Het terrarium wordt bij
verwannd met een gloeilamp van I 00 
W, waardoor de temperatuur overdag bo
venin het terrarium tot 30°C stijgt en 
onderin tot 26°C. Voor de verlichting 
wordt gebruik gemaakt van een TL-buis 
van 8 W. Een tijdklok zorgt er voor dat de 
verlichting en verwanning (zomer en 
winter) precies 12 uur branden. 's Zomers 
heerst er na het uitgaan van de lampen 
echter nog een schemerperiode, door het 
Iicht van buiten en van de andere terraria in 
de zelfde kamer. 
De luchtvochtigheid is overdag 65% en 
stijgt 's nachts tot 75%. Een aquarium
verwanner zorgt er voor dat de luchtvoch
tigheid op peil blijft. 

DE PARING 
V oor de paring komen de slangen wei eens 
op de bodem van het terrarium. Ze kruipen 
dan over elkaar heen en zijn zeer onrustig. 
Als het vrouwtje bereid is om te paren 

blijft ze even stilliggen en tilt de staart op. 
Het mannetje brengt dan zijn staart onder 
die van het vrouwtje en brengt een hemi
penis in . 
Mijn slangen begonnen daarna weer te 
kruipen en gingen parend en wei ook de 
takken weer in. In totaal heeft de paring 
ongeveer drie uur geduurd: van II uur ' s 
avonds tot 2 uur 's nachts . 

DEEIEREN 
De paring die ik heb waargenomen was op 
23 september 1977. Daarna werden er 
twee eieren gelegd op 5 januari en elf op 8 
januari 1978. Op grond van deze gegevens 
zou men kunnen concluderen dat de 
draagtijd voor het leggen van de eieren 
104-107 dagen is. Dit is echter onwaar
schijnlijk lang. VAN RIEL ( 1977) me1dt een 
draagtijd van 2 maanden. Er heeft dus in 
de tussentijd nog minstens een paring 
p1aats gevonden zonder dat ik dat gemerkt 
heb. De eieren van het 1egse1 van januari 
1978 zijn niet uitgekomen, waarschijnlijk 
als gevo1g van gemaakte fouten bij het 
uitbroeden. 
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Op 15 september 1978 en op 3 oktober 
1980 vond ik opnieuw legsels van resp. elf 
en negen eieren in het terrarium, zonder 
dat ik een paring had waargenomen. Het 
vrouwtje laat de eieren gewoon uit de 
takken naar beneden vallen. De eieren 
mateo 5 bij 3 em en wogen vlak na het 
leggen gemiddeld 22,5 g. Tijdens de 
broedperiode liep het gewicht op tot ge
middeld 38 g. 

HET UITBROEDEN 
Als broedstoof heb ik een glazen bak 
gebruikt, waarin op 20 em hoogte een ge
perforeerde plaat was aangebracht. Daar
onder stood 15 em water, dat met een 
aquariumverwarmer met thermostaat ver
warmd werd. De thermostaat was zo af
gesteld dat de Iucht tussen de eieren 27°C 
was. De luchtvochtigheid was 100%. 
De eieren lagen in een schaaltje met mos, 
dat op het rooster stood. Daar overheen 
was een bloempot gezet, zodat er geen 
water op de eieren kon vallen. Op de 
glazen bak lag een glasplaat, zodanig dat 
er een spleet van I em open bleef voor de 
luchtverversing. 
Op 17 december 1978 kwam er een ei uit 
en op 19 december zes eieren. De andere 
vier bleken onbevrucht te zijn. De broed
tijd was dus 93-95 dagen. Van de op 3 
oktober 1980 gelegde eieren kwamen er 
vijf uit tussen 2 en 9 februari 1981 . Hier 
was de broedtijd dus 122-129 dagen. De 
lange broedtijd is bier waarschijnlijk te 

HET KLEUREN VAN CEMENT 

wijten aan het feit dat de temperatuur een 
maand 25°C is geweest. Vermeldens
waard is nog dat bij vAN RIEL ( 1977) bij 
een temperatuur van 30°C de broedtijd 92-
93 dagen bedroeg. 

DEJONGEN 
Bij de geboorte waren de jongen gemid
deld 40 em lang en wogen 12 g. Na on
geveer drie weken vervelden ze voor de 
eerste keer. 
De eerste 2-4 maanden werden ze ge
dwangvoederd met eendagsmuisjes, waar
na ze zelfstandig gingen eten. 

SUMMARY 
Boiga dendrophila melanota, the Mangrove snake. 
The author has successfully bred this snake for some 
years. The copulation was observed and is described 
here. From 1978-1981 the female produced three 
clutches, containing 13, I I and 9 eggs. The incu
bation lasted 93-95 days (at 27°C) and 122-129 days 
(at 25-27°C). VAN RIEL (1977) reported an incu
bation period of92-93 days (at 30°C). The young had 
to be force-fed on newborn mice for the first two to 
four mounths. After that time they started eating 
newborn mice themselves. 
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Behalve het verven van cement nadat het uitgehard is, kan dit materiaal ook gekleurd 
worden door toevoeging van cementkleurstof aan de specie. Deze poedervormige 
kleurstof is in de bouwmaterialen handel verkrijgbaar in verschillende kleuren: rood, 
groen, bruin, geel, zwart. Ook is het natuurlijk mogelijk om door de keuze van de 
verschillende toeslagmaterialen de kleur en de structuur van het cement te belnvloeden. 
Wil men een lichtgekleurde ac;hterwand dan is het raadzaam om niet het nonnale grijze 
portlandcemeni, doch wit cement als bindmiddel te gebruiken. Het meest levendige 
effekt wordt verkregen als de kleurstoffen niet egaal maar juist onregelmatig door de 
specie worden gemengd. Het voordeel t.o. v. verven is de slijtvastheid van de kleur. 
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Thiaminase (anti-vitamine Bl) 
in de slangenvoeding 

Ingezonden:september 1981 

Dit artikel werd reeds gepubliceerd in het tijdschrift 
van de Doelgroep Slangen: Litteratura Serpentium 
Vol. 1(5), pp 177-180. 

Thiaminase is een enzym dat vitamine B 1 

onwerkzaam maakt door bet te splitsen in 
twee biologisch inactieve moleculen. De 
stof is pas in 1932 ontdekt, doordat zil
vervossen verlamd raakten, nadat meer 
dan I 0% van hun dagelijks voer uit rauwe 
vis had bestaan. Door toevoeging van 
vitamine B 1 aan bet voer kon de ziekte 
worden voorkomen. 
Thiaminase is optimaal werkzaam bij een 
zuurgraad (pH) van 6,6 - 7,0 en tempe
raturen van 30-40°C. In weefsels die meer 
thiaminase bevatten is zijn activiteit on
evenredig groter dan bij een lagere weef
selconcentratie. Thiaminase komt voor in 
vissen, schelpdieren, holtedieren en 
enkele sporeplanten en zelfs in bepaalde 
darmbacterien van de mens. Daarvan is 
vooral bet voorkomen in vis voor de ter
rariumlietbebber van belang. 
Thiaminase komt bij vissen vooral voor bij 
zoetwatervis, namelijk bij ongeveer 50% 
van de vissoorten di~ in de grote meren van 
de Verenigde Staten gevangen worden en 
slechts bij ongeveer I 0% van de commer
ciele zeevis uit de Atlantische Oceaan. 
Thiaminase komt vooral voor bij karper
achtigen. In vee I gevallen, maar niet 
altijd, zijn de darmen en andere buikor
ganen rijker aan thiaminase dan de spie
ren. 
De aanwezigheid van bet thiaminase 
maakt veel soorten vis ongeschikt als 
voedsel voor reptielen. Deze stelling is 
gebaseerd op een eigen ervaring met 
Thamnophis radix haydeni. De dieren 
werden jaren geleden gevoerd met regen
wormeD, visjes en ook wei met kikkers. 

Vooral in de winter was bet aantrekkelijk 
om te kunnen beschikken over een goed
koop, permanent verkrijgbaar, gemakke
lijk aan de afmetingen van de dieren aan te 
passen voedsel. Dus werd gefileerde kool
vis (Pollachius virens) gevoerd. Reeds na 
enkele weken vertoonden aile ca. 40 
dieren onrustige, zenuwachtige, wat on
gecoordineerde bewegingen. Enkele da.: 
gen later waren er verschillende die hun 
kop en hals omhoog en tenslotte achter
over bogen, waarbij zij omvielen. Wat 
onbeholpen wisten ze dan weer een nor
male positie aan te nemen, waarbij het 
omdraaien tot ze op hun buik lagen echter 
veel Ianger duurde dan normaal. Na enige 
seconden tot minuten begon de hele pro
cedure van voren af aan. 
Deze beelden stemden volmaakt overeen 
met de verschijnselen van vitamine B1-
gebrek bij kippekuikens. Het achterover 
buigen van de kop komt door een verlam
ming van de spieren aan de onderzijde van 

· bet lichaam, terwijl de spieren aan de 
rugzijde wei samen kunnen trekken. 
Vitamine B1-gebrek is bij zoogdieren 
binnen enkele uren te genezen door toe
diening van vitamine B1. Men hoeft bij 
honden maar twee a drie maal de minimale 
dagelijkse behoefte in te spuiten om een 
snel en volledig herstel te bereiken. Bij 
ooze thamnophissen moest, nadat de eer
ste keer 2 1h maal de minimale dagelijkse 
behoefte van een kip (0, I mg/kg) was in
gespoten, na 24 uur nog eens een zelfde 
dosis worden gegeven om een volledig 
herstel te bereiken. 
Doordat thiaminase door hitte onwerk
zaam wordt, was bet in de toekomst dus 
noodzakelijk de koolvis te verhitten. Wij 
deden dat 5 minuten in een zeer ruime 
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hoeveelheid water van 80°C. De vis werd 
tevoren in hapklare brokjes gesneden. Als 
we de vis kookten dan viel ze uiteen in 
vezeltjes, die niet werden gegeten. Boven
dien werd van nu af aan zeer consequent 
iedere portie voer royaal met een poeder
vonnig vitaminen-mineralen mengsel be
strooid. Werden deze maatregelen in later 
tijden soms wat verwaarloosd, dan was dat 
vrij snel te merken doordat de dieren wat 
schokkerig gingen bewegen. Om de kwaal 
zo snel mogelijk te verhelpen werd dan 
weer vitamine B1 ingespoten. 
Momenteel wordt vooral met schoonge
maakte (ontvelde en van ingewanden ant
dane) wijting (Merlangius mer/angus) ge~ 
voerd. Het blijkt dat deze niet hoeft te 
worden verhit omdat zich geen verschijn
selen voordoen. 
De terrariaan die rauwe vis voert kan dus 
soms geconfronteerd worden met gevallen 
van vitamine B1 tekort door de aanwezig
heid van thiaminase in de vissoort die hij 
voert. De volgende vissoorten behoren tot 
degenen waarin geen thiaminase is aan
getoond: kabeljauw, schelvis, stokvis, 
baring, makreel, snoek, forel (beekregen
boog) en wijting (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 1968). 
De huidige kennis is niet groot genoeg om 
langere lijsten te kunnen maken van vissen 
die wet of geen thiaminase bevatten. Voor 

de praktijk van de voeding is het echter 
voldoende te weten dat vissen thiaminase 
kunnen bevatten en dat dit door verhitting 
te vemietigen is. Daardoor kan men een 
vissoort die thiaminase bevat, maar voor 
de eigenaar en zijn dieren bepaalde voor
delen heeft, toch blijven voeren. Degene 
die zijn vis niet wil verhitten zal moeten uit 
zien naar een andere, thiaminase-vrije 
vissoort. 

SUMMARY 
Thiaminase in snake food. 
Thiaminase is an enzyme that inactivates vitamin Bt. 
It is found in about 50% of the species of fish in the 
U.S.A. and in about 10% of the species of fish in the 
Atlantic Ocean. 
When feeding watersnakes with these fishes, after 
some weeks already, they show nervous, uncoordi
nated movements. After some days they bend their 
heads backwards and fall over. After taking their 
normal position the whole procedure starts again. 
Recovery took place after injection of 0.1 mg/kg 
vitamin Bt for two days. 
In the publication of the National Research Council 
( 1968) fishes are listed in which thiaminase does or 
does not occur. The species of fish in which thia
minase does not occur are safe as snake food. The 
thiaminase-containing species of fish have to be 
heated to 80°C for five minutes to inactivate the 
thiaminase. 
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PAS OP VOOR BUFFALO-MEELWORMEN (TENEBR/0 MINOR) 
In de voederhandel voor terrariumdieren wordt de laatste tijd vrij veel de buffalo
meelwonn aangeboden. Het is een kleine soort meelworm, donkerbruin, ongeveer een 
em lang en erg snel. De k~vertjes zijn glimmend zwart en ±6 mm groot. Het zijn fijne 
voedseldieren, maar pas op, dat dit dier niet in uw meelwormen ofk.rekelkweek terecht 
komt. De buffalomeelworm vemietigt heel zo'n kweek. 
Zelf had ik vijf krekeldichte krekelkweekbakken. Toch kwamen ze door de kleinste 
gaatjes naar binnen (de pasgeboren buffalomeelwormen). In een paar weken tijd waren 
de kweken totaal vemietigt. 
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Een echtgenote vertelt (3) 

Ingezonden: september 1981 

Een jaar of acbt geleden kregen we een 
pakket met pianten uit Zuid-Amerika voor 
bet terrarium. Er zat o.a. een Tillandsia 
bulbosa bij waarin we een nestje ontdekten 
van snoezige miniatuurmierjes. Nu bad
den we al eens eerder een mierennest in 
een terrarium gei'mporteerd via een mooie, 
knoestige stronk van een wijnstok. Het 
ging toen om forse mieren, die een tijdlang 
in bet terrarium woonden, maar vervol
gens naar de keider verbuisden. Daar 
bandhaafden ze zicb in een bescheiden 
aantal en tensiotte bleven ze acbter toen we 
verbuisden. En nu badden we de kans het 
doen en Iaten van deze kleine mieren van 
dicbtbij te bestuderen. 
Mijn man installeerde de Tillandsia dus 
met nest en al in het terrarium. Het ging 
goed met de mierenkweek. We konden na 
niet al te lange tijd een docbterkolonie 
weggeven aan een belangstellende bio
Ioog, die ze in een kunstnest op bet la
boratorium wilde bouden. Dit ecbter be
viel de miertjes niet. Ze knaagden zich een 
uitweg en verdwenen beiaas met broed en 
al in bet laboratorium. Maar thuis ging bet 
in stijgende lijn. De miertjes vonden 
voedsel genoeg aan de dode insecten, die 
natuurlijk altijd te vinden zijn in een 
terrarium met bagedissen en dergelijke 
beesten, en ze vermenigvuldigden zicb 
~. Het was wei een beetje lastig, dat ze 
ook pas vervelde en uit de pop komende 
insecten doodden. We konden daardoor 
geen vliegepoppen in bet terrarium 
strooien, want geen vlieg kreeg de kans 
om uit de pop te komen. Het was ook wei 
vervelend, dat de mieren ooze pot met 
meelwonnen ontdekten en de zacbte ex
emplaren te lijf gingen. We zetten de 

meelwormenpot in een scbaal met water 
en dat was dat. Met de wasmottenkweek 
ging bet net zo. Natuurlijk vergaten we 
nogal eens om water bij te vullen en zodra 
de kweek droog stood, waren de mieren er 
weer. Oaar vond mijn man een oplossing 
voor. De kweekpotten kregen poten en de 
poten werden in bakjes met olie geplaatst. 
We badden in die tijd ongeveer negen 
terraria, aliemaal warm en vocbtig, alle
maal ideale woonoorden voor kleine tro
piscbe miertjes. 
Geleidelijk aan vestigden ze zicb dan ook 
in a1 deze terraria en bieipen mee aan bet 
opruimen van dode voedseldieren. Aan de 
echte terrariumbewoners vergrepen ze 
zicb geiukkig nooit. Vervolgens ontdekten 
ze, dat ook de badkamer vocbtig en warm 
was. In een continue stroom liepen ze er 
over de muur, kennelijk vanuit een nest 
achterhoutoftegeis. Oat werd te bar. Mijn 
man boorde een rij gaatjes in bet bout en 
spoot er een bus met insecticide in Ieeg. 
Oat bieip. Voorlopig. Ongeveer een jaar 
na import van bet eerste nest zaten de 
mieren overal. We vonden een nest in een 
fototoestei dat we met mieren en al in de 
diepvries gestopt bebben. De mieren 
gingen dood, maar bet fototoestel moest in 
revisie. Een microscoopkist bleek be
woond te zijn, een doosje met vioolbars, 
starters van TL-buizen. Tape-recorder 
banden bleken aangevreten te zijn. 's 
Zomers werden dergelijke voorwerpen in 
de diepvrieskast gestopt, 's winters kon
den ze buiten Ieegvriezen. Zo Ieefden we 
in gewapende vrede met ooze mieren, 
altijd bedacbt op piotselinge bevolkings
expiosies, tot de warme zomer van 1976 
aanbrak. 
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BOEKBESPREKING 

SOUTH AFRICAN FROGS. 
N.l. PASSMORE& V.C. CARRUTHERS, 1979 

Dit boek wordt in de inleiding ervan ge
presenteerd als een veldgids om profes
sionele en amateurbiologen te helpen bij 
het detennineren van de in Zuid-Afrika 
voorkomende kikkers en padden. Het gaat 
ervan uit dat herkenning van een ~soort 
eerder tot stand komt via goede afbeel
dingen dan door uitgebreide beschrijvin
gen. Het is dan ook een omvangrijk 
plaatwerk met van elke soort ten minste 
een afbeelding in kleur, enkele zwart-wit 
foto 's van onderzijde en kenmerkende 
details en een foto van het dier op ware 
grootte. 84 soorten staan aldus afgebeeld 
en kort beschreven. Kaartjes geven de 
verspreiding aan. Op een bijgeleverd 
grammofoonplaatje is van bijna aile 

soorten de roep te horen, bovendien is de 
roep in het boek nog in een sonagram af
gebeeld. In de inleiding wordt een goede 
uitleg gegeven hoe je zo'n sonagram kunt 
'lezen'. Over leefwijze en oecologie zal 
men in dit boek dus heel weinig vinden; 
het is uitsluitend een gids voor het bepalen 
van soorten. 
Ondanks, of misschien juist door deze be
perking, is het een boek van opmerkelijke 
kwaliteit. De foto's zijn zonder uitzonde
ring van een hoge kwaliteit en het boek is 
prachtig uitgevoerd. Bijna zonde om zo'n 
mooi boek mee te nemen het veld in maar 
het is, in ieder geval voor de bibliofielen 
onder ons, een waardevolle aanwinst. 

Max Sparreboom 

HET COMBINEREN VAN CEMENT EN TEGELLIJM IN ACHTERW AND EN 

Enkele nummers geleden werd in een tip aanbevolen om als materiaal voor een 
achterwand tegellijm te gebruiken. Een bezwaar van deze methode is, dat lang niet aile 
soorten tegellijm vochtbestendig zijn. Als ondergrond voor een rots wand voldoet 
tegellijm prima, omdat het op allerlei materialen (waaronder glas) uitstekend hecht. Op 
deze onderlaag kan nu op eenvoudige wijze zelfs op glas een cementen wandje gestort 
worden. Om het gewicht te beperken kan naast zand als vulmiddel ook een Iichter 
materiaal gebruikt worden. Perliet en vermiculiet, beide bij ·hoge temperatuur geex
pandeerde materialen, zijn in verschillende korrelgrootten verkrijgbaar. Door hun 
luchtige structuur zijn de korrels isolerend en Iicht van gewicht. Een belangrijk verschil 
tussen beide materialen is hun vochtdoorlaatbaarheid; perliet is waterdicht, terwijl 
venniculiet poreus is. Een dunne laag cement is niet helemaal waterdicht indien er geen 
speciale maatregelen worden genomen. In de bouwmaterialenhandel zijn verschillende 
toevoegingen verkrijgbaar, die cement waterdicht kunnen maken, bijvoorbeeld Pudlo. 
Venniculiet is in de bouwmaterialenhandel verkri jgbaar, perliet ook bij tuincentra omdat 
dit materiaal ook toegepast wordt bij de plantenteelt. 
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BOEKBESPREKING 

VETERINARY BIOLOGY AND 
MEDICINE OF CAPTIVE AMPHI
BIANS AND REPTILES 
MA RCUS. L.. 1981 

De uitbreiding van het veld der dierge
neeskundige kennis en zijn practische toe
passingen wordt. weerspiegeld door dit 
boek. Marcus heeft reeds verscheidene 
bijdragen geleverd tot de kennis van ziek
ten der reptielen. Bekend zijn zijn over
zichten uit "Current Veterinary 
Therapy". Dit boek is een sarnenbunde
ling van eigen ervaringen en van litera
tuur, vooral op de gebieden van parasitaire 
en bacteriele ziekten. 
Het eerste dee! van het boek wordt gewijd 
aan een noodzakelijke, meer algemene 
inleiding. Ten eerste wordt een beknopt 
gehouden overzicht gegeven over norrnale 
arnfibieen en reptielen; hun biologie en de 
anatomie en fysiologie van organen en 
systemen. Dit dee! is onmisbaar voor de 
adekwate interpretatie van ziektever
schijnselen. 
Ten tweede word! het houden van reptie
len en arnfibieen bediscussieerd. Daarbij 
komt o.a. de verlichting van terraria aan de 
orde. Recente ontwikkelingen zoals het 
toepassen van seizoensvariaties in dag
lichtlengte komen aan de orde. Dieper 
wordt ingegaan op de hygiene, die van 
eminent belang is om verbreiding van 
infectieziekten onder arnfibieen en reptie
len tegen te gaan. De voeding wordt zeer 
summier besproken, zonder dat perspec
tieven geopend worden die stimuleren tot 
het bedenken van alternatieven voor de in 
vele gevallen deficiente voeding. Een 
verheugend initiatief van de auteur is dat 

hij een afzonderlijk hoofdstukje besteedt 
aan de vooral bij reptielen zo belangrijke 
ondersteunende therapie. Daardoor wordt 
het lichaam geholpen ziekten effectief me.t 
eigen middelen te bestrijden. Enkele pas
sages zijn gewijd aan narcose en chirurgie. 
De specifieke ziekten van arnfibieen en 
reptielen beslaan ruirn de helft van het 
boek, waarbij het zwaartepunt ligt bij de 
infectieziekten. De ziekten zijn in grote 
trekken gegroepeerd naar de verwekkers. 
Enigszins verwarrend is dat b. v. pneumo
nieen als ziekte-eenheid onder het hoofdje 
Pseudomonas behandeld worden. Uitvoe
rig wordt stilgestaan bij de ulcererende 
schildziekte van schildpadden, bij salmo
nellose en zijn volksgezondheidsaspecten 
en bij tuberculose. 
Van de protozoaire infecties zijn het 
vooral amoebiasis en coccidiosis van rep
tielen die de aandacht krijgen. Onjuist is 
de opmerking van de auteur dat flagellaten 
weliswaar vee! voorkomen doch dat zij 
onschuldig zouden zijn. De diverse para
sitaire aandoeningen worden diepgaander 
besproken. De therapieen zijn echter klas
siek en deels zelfs verouderd. De ver
schijnselen van deficientieziekten van rep
tielen en arnfibieen worden uitgebreid aan 
de orde gesteld. Stofwisselingsziekten n. l. 
hypoglycaemie, jicht en struma krijgen de 
nodige aandacht. 
Sarnenvattend is het een nuttig boek dat 
vele aansporingen geeft bij de diagnostiek 
en eventueel bij de behandeling van ziek
ten van arnfibieen en reptielen. 

P. Zwart 


