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Ervaringen met de treksprinkhaan 
Locusta migratoria migratorioides 

lngezonden: juni 19!! I 

INLEIDING 
Van I 976 tot I 980 werd ervaring opge
daan met een van de twee soorten Noord
afrikaanse treksprinkhanen op het gebied 
van gedrag en voortpianting en bruik
baarheid ais voedseidier. De dieren 
werden mij gegeven door de dierentuin 
van Antwerpen. 

BESCHRIJVING 
Locusta migratoria migratorioides is een 
Afrikaanse ondersoort van de treksprink
haan en is een van de meest verbreide 
soorten treksprinkhanen ter wereid . In 
Noord-Afrika komt bovengenoemde on
dersoort vaak samen voor met de in 
terrariumliefhebberskringen beter beken
de Afrikaanse treksprinkhanen Schisto
cerca gregaria. 
L. m. migratorioides is een van de scha
delijkste diersoorten van het zwarte con
tinent. Dit insect is te vinden van de Sahara 
tot Australie. De ondersoort L. m. 
migratoria die het nauwst verwant is met 
de beschreven ondersoort is ook regei
matig in Centraal en Zuid-Europa te 
vinden (ZAHRADNIK, 1977). Ikzeif nam 
het dier waar in juii 1976 in Oostenrijk 

(Burgeniand, Neusiediersee) waar het met 
graagte gegeten wordt door de vrij talrijke 
ooievaars. In maart-april 1978 vond ik dit 
insect ook in Griekeniand (Messolongi en 
het ei iand Levkas). Het is naar mijn er
varing een bijzonder schuw dier. 

BOUW 
De kop van L. m. migratorioides is ovaal. 
voorzien van twee facetogen (2500 tot 
9400 facetten!), naar beneden gerichte 
monddelen en een paar 2 a 2,5 em lange 
antennes (voelsprieten). Daar het om een 
insect gaat treffen we drie paar poten aan: 
twee paar looppoten en een paar spring
paten, waarvan vooral de femur (dijbeen) 
zeer sterk ontwik.keld is (springspieren). 
Het gehoor bevindt zich op het eerste 
abdominale segment. De dieren hebben 
twee paar vleugels: een eerste smal paar. 
dat verhard is door chitine , bedekt het 
tweede paar vliesacht ige vleugels die 
groter en breder zijn. De grootte van het 
dier varieert van 33 tot 60 mm terwijl de 
vleugelspanwijdte gaat tot 120 mm. 
De kleur kan varieren van lichtgroen 
tot donkerbruin met vaalgele tot 
donkerbruine vlekken. (STAAL, 

I96 I; UVAROV , 1966, 1977). Yolgens 
mijn eigen ervaring zijn de dieren in de 
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natuur donkerbruin en (athankelijk van 
voedsel en Iicht) rozeachtig tot bruin zodra 
ze voor de laatste keer verveld zijn. 
Naannate ze ouder worden, worden de 
mannetjes geelachtig en de vrouwtjes 
meer donkerbruin. De juvenielen zijn eerst 
grijs-bruin en later (vanaf de 2e of 3e 
vervelling) oranje met zwarte bovenkant 
en zwarte tekening. Bij de trekfase vinden 
we meer zwarting van de huid: vlekken en 
strepen. Hiermee stip ik dan meteen aan 
dat deze sprinkhaan in twee vormen 
voorkomt een die in groepen leeft en 
wegtrekt en een solitair levende vorm. De 
twee vormen onderscheiden zich zowel 
qua kleur als qua bouw. 

ACTIVITEIT EN GEDRAG IN DE 
NATUURLIJKE OMGEVING 
Het gaat hier om een dagdier dat 's nachts 
meestal op planten te vinden is. Nochtans 
is het in de overgangsfase van solitair naar 
trekkend insect ook 's nachts actief. Het is 
een koudbloedig dier dat zijn lichaam 
opwannt door rechtstreekse zonnestra
ling. Het dier kan zich zeer snel opwarmen 
doch ook weer snel afkoelen. Bij plotse
linge temperatuurdaling gaat het dier in 
een soort rust- of verstijvingsfase waarbij 
de temperatuur zelf van minder belang is: 
het is de plotselinge daling die bepalend is. 
Hij is actief tot I2°C (lager is gevaarlijk). 
De optimale temperatuur in het veld ligt 
tussen 24 en 36°C voor juvenielen en 
tussen 24 en 37°C voor adulten (uv AROV, 

1966). (N.b.: deze gegevens gelden voor 
de solitaire fase, voor de trekkende fase 
zijn er Iichte verschillen). Deze soort leeft 
gewoonlijk solitair en beide 
seksen zoeken elkaar aileen op voor de 
voortplanting. Uitzondering: de trekkende 
fase die al alsjuveniel op de grond trekt (en 
dan gretig gegeten wordt door hoofdzake
lijk hagedissen). Als je de natuurlijke 
beperkende omstandigheden bekijkt is het 
verbazend dater nog plagen kunnen ont
staan: de aarde waarin ·de eieren gelegd 
worden kan te droog, te nat of te koud zijn 
voor een normale embryonate ontwikke
ling. Er kan te weinig vegetatie zijn 
(d. w. z. geen voedsel, geen bescherming 
tegen de hete zoo of tegen predatoren). 
Predatoren zijn vooral: parasiterende 
insecten, spinachtigen, reptielen, vogels 
en . . . mensen. Een sprinkhaan kan soms 
aan predatie ontsnappen door een poot of 
een stuk ervan los te Iaten (autotomie, 
vergelijkbaar met hagedissen die hun 
staart loslaten). Vaak zoeken ze hun heil in 
een sprong gevolgd door een korte vlucht 
(3 tot 20m). 

VOEDING 
De soort is I 00% vegetarier (hoewel ik 
kannibalisme in gevangenschap zag). 
Hoewel de vraatzucht legendarisch is, is 
eten eerder een tussentijdse bezigheid, 
vooral als bet de solitaire vorm betreft. 
V oedselopname werd in de natuur aileen 
gezien bij temperaturen boger dan 200C. 
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Om het voedsel te vinden gaan ze op kleur 
en geur af (UVAROV, 1966, 1977). Een 
belangrijke factor in voedselselectie is het 
watergehalte van de planten. De belang
ri jkste voedselgewassen zijn grassen 
(familie Gramineae) en rietachtige planten 
( vnl. Cyperaceae) met als meest voorko
mende soorten: Phragmites australis 
(riet), Calamagrostis epigejos (duinriet), 
Dactylis glomerata (kropaar), Elytrichia 
repens (kweekgras), Poa pratensis (veld
beemdgras) en Sonchus oleraceus (melk
distel). Deze planten blijken van essentieel 
belang te zijn voor een goede voortplan
ting en groei. Planten van andere families 
bebben negatieve en zelfs fatale invloe
den. In de natuur drinken ze ook ( dauw. 
regen, waterplassen); ze verdrinken echter 
gemakkelijk. 

VOORTPLANTING 
De solitaire vorm komt aileen samen voor 
de paring, net als alle andere sprinkhaan
soorten. De mannetjes zijn gemakkelijk 
van de vrouwtjes te onderscheiden door 
hun kleinere gestalte, hun gele kleur ( de 
2~ zijn bruinachtig) en door hun ach
teruiteinde: naast de epiproct en de cercus 
die we bij mannetje en vrouwtje vinden, is 
er bij het mannetje een grote subgenitale 
plaat die het hele voortplantingsapparaat, 
waarop de penis, ondersteunt. Bij het 
vrouwtje ziet men twee valven, die voor 
bet graven dienen en daartussen de sper
matoporus eindigend op een gonoporus. 
Het mannetje trekt zijn partner aan door te 
"sjirpen". Daarbij maakt het een geluid 

(300 Hz.) door met de femur van de 
springpoten snel op en neer te strijken 
tegen de tegmina van het abdomen. Op de 
femur bevindt zich de schraper die dan 
tegen de tubercula wrijft. Na een weder
zijdse betasting met de ; voelsprieten be
stijgt het mannetje bet vrouwtje en paart 
bet door zijn abdomen onder dat van het 
vrouwtje te buigen waama contact ge
maakt wordt tussen penis en spermato
foor. Er dient opgemerkt dat parthenoge
nese voorkomt. Wanneer de eieren rijp 
zijn zoekt het vrouwtje een geschikte 
plaats op om ze te begraven. Het graaf
werk geschiedt uitsluitend d.m. v de 
valven. Steeds dieper graaft het vrouwtje 
waarbij bet abdomen uitrekt tot onge
looflijke proporties; zeker 100 mm. De 
vruchtbaarheid van het vrouwtje is af
hankelijk van het voedsel dat ze opnam 
tijdens de rijping. De eieren, zo groot als 
rijstkorrels, worden ongeveer 10 em in de 
grond gelegd. Ze worden bij elkaar ge
houden door een schuimige substantie die 
later verhardt tot een 4-5 em lang eikapsel 
dat 80-1 00 eieren be vat. Het leggen duurt 
ca. een uur. Boven het eikapsel wordt een 
prop van het schuimig materiaal gevormd, 
dat de eieren beschermt tegen uitdrogen en 
dat tevens verhindert dat zand de holte 
verstopt. 

EMBRYONALE ONTWIKKELING 
Het eistadium duurt in de zomer doorgaans 
I 0-14 dagen maar kan in N-Afrika in het 
voorjaar wei tot 70 dagen duren (meestal 
30 dagen). De eieren kunnen niet aileen 
droogte maar ook vocht doorstaan: ze 
zouden zelfs onder water kunnen ontwi.k
kelen en daar hun zuurstof hal en! 
(UV AROV, 1966). Dit is echter niet zo 
verbazingwekkend als het op het eerste 
gezicht lijkt als men bedenkt dat het 
embryo in bet ei omgeven is door water. 
Water is zeker nodig voor de ontwikke
ling. Volgens AHMAD (1936) is de ont
wikkeling ideaal bij 27-37°C en meer dan 
40% relatieve vochtigheid. Bij een tem
peratuur van 32°C duurt de omtwikkeling 
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9-13 dagen (ANTI-LOCUST RESEARCH 

CENTRE, LONDON) bij 60-70% rei. 
vocbtigbeid. Zowel bij hogere als bij 
lagere temperatuur vertraagt de embcyo
nale ontwikkeling, of valt hij zelfs stil 
(UV AROV, 1966). 
Na bet voltooien van de ontwikkeling 
komen de wonnvonnige larven naar 
hoven en bet deksel van bet eikapsel 
scbeurt open. De larve lijkt helemaal niet 
op een sprinkhaan. Dit is m.i. bet eigen
lijke 1e stadium. Zodra de larve hoven is 
(bij bogere lucbtvochtigheid verloopt dit 
vlugger), vervelt hij en komt er een mini
sprinkhaan uit zijn witte velletje tevoor
scbijn. Dit noemen de entomologen bet I e 
stadium. Zo hebben aile specialisten, ook 
op bet terrein v .d. berpetologie, conven
ties die niet altijd even logiscb scbijnen. 
De larven maken een aantal (5 of 6) ver
vellingen door waarbij ze steeds meer op 
de volwassen dieren gaan lijken. Het 
geslacbtsverscbil is vanaf bet begin te zien 
maar is pas vanaf de 3e of 4e vervelling 
goed zichtbaar voor ons leken. Bij de 
laatste twee vervellingen worden de 
vleugels gevonnd die pas na de laatste 
vervelling opengaan. Bij sexuele rijpbeid, 
5-15 dagen na de laatste vervelling, 
worden de mannetjes geel. De aanwezig
beid van meerdere mannetjes versnelt dit 

GROEIT ABEL (UV AROV, 1966) 

mannetje 
stadium gewicht (mg) vergroting 
I 14,3 
2 33,2 2,32 
3 71,8 2,15 
4 173,7 2,42 
5 408,5 2,35 
ADULT 904,0 2,21 
TOTAAL 63,2 

vrouwtje 
I 14,3 
2 37,7 2,63 
3 77,4 2,06 
4 207,5 2,68 
5 487,0 2,35 
ADULT 1250,7 2,56 
TOTAAL 87,5 

proces. Vanaf nu is een boge temperatuur 
belangrijk (tot 37°C) omdat de mannetjes 
anders niet vrucbtbaar worden, bij vrouw
tjes is 30-35°C vereist. 

OVER DE TREK 
Onder bepaalde omstandigheden en 
atbankelijk van vele factoren kunnen de 
verspreid levende sprinkhanen zich con
centreren op bepaalde plaatsen, die guns
tig zijn voor bet afzetten van eieren. Elk 
vrouwtje legt 2 a 3 eipakketten, waardoor 
na bet uitkomen de populatie minstens 
I OOx zo groot is geworden. De dicht opeen 
levende larven vonnen groepen; ze zijn 
dan in de overgangsfase tussen solitaire en 
trekkende vonn. Hun kleurenpatroon en 
bouw verandert. Onderlinge stimulering 
brengt ze tot grotere activiteit. Op een 
gegeven moment begint de horde te lopen. 
Daar de drang om bij elkaar te blijven 
wordt bepaald door de ontwikkeling in de 
zwennfase, blijven de larven in dichte 
borden bijeen. Eenmaal volwassen blijft 
deze drang ook bestaan wanneer de dieren 
uitvliegen. Onder bepaalde weersomstan
digbeden ontwikkelt zich dan de zo ge
vreesde plaag. Als zo'n zwenn neerstrijkt 
wordt alles wat groen is opgevreten. 
Uiteindelijk zijn bet meestal ongunstige 
weersomstandigheden die een einde 
maken aan zo'n plaag. De enkeling die van 
een zwenn tenslotte in Ieven blijft, valt 
terug in de solitaire fase waarin de 
sprinkhaan relatief onschadelijk is. Een en 
~der gaat gepaard met genetische ver
anderingen in de populaties (STAAL, 1961) 
De overlevingskansen van populaties van 
treksprinkhanen in sterk veranderende 
biotopen worden bepaald door de moge
lijkheid van snelle fasen-wisseling onder 
invloed van exteme factoren. Als de 
populatiedichtheid van de solitaire vonn 
toeneemt, verandert eerst bet gedrag van 
L. migratoria en na een of meer generaties 
verandert in grote mate, samenhangend 
met exteme factoren (zie boven) ook hun 
kleur en bouw, waama weer eeq trekkende 
fase ontstaat. 
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LOCUSTA MIGRATOR/A M/GRATO
R/0/DES IN GEV ANGENSCHAP EN 
WN BRUIKBAARHEID ALS TERRA
RIUMVOEDERDIER 
Omdat ik in de periode 1976-1980 veel 
voedseldieren van de meest uiteenlopende 
grootte nodig had voor het voederen van 
grote hagedissen (Lacerta lepida, L. 
viridis, L. trilineata e.a.), voor bet op
kweken van jonge bagedissen, voor pad
den (B. viridis) en vo1wassen Chamaeleo 
dilepis, e.a., moest ik een efficient 
werkend kweeksysteem bedenken. Zoiets 
kan aileen als je de eisen die bet dier stelt 
voldoende kent, vandaar dat ik L. m. 
migratorioides ook zo grondig mogelijk 
heb bestudeerd alvorens de kweek te 
starten. Van de Antwerpse Zoo kreeg ik 
infonnatie en de eerste kweekdieren, 
waarvoor ik baar bijzonder erkentelijk 
ben. Rekening boudend met de ideale om
standigheden in de natuur gebruikte ik het 
volgende succesvol gebleken kweek
systeem. 
Ik gebruikte twee kweekbakken en vier 
opgroeibakken, waardoor het mogelijk 
was aileen dieren van ± gelijke grootte 
Samen te bouden. Aile stonden in een 
verwanningskelder bij 26-27°C. De 
kweekbakken, met afmetingen van 
50x24x50 em zijn afgedankte aquaria 
waarvan een smalle zijruit verwijderd is en 
vervangen door schuifdeurtjes van door
zichtig plastic. De bovenkant is deels met 
glas afgedekt, deels met fijn muggengaas. 
Op 1/3 van de hoogte is er een hor met gaas 
vastgelijmd over de hele oppervlakte van 
de kweekbak. De maaswijdte van dit gaas 
is 0,5 em om aldus uitwerpselen en afval 
van gras e.d. door te Iaten. Deze worden 
van de bodem afgezogen met een oude 
stofzuiger. In dat gaas zitten ook drie 
openingen waarin precies jampotten pas
sen, gevuld met een mengsel van zand en 
turf (verhouding 5:1). Het geheel wordt 
verlicht en verwannd met een kooldraad
lamp van 60 W en een gewone gloeilamp 
van 40 W die beide 12 uur per etmaal 

branden. Hierdoor ligt de temperatuur 
overdag tussen 27 en 36°C en 's 
nachts daalt de temperatuur tot zo'n 22-
240C. De "bovenverdieping" is opgevuld 
met kippegaas om aldus het nuttig opper
vlak voor de sprinkhanen te vergroten. Het 
is over de gehele lengte van de bak ge
bogen. Zo blijft er voldoende ruinite voor 
de dieren, en kunnen de dieren zelf de 
afstand tot de lamp bepalen. De vochtig
heid wordt door dagelijks sproeien op 60% 
gehouden; bovendien bevindt er zich in 
elke bak een waterreservoir voor lucht
bevochtiging. In elke kweekbak zitten 
zo'n 30 a 35 paartjes. 
De opgroeibakken (60x30x30 em) zijn 
volgens hetzelfde principe ingericht, 
aileen is bet gaas fijner en staan er geen 
afzetpotten in. 

VOEDING 
Er werd getracht zoveel mogelijk de 
wetenschappelijke gegevens te volgen, 
voor zover de bovenvermelde grassen te 
vinden waren. 's Winters, als er maar 
weinig sprinkhanen nodig zijn voor con
sumptie, werd er overgegaan op voedering 
met tarwekiemen, wat echter minder 
goede resultaten gaf. Belangrijk is dat het 
voedsel volstrekt vrij is van insecticiden, 
herbiciden en ook niet met kunstmest ge
kweekt werd, daar de gevolgen voor de 
anders taaie dieren en zeker voor de kweek 
fataal zijn. Na enige tijd kon ik door 
ervaring uitmaken hoeveel voer er nodig 
was per bak. Overtollig, verflenst gras 
dient onmiddelijk verwijderd te worden 
om bevuiling en schimmelvormig tegen te 
gaan. Bij tekort komt · kannibalisme 
frequent voor, vooral in de opgroeibakken 
waar pasvervelde dieren door hun mede
bewoners zonder scrupules opgepeuzeld 
worden. 

VOORTPLANTING EN GEDRAG 
De dieren zijn vrij verdraagzaam, hoewel 
je zelden een I 00% gaaf volwassen dier 
ziet: meestal is er minstens aan een 
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antenne geknabbeld. 's Morgens gaan de 
dieren zich onmiddelijk opwarmen bij het 
aangaan van de lampen. Als eenmaal de 
bedrijfstemperatuur is bereikt, doen ze de 
hele dag niet anders dan eten, zich op
warmen, paren en eieren leggen. 
Opvallend is echter dat dit bij het hof
maken veel minder uitgebreid gebeurt en 
dat er door de mannetjes veel zachter 
gesjirpt wordt naannate de concentratie 
aan dieren groter is. Bij krekels {Gryllus 
bimaculatus) merkte ik dit ook. 
De eieren worden door de vrouwtjes altijd 
op een bepaalde plaats t.o. v. de k()91-
draadlampen afgezet: bet is dan ook van 
belang om de potten na een dag I 80° te 
draaien om hun vertikale as. Aldus wordt 
vermeden dat een vrouwtje het legsel van 
haar voorgangster beschadigt. Na uiterlijk 
twee dagen' soms al na een dag 
moeten de potten vervangen worden door 
nieuwe. De potten met eieren worden op 
een houten plank gezet, op de verwar
mingsketel, waardoor het zand constant op 
32°C blijft. Na 12- I 4 dagen komen de 
eieren uit. Om ontsnappen te voorkomen 
is elk potje voorzien van een fijn gazen 
dekseltje. 

LEVENSCYCLI 
De een em grote jongen groeien in 6 weken 
op tot volwassen sprinkhanen; twee weken 
later plan ten ze zich al voort. Van week 
een tot twee wordt opgroeibak nr. I met 
uitgekomenjongen ''gevuld'' en zo verder 
tot bak 4 vol is. Tegen die tijd zijn er al 
veel volwassen dieren uit de kweekbak te 
oud voor de kweek en wordt een kwePkbak 
leeggehaald (week 5-6) en gevuld met de 
sprinkhanen die inmiddels bijna geslachts
rijp zijn, uit opgroeibak I, die op zijn beurt 
gevuld wordt met nieuwe jongen. Tot 
zover de Fl. Tegen de tijd dat de eerste FI 
dieren beginnen te kweken worden aile 
ouderdieren in kweekbak nr. 2 opgeruimd 
en vervangen door de inmiddels ook vol
wassen geworden jongen uit opgroeibak 2. 
Aile overige F 1 dieren worden als voer 
gebruikt, waarna de cyclus F2 van start 
kan gaan, enz ... 

Op deze wijze had ik honderden jonge 
sprinkhaantjes per week. Soms zijn er 
grotere generaties die enigszins kanniba
listisch zijn aangelegd, maar mede door 
het constante klimaat is er nooit een echte 
trekfase ontstaan. 

CONCLUSIES 
Locusta migratoria migratorioides is als 
terrariumvoederdier bijzonder geschikt, 
doordat de kweek vlot gaat en er dan 
voedseldieren in verschillende grootten 
beschikbaar zijn. De hoven beschreven 
kweekmethode is relatief arbeidsintensief 
maar geeft een veel grotere productie dan 
de kweek in grotere ruimten waarbij dieren 
van verschillende grootte samen zitten. 
Het insect zelf is ook de moeite van het 
houden en bestuderen waard. 
Het is jammer, dat er zo weinig gepubli
ceerd wordt over de biologie van voeder
insecten. Meer inzicht in deze materie 
Ievert interessante gegevens op en kan 
misschien ook leiden tot betere kweek
resultaten bij terrariumdieren. 
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Herpetologische waarnemingen in Portugal 

ingezonden: september 1981 

INLEIDING 
In juni 1980 bebben we een reis van een 
maand naar Portugal ondernomen. Op 
doorreis bebben we in Frankrijk nog en
kele reptielen waargenomen: in St. Geours 
de Maremne (ten noorden van Bayonne) 
Vipera aspis, de aspisadder en Podarcis 
muralis muralis, de muurhagedis; de die
reo bevonden zicb niet aileen op muurtjes, 
maar ook in bet gras langs de weg, in St. 
Jean de Luz (ten zuiden van Biarritz) 
Podarcis m. muralis; ook bier bevonden 
zicb vele dieren in bet gras langs de weg en 
er werden twee boogdracbtige gezien 
(25 juni). 

PRAIA DE MIRA 
De omgeving van deze kustplaats bestaat 
uit duinen, bossen en poeltjes. Vlak aan de 
Atlantiscbe Oceaan in de duinen komen 
Psammodromus algirus algirus en Psam
modromus hispanicus hispanicus, de AJ
gerijnse en de Spaanse zandloper voor. De 
vegetatie bestaat bier voornamelijk uit 
gras en kleine vetplantjes. Tocb biedt deze 
schrale begroeiing goede bescberming, 
daar vele vangpogingen mislukten. 

Psammodromus h. hispanicus werd aileen 
in dit biotoop gevonden. Dit in tegenstel
ling totPsammodromusa. algirus, dieook 
voorkwam langs de bosranden meer land
inwaarts. Deze laatste beeft bier in mid
den-Portugal een typiscbe beldere streep
tekening. In de Algarve in bet zuiden van 
Portugal zagen we, dat sommige dieren 
bruin waren en bierdoor een minder op
vallende streeptekening vertoonden. 
In bet vlakke zandgebied acbter de duinen 
vonden we de volgende dieren: Discog
lossus pictus pictus, de scbijftongkik.ker, 
Rana ridibunda ridibunda, de grote 
groene kikker, Hyla arborea molleri, de 
boomkikker, Lacerta schreiberi, de 
Spaanse smaragdhagedis en Psammodro
mus a. algirus. Discoglossus en Rana 
bewoonden kuiltjes waarin een paar liter 
water stood. Vooral Rana kwam in groten 
getale voor. De tekening van deze laatste 
soort was bruin met een felle groene rug
streep of lichtgroen met een zelfde streep. 
H. a. molleri werd al klimmend aange
troffen in vetplantjes langs de bosrand. 
Ook Psammodromus a. algirus bewoonde 
deze bosrand. Volgens bet verspreidings
kaartje van ARNOLD & BURTON (1978) 
betreffende L. schreiberi, bestaan er drie, 
los van elkaar staande verspreidingsge
bieden. Of dit inderdaad klopt is nog de 
vraag, daar ze zelf schrijven, dat er geen 
sprake boeft te zijn van een gescbeiden 
gebied, docb dat dit ook te wijten kan zijn 
aan onvoldoende waarnemingsmateriaal. 
Bij Praia de Mira bebben we deze bagedis 
waargenomen. 
Een geval apart is bet determineren van de 
kleine balskraagbagedissen Podarcis his
panica hispanica, de Spaanse muurhage
dis en Podarcis bocagei bocagei, de 
lberiscbe muurhagedis. Deze laatste werd 
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nog niet zo lang geleden gezien als een 
ondersoort van Podarcis hispanica. 
Helaas zijn de soorten zeer variabel en bet 
precieze verspreidingsgebied is nog niet 
bekend. De dieren zijn moeilijk te deter
mineren, maar in grove lijnen komt bet er 
op neer, dat Podarcis b. bocagei forser 
gebouwd is (forsere scb~.del), minder af
geplat is, o o vaak een groene rug beb
ben en buik en keel zwaarder gevlekt zijn. 
Volgens MELLADO ( 1981) staat deze for
sere bouw waarschijnlijk in verband met 
bet feit, dat Podarcis b. bocagei een 
grondbewoner is. MELLADO (1981) beeft 
onderzoek verricht aan Podarcis b. bo
cagei. In NW -Spanje en in de Spaanse 
provincie Salamanca beeft bij deze bage
dis gevangen. Waarschijnlijk komt deze 
soort ook voor in noord-Portugal. Ook 
kwam vast te staan, dat bet masseteri
cumschild duidelijk zichtbaar was bij 
Podarcis b. bocagei en dat dit schild bij 
Podarcis h. hispanica meestal ontbrak. In 
Praia de Mira vingen we een hagedis, die 
bet meest van aile in Portugal gevangen 
hagedissen leek te voldoen aan bet sig
nalement van Podarcis b. bocagei. In 
andere plaatsen in Portugal hebben we ook 
kleine halskraaghagedissen waargeno
men/gevangen (Bussaco, Lissabon, Sin
tra, Sto. Antonio, Vila Nova de Cacela). 
We bebben de dieren in geen van deze 
plaatsen met zekerheid kunnen detenni
neren~ 

BUSSACO 
In B ussaco bevindt zich een aangeplant 
bos met vele exotiscbe borneo. Rond dlt 
bos vonden we op muurtjes muurgekko's, 
T arentola mauritanica mauritanica (juv.) 
en Podarcis h. hispanica (?). 
Acanthodactylus erythrurus erythrurus, 
de roodstaartfranjeteenhagedis, welke ge
vonden werd op open stukken en tussen 
grote rotsblokken, is een gemakkelijk te 
herkennen hagedis. Het is een flink dier 
met een grote kop en als karakteristieke 
kenmerken beeft hij o.a. een groef boven 
de bo~enlip en mist bij bet occipitaal-

schild. Nonnaal bestaat de tekening uit 
strepen of vlekken en de kleur is grijs, 
bruin of koperkleurig. Wij zagen echter 
aileen dieren die groen waren en een ko
perkleurige kop hadden. Tekening was 
nauwelijks aanwezig. Verder viel de 
blauwe vlek achter de schouder op, welke 
o.a. ook kan voorkomen bij Psammodro
mus a. algirus. De schubben van A. e. 
erythrurus waren sterk gekield. Tussen de 
rotsblokken werd ook een juveniel exem
plaar met een oranje staart gezien, welk 
ons tijdens een vangpoging te snel af was 
(de dieren werden overigens alleen ge
vangen om ze beter te kunnen bekijken en 
fotograferen). 

LISSABON 
In deze stad bezochten we o.a. Alfama 
(het oudste gedeelte van Lissabon) en 
Estufa Fria ( overdekte tropische tuinen). 
Hier vonden we, buiten Tarentola m. 
mauritanica, vele kleine halskraaghage
dissen. Er kwamen zoveel variabele ex
emplaren voor, dat het voor ons moeilijk, 
zo niet onmogelijk was deze tot Podarcis 
b. bocagei of tot Podarcis h. hispanica te 
rekenen. In een poel van Lissabon's enige 
camping huisden diverse Rana r. ridibun
da. 

SINTRA 
Op de huizen en muren van dit stadje 
kwamen weer veel kleine halskraaghage
dissen voor, waarvan de meeste <? <? en 

-~,~ een groene rug en een oranje buik 
hadden. 

VILA NOV A DE CACELA 
De Algarve, de landstreek waarin dit 
dorpje Iigt, is geheel anders dan de rest van 
Portugal. Door het warmere klimaat beeft 
zich bier een weelderige subtropische be
groeiing ontwikkeld. Als 'specialiteit' 
herbergt bet uiterste oosten van de Algarve 
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon. 
Vol gens BOHME ( 1981) is dit dier bier 
ingevoerd en houdt bet zich op in de buurt 
van de plaats Vila Real de Santo Antonio. 
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Het dorpje Vila Nova de Cacela ligt hier 
elf km vandaan. Ondanks drie dagen zoe
ken hebben we dit dier niet kunnen vinden, 
zodat we aannemen, dat er geen uitbrei
ding naar het westen heeft plaatsgevon
den. In Vila Real de Santo Antonio hebben 
we geen dieren gezocht. 
Ook hier in het zuiden vonden we weer 
dezelfde Acanthodactylus e. erythrurus 
als in Bussaco: groen lichaam met koper
kleurige kop. 
Lacerta lepida lepida , de parelhagedis is 
een hagedis die zeer schuw is, vooral als 
het volwassen exemplaren betreft. Een 
volwassen dier had zijn hoi onder een 
grote hoop rotsblokken gegraven, zodat 
het onbegonnen werk was het dier te 
vangen. Zelfs fotograferen ging nauwe
lijks, omdat het op een afstand van zo'n 30 
meter slechts zijn kop liet zien. Een ander 
exemplaar, dat k.leiner was, liet zich wei 
iets korter benaderen, maar bleef dicht in 
de buurt van zijn schuilplaats: een wirwar 
van cactussen. 
Waterputten en open rioleringen vorrnden 
het biotoop van Hemidactylus turcicus 
turcicus, de Europese tjitjalc en Tarenrola 
m . mauritanica. Deze laatste is een echte 
cultuurvolger, daar we hem zelfs in een 

restaurant tegenkwamen . Zoals reeds eer
der opgemerkt zijn sommige Psammo
dromus a. algirus hier donkerder dan in 
noordelijker gebieden. Ook hier weer 
diverse variabele k.leine halskraaghagedis
sen. 
's Avonds hoorden we vroedmeesterpad
den. Of het hier ging om Alytes obstetri
cans obstetricans, de vroedmeesterpad of 
om Alytes cisternasii , de Spaanse vroed
meesterpad is ons niet bekend. 
Malpolon monspessulanus monspessula
nus, de hagedisslang is gemakkelijk te 
herkennen aan het vemauwde frontaal
schild en de 'wenkbrauwen', die het dier 
een karakteristieke gezichtsuitdrukking 
geven. We vonden een levend dier en een 
vervelling. 

LAGOA DE ALBUFEIRA 
Dit is een meer met vruchtbare akker
gronden, bossen en grasland. Dat veel 
boeren nog een hekel aan slangen hebben, 
waS te zien aan de vele doodgeslagen 
slangen. Enkele waren niet met zekerheid 
te determineren, doch twee exemplaren 
w_aren Vipera latasti, de wipneusadder. 
Tot de levende slangen die we zagen, be
hoorden Natrix natrix astreptophora, de 
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ringslang, die in een vis- en Rana r. ridi
bunda-rijk poeltje rondzwommen. Een 
van deze slangen ontdeed zich van zijn 
vervelling op nog geen meter afstand van 
waar wij zaten. Deze ondersoort heeft 
meestal een vrij uniforme kleur en mist de 
duidelijke ring achter de kop. Bij dit meer 
konden we de eerste Lacerta schreiberi op 
de dia krijgen. Het dier had een groene 
grondk.leur met op de rug witte vlekken die 
ZWart omrand waren. ARNOLD & BURTON 
( 1978) noemen als tekening bij 
zwarte vlekken op groene ondergrond. 
Verder zagen we nog een V. latasti, dit
maal Ievend. 

SESIMBRA 
Aileen Psammodromus a. algirus werd 
gezien; een op straat onder een auto en 
twee andereop de rui'ne van Sesimbra. 

STO. ANTONIO 
Het 'Podarcis-complex' speelde ons ook 
bier weer parten. In en langs bet dichte 
struikgewas leefden Lacerta schreiberi, 
Psammodromus a. algirus en Podarcis h. 
hispanica (?). Waar veel kikkers zijn kun 
je ook waterslangen verwachten: in een 
poel met veel Rana r. ridibunda ontdekten 
we een Natrix n. astreptophora. Verder 
was 's avonds bet geluid van Alytes te 
horen. 
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OVERZICHT 
PRAIA DE MIRA: Discoglossus p. pic
tus, ± 15; Rana r. ridibunda, enkele 

honderden; Hyla arborea molleri, I; La
certa schreiberi, 1; Podarcis b. bocagei 
(?), 15; Psammodromus a. algirus, 12; 
Psammodromus h. hispanicus, 4. 
BUSSA CO; Tarentola m. mauritanica, I; 
Podarcis h. hispanica (?), 3; Acantha
dactylus e. erythrurus, 3. 
LISSABON: Podarcis h. hispanica, tien
tallen; Rana r. ridibunda, ± 15; Tarentola 
m. mauritanica, 3. 
SINTRA: Podarcis h. hispanica (?), tien
tallen. 
VILA NOV A DE CACELA: Hemidacty
lus t. turcicus, 8; Tarentola m. maurita
nica, ± 50; Lacerta l. lepida, 2; Psam
modromusa. algirus, tientallen;Malpolon 
m. monspessulanus, 2; Acanthodactylus e. 
erythrurus, 1; Podarcis h. hispanica (?), 
± 1 0; Alytes o. obstetricans of Alytes 
cisternasii. 
LAGOA DE ALBUFEIRA: Rana r. ridi
bunda, tientallen; Vipera latasti, 3; La
certa schreiberi, 1; Natrix n. astreptop
hora, 2. 
SESIMBRA: Psammodromus a. algirus, 
3. 
STO. ANTONIO: Lacerta schreiberi, I; 
Psammodromus a. algirus, 2; Psammo
dromus h. hispanicus, diverse; Rana r. 
ridibunda, tientallen; Natrix n. astrep
tophora, I; Podarcis h. hispanica (?), 
tientallen; Alytes o. obstetricans of Alytes 
cisternasii. 

SUMMARY 
During the month of June 1980 the authors observed 
several species of amphibians and reptiles in Portu
gal. Notcos are given on their habitat. Problems con
cerning the detennination of some • species of the 
genus Podarcis are discussed. 

LITERATUUR 
ARNOLD, E.N., J.A. BURTON & D.W. OVEN
DEN, 1978. Elseviers reptielen en amfibie!ngids. 
Elsevier, Amsterdam. 
BOHME, W., 1981. Handbuch der Reptilien und 
Amphibien Europas. Band I. Akademische Verlags
gesellschaft, Wiesbaden. 
MELLADO, V.P., 1981. La lagartija de Bocage, 
Podarcis bocagei (SEOANE, 1884 ): Primeros datos 
sobre su distribuci6n, co1orido y ecologia. Amphi
bia-Reptilia I (3/4). 



P.B.STOEL 
Verlengde Hoog
ravenseweg 165 
3525 BE Utrecht 

112 

Dwangvoederen: een reddende handeling? 
lngezonden: september 1981 

Dit anikel werd reeds gepubliceerd in het tijdschrift 
van de Doelgroep Slangen, Litteratura Serpentium 
Vol. 1(5), pp 189-197. 

INLEIDING 
Alvorens de tecbnieken van bet dwang
voederen te bebandelen, is bet nuttig om 
eerst even op de noodzakelijkbeid 
biervan in te gaan. 
Er zijn in het Ieven van een slang bepaalde 
perioden, waarin men beslist niet moet 
dwangvoederen: 
1 . sommige slangen vasten van nature wei 

eens een lange periode, zonder dat ze 
veel aan gewicht verliezen. 

2. sommigeslangenhoudeneen "winter
rust'', andere een '' zomerrust''. 

3. vee I slangen vast en in de paartijd en 
tijdens de zwangerscbap. 

Dit zijn dus allemaal natuurlijke perioden 
van vasten. 
Dan is er een categorie slangen die gewoon 
niet of heel moeilijk in gevangenschap aan 
het eten is te krijgen. Andere moeten eerst 
"wennen" aan de gevangenschap en eten 
dan pas goed. Ook moeten we rekening 
houden met voedselpreferenties. Python 
reg ius is in de natuur aan een bepaald soort 
hamsters gewend en moet in het terrarium 
dus eerst aan bijvoorbeeld muizen wen
nen. Soms weten we dat niet en bieden een 
geheel verkeerd voedsel aan. Zo is Sibon 
een slakkeneter, die we bijvoorbeeld geen 
muizen moeten aanbieden. Tenslotte 
kunnen de dieren ook ziek zijn. Vaak 
hebben importslangen zo'n tijd niet ge
geten dat er een onnatuurlijk grote con
centtatie parasieten is ontstaan. Hierdoor 
kan bijvoorbeeld bet spijsverteringsstelsel 
dusdanig zijn aimgetast, dat een dier geen 
eetlust meer heeft en dus zelf geen prooi
dier meer wil pakken. Dwangvoederen 
kan dan een uitkomst zijn om zo 'n slang 
"op gang" te helpen. 

Het is belangrijk te weten wat een slang 
precies eet en hoe hij er in goede conditie 
behoort uit te zien. Dit laatste om te 
kunnen beoordelen in welke voedings
toestand hij verkeert. We moeten van te 
voren al goed weten wat voor soort slang 
we in huis halen en welke eisen hij stelt aan 
voeding, temperatuur, enz. 
Mijn ervaringen met dwangvoederen zijn 
tamelijk positief. Het betrof dieren die 
verzwakt (mager) waren en vol zaten met 
endoparasiete'n (hoge concentratie flagel
laten, veel wonnen, enz.) en bovendien 
nog moesten wennen aan mensen enter
rariumomstandigheden. 
In de periode dat een slang moet wennen 
eet hij meestal niet. Verkeert hij dan ook 
nog in een slechte konditie, dan zijn de 
reserves te klein om de gewenningspe
riode te overleven. In zo'n geval moeten 
wij tijdig ingrijpen door het dier te 
dwangvoederen. Als dit op de juiste 
manier gebeurt dan heeft dit geen scha
delijke gevolgen voor de slang. Intussen 
kunnen dan, in overleg met een terzake 
kundige dierenarts, de parasieten worden 
bestreden. 
De volgende methoden van dwangvoe
deren staan tot onze beschikking. 

OW ANGVOEDEREN MET 
NA TUURLUKE PROOI 
I. De gedode prooi wordt in de bek van de 
slang gelegd. 
De slang zal over het algemeen zelf de bek 
openen als de kop van de prooi stevig 
tegen het tongelgat wordt gedrukt. De 
slang moet nu verder met rust gelaten 
worden. Als hij de prooi accepteert, ver
toont hij vaak trillende spierreflexen van 
de kaakmusculatuur links en rechts bo
venop de kop achter het oog. 
Het ·is niet verstandig om met al te grote 
prooidieren te dwangvoederen. 



Het inbrengen van 
een nestmuisje. 
Tek.: STOEL 

Het doorduwen met 
behulp van een 
lucifcrhoutje. 
Tek.: STOEL 

Een humane manier van doden van het 
prooidier is het met grote vaart op een 
harde vloer te gooien. Het klinkt mis
schien absurd, maar we moeten nu een
maal dode prooidieren hebben. Door de 
klap zijn de muisjes of ratjes op slag dood, 
dus dit is eigenlijk nog esthetischer dan 
wat de wurgslangen zelf doen. 

2. De gedode prooi wordt tot in de slok
darm geduwd. 
De prooi. bijvoorbeeld een muisje, wordt 
weer met de kop naar voren tegen het 
tongelgat gedrukt, zodat de slang zijn bek 
opent, waarop men snel de muis er in kan 
plaatsen. Eventueel wordt de huidplooi 
van de onderkaak met duim en wijsvinger 
voorzichtig naar beneden getrokken. Door 
met een stomp voorwerp de prooi Jinks en 

rechts telkens een beetje verder naar 
binnen te duwen verdwijnt de muis vrij 
gemakkelijk. Dit moet Jangzaam gebeu
ren, zodat er genoeg speeksel gevonnd 
kan worden om de prooi gladder te maken. 
Helaas zijn van te voren glad gemaakte 
voederdieren (bijvoorbeeld in kippeeiwit) 
niet handelbaar meer, omdat wij er dan 
zelf geen grip meer op hebben. 
Zit de prooi er helemaal in, dan kan hij 
tegengehouden worden door de boven- en 
onderkaak weer zachtjes op elkaar te 
dmkken. We nemen nu voorzichtig de 
rekbare keelhuid tussen duim en wijs
vinger om ook op deze wijze opbraken van 
de prooi te voorkomen. Door de vingers 
steeds een heel klein beetje naar achteren 
op te schuiven duwen we de prooi steeds 
verder naar achteren. Zit de prooi eenmaal 
ver genoeg, dan accepteert de slang deze 
meestal. Wil hij toch nog gaan braken, 
probeer de slang dan te stimuleren om te 
gaan klimmen of kruipen. Wordt de prooi 
desondanks toch weer teruggewerkt, pro
beer hem dan wat verder in te brengen. 
Dit is slechts een manier van dwang
voederen en aileen geschikt voor 
'' zachte'' prooien, dus niet voor vogeltjes 
waar scherpe nagels en een snavel aan 
zitten, want dan is een inwendige be
schadiging nauwelijks te voorkomen. 
Probeer ook nooit een groot prooidier naar 
binnen te forceren, daar het gevolg zal zijn 
dat de slokdann scheurt of zelfs dat de huid 
scheurt, doordat de slang met geweld 
terugperst tijdens het dwangvoederen. 
Goede dwangvoederdieren zijn, afbanke
lijk van de grootte van de slang, net be
haarde muisjes of ratjes. Geheel naakte 
muisjes en ratjes zijn vaak zo teer, dat ze 
gemakkelijk stukscheuren, wat bet 
dwangvoe~eren vrijwel onmogelijk 
maakt. Waterslangen moeten gedwang
voederd worden met vissen, die in ver
houding vrij klein zijn ten opzichte van· de 
vissen die ze normaal eten. 



Het inbrengen van 
een spuit gevuld 
met tanaanneng~ 
sel. Tek.: STOEL 

Het naar achteren 
masseren van bet 
tartaannengsel. 
Tek.:STOEL 

DWANGVOEDEREN MET 
KUNSTMATIGE PREPARATEN 
Toch is er nog een andere manier om te 
dwangvoederen, en wei met samengestel
de preparaten in plaats van prooidieren. Zo 
experimenteerde Dr. zw ART met succes 
met kleine en grotere worstjes, die gevuld 
waren met tartaar, waar Carnicon aan 
toegevoegd was. Andere preparaten wor
den vaak gemaakt van ingredienten als 
tartaar, rauwe eieren, glucose, melk, vi
taminen, Camicon, Gistocal, vis, enz. 

De grate moeilijkheid is ook bier echter 
weer: hoe krijg je het erin? Is het mengsel 
vrij vloeibaar, dan is het met een trechter 
naar biimen te gieten. Er moet echter voor 
gezorgd worden dat de onderkant van de 
trechter niet scherp is. Dat houdt dus in dat 
de punt moet worden afgerond. 
Beschikt men over een grate spuit, dan is 
het al weer wat gemakkelijker. V oor
waarde is echter wei dat bet preparaat heel 
fijn moet zijn, anders raakt de spuit ver
stopt. 
AI enige jaren gebruik i.k zelf voor wat 
grotere slangen de volgende methode: Een 
lege siliconenlijm-spuit wordt zeer · goed 
gereinigd, eerst met papier en dan met een 
schuunniddel, bijvoorbeeld Jif. Het is wei 
een beetje lastig de zuiger uit de spuit te 
krijgen, maar met wat geduld en een 
staafje ijzer lukt het wei. Het spuitstuk 
wordt z6 afgesneden, dat we een inwen
dige opening van ruim een halve centi
meter krijgen. Deze opening ronden we 
netjes af met een stukje schuurpapier, 
zodat het niet meer scherp aanvoelt. We 
nemen nu een ons tartaar (geen runder
gehakt of' 'half-om-half', want dat is vee I 
te vet) en warmen dat men een beetje water 
op. Het water wordt na enige minuten zeer 
goed opgenomen door bet tartaar. Het is 
dan een zachte, gladde, plastische massa 
geworden, die niet meer aan de kom of aan 
je vingers plakt. We kneden er nu twee 
theelepels Camicon doorheen en halen het 
uit de kom. Het laat zich nu gemakkelijk in 
de spuit manipuleren. Vervolgens doen we 
de zuiger erop en plaatsen het geheel in het 
spuitpistool. Zorg ervoor dat de Iucht
heiien uit de spuit zijil. 
Deze manier van dwangvoederen moet 
minstens door twee mensen geschieden. 
De een houdt de kop vast en bedient tevens 
de spuit, de ander houdt de slang in be
dwang en masseert voorzichtig het 
mengsel naar achteren. Na afloop houdt 
men de kop van de slang even onder de 
lauwe kraan om eventuele resten tartaar 
weg te spoelen. 
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Wordt bet tartaar na een of meer dagen 
weer opgebraakt, dan is vrijwel zeker bet 
maagdannkanaal emstig beschadigd door 
ontstekingen door parasieten en/of bak
terien. Behandeling met antibiotica wil 
nog wei eens succes hebben. Men moet in 
elk geval zo spoedig mogelijk bij een 
dierenarts te rade gaan. 
Uiteraard zijn er talloze interessante 
varianten van dwangvoedertechnieken, en 
ieder zal voor zich moeten uitvinden welke 
techniek hem ofhaar bet beste bevalt. Mits 
deze techniek met de nodige voorzichtig
heid en kennis van zaken wordt toegepast 
is dwangvoederen mijns inziens zeker een 
reddende handeling. 

SUMMARY 
Force-feeding: a life-saving act? 
In the lifetime of a snake there are certain periods 
during which they need not to be fed. 
I. Some snakes fast for long periods of time in their 

natural surroundings without losing too much 
weight. 

2. Some snakes go into winter- (or summer-) rest. 
3. Many snakes fast during mating periods and also 

during pregnancy. 
All the above-mentioned periods are nature! fasting 
periods. 
We must also realise that snakes may have certain 
preferences for different types of food, the same as 
humans. Python regius, when in its natural habitat, 
eats mainly special types of hamster. But when in 
captivity it must be habituated to eat mice, and that 
will take some time. It is important to know precisely 
what a certain species of snake eats and what it looks 
like in a healthy condition. The author points out 
various methods of forcefeeding snakes: 
A. Force-feeding with natural prey. I. A freshly 

killed prey is put into the mouth of the snake, that 
will accept and swallow it then itself. 2. A freshly 
killed prey is pushed into the gullet of the snake, 
that is stimulated to creep or climb now, so that 
the muscles take over to draw the food down to 
the stomach. 

B. Force-feeding with an artificial diet. A mixture of 
raw mince, eggs, glucose, milk, vitamins and 
fish can be given in the form of a sausage or by 
means of a syringe. 

When applied with care and knowledge force-feeding 
can be a life-saving act for ill or weakened snakes. 

LITERATUUR 
BURCHFIELD, P.M., 1977. An experimental artifi
cial diet for captive snakes. Int. Zoo Yearb., Vol. 17: 
172-173. 
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EEN LICHTBAK VAN PVC DAKGOOT 
Het wegwerken van TL-buizen in een lichtbak kan prima gebeuren in een PVC dakgoot. 
Dakgoten hebben vaak een diameter van ca. II em, waar dus gemakkelijk een TL-buis in 
past. De dakgoot op lengte zagen met een ijzerzaagje, met PVC-Iijm de eindstopjes/ 
eindafsluiters (zij zullen wei een vaktechnische naam hebben, maar die ken ik niet) op de 
goot lijmen en dan de binnenkant enkele lagen witte verf geven voor de betere reflectie. 
Niet iedereen vindt grijs een fraaie kleur, dus de buitenkant kan qok wei 
een kwastje krijgen. Dit voorkomt meteen dat van binnenuit nog een beetje Iicht naar 
buiten schijnt door de witte verflagen heen. 
Twee gereedschapsklemmen houden de TL-balk vast, terwijl zij zelf met boutjes aan de 
PVC-dakgoot zijn gemonteerd. De TL-buis zelf kan met plastic kroonsteentjes worden 
aangesloten, tenzij de Iichtbalk in een vochtige omgeving ligt. Dan moet een veiligere 
aansluiting worden bedacht. De trafo en de starter zijn elders gemonteerd, bijvoorbeeld 
in een houten kistje onder een terrarium, waardoor nog van de warmte wordt ge
profiteerd. 
Deze lichtkap is Iicht van gewicht en kan zonde( meer op dekruiten worden gelegd 
(eventueel onder de hoekjes stukjes rubber tegen wegglijden). 
Deze constructie gebruik ik aileen voor losse TL-buizen. Ik weet niet in hoeverre PVC 
hittebestendig is, i. v.m. montage van gloeilampen. 
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Tabell: Reptielen, 
getest voor tempe
ratuurafhankelijke 
sexratio bepaling 
(TSB). gerelateerd 

. aan de aanwezig
heid van geslachts
chromosomen 
(GC). + is aanwe
zig. - is afwezig. 
Tussen de haakjes: 
bet taxonomisch ni
veau. waarvoor de 
gegevens over de 
geslachtschromo
somen van toepas
sing zijn. 0 is orde, 
F is familie. SF is 
subfamilie. G is 
genus. Bewerkt 
naar BULL ( 1980). 

Tabel II: Geslachts
chromosomen in 
hagedissen SGC is 
aantaJ soorten met 
geslachtschromo
somen, SO is aantal 
soorten onder-
zocht. Bewerkt 
naar BULL (1980). 
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De invloed van de broedtemperatuur 
op de sekseverhouding in legsels van reptielen 
(vervolg) 
ingezonden:decemberl981 
In een vorig artikel (TER BORG, 1981) heb 
ik besproken, dat de broedtemperatuur bij 
sommige reptielen van invloed is op de 
sekseverhouding van de jongen. De hier 
gepresenteerde gegevens zijn een aanvul
ling op dit artikel. 

Orde Testudines 
Fam. Emydidae 

Testudinidac 
Chclydridae 
Chcloniidae 
Kinostemidae 
Trionychidac 

Orde Squamata 
Suborde Sauria 

TSB 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

GC 

-(F) 

-(F) 

-(F) 

-(F) 

-<SF) 
-(F) 

Fam. Agamidae + 
+ 

I 
-{F) : 

Gekkonidae 
Laccrtidac 

Subordc Serpentes 
Fam. Colubridae 
Orde Crocodylia 
Fam. Alligatoridae 

lnfraordc Gekkota 
Fam. Gekkonidac 

Pygopodidae 
Jnfraorde lguania 

. Fam. lguanidae 
Agamidae 
Chamaeleonidae 

lnfraorde Scincomorpha 
Fam. Xantusiidae 

Teiidae 
Lacertidae 
Scincidae 

Infraorde Anguimorpha 
Fam. Anguidae 
lnfraorde Varanomorpha 
Fam. Varanidae 
lnfraorde Amphisbaenia 
Fam. Amphisbaenidae 

-(SF)!' 
+<G> 

+(G) 

+ -(0) 

SGC so 

2 54 
5 6 

45 145 I 

0 19 
0 36 

0 10 
46 

4 33 
3 35 

0 12 

4 18 

0 28 

Invloed van de broedtemperatuur op de 
sekseverhouding werd gevonden bij 
Agama ste/lio en A. caucasica (LANGER
WERF, pers. med.), bij Eublepharis ma
cularius (WAGNER, 1980; THOROGOOD & 

WHIMSTER, 1979) vermoede1ijk bij He
mitheconyx caudicinctus (wAGNER, 1980) 
en tenslotte bij vertegenwoordigers van de 
Kinostemidae en de Alligatoridae (BULL, 
1980). 
Geen effect werd gevonden bij verschei
dene vertegenwoordigers van de Lacerti
dae (LANGERWERF, pers. med.) en bij 
Nerodia (Natrix)jasciata (BULL, 1980). 
Beschouwen we nu tabel I, dan blijkt, dat 
een invloed van de broedtemperatuur op 
de sekseverhouding steeds gepaard gaat 
met het ontbreken van duidelijke ge
slachtschromosomen, dat zijn de chromo
somen, die, o.a. bij vogels en zoogdieren, 
bepaJend zijn voor het geslacht. Het ont
breken van geslachtschromosomen bete
kent echter niet automatisch dat er sprake 
is van een temperatuurinvloed op de 
sekseverhouding (zie de Trionychidae), 
maar het maakt deze invloed (of een 
andere invloed uit de omgeving) wei 
waarschijnlijker. 
Het ontbreken van geslachtschromosomen 
is een veel voorkomend verschijnsel bij 
reptielen. Zo zijn er slechts twee schild
paddesoorten met geslachtschromosomen 
bekend (BULLet al, 1974), terwijl er geen 
krokodillen met geslachtschromosomen 
zijn (COHEN & GA:--IS. 1970). Tabel II geeft 
het voorkomen van geslachtschromoso
men bij hagedissen weer. Het merendeel 
van de onderzochte soorten blijkt geen 
geslachtschromosomen te ·bezitten. wat 
ook geldt voor de brughagedis. Sphenodon 
punctatus (BULL, 1980). Tenslotte zijn bij 
aile onderzochte slangesoorten wei min of 
meer duidelijke geslachtschromosomen 
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gevonden (BULL, 1980). 
Het is duidelijk, dat de gegevens over de 
invloed van de broedtemperatuur op de 
sekseverhouding in relatie tot de afwe
zigheid van geslachtschromosomen nog 
veel te summier zijn. Juist voor de lief
hebbers lijkt me een rol weggelegd bij bet 
constateren van dergelijke temperatuuref
fecten bij legsels van terrariumdieren. 

LITERATUUR 
BORG, J.P. ter, 1981. De invloed van de broedtem
peratuur op de sekseverhouding in legsels van rep
tielen. Lacena 39: 171-176. 
BULL, J.J., R.G. MOON & J.M. LEGLER, 1974. 
Male heterogamy in Kinostemid turtles (genus 
Staurotypus). Cytogenet. Cell. Genet. 13:419-425. 
BULL, J.J., 1980. Sex determination in reptiles. 
The Quarterly Review of Biology 55: 3-21. 

COHEN, M.M. & C. GANS, 1970. The chromo
somes of the order Crocodilia. Cytogenetics 9: 81-
105. 
THOROGOOD, J. & I.W. WHIMSTER, 1979. The 
maintenance and breeding of the Leopard gecko 
(Eublepharis macularius) as a laboratory animal. Int. 
Zoo Yearb. 19:73-78. 
WAGNER, E., 1980. Gecko Husbandry and Re
production. SSAR Contributions to Herpetology nr. 
I, Reproductive Biology and Diseases of Captive 
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SUMMARY 
Some information is given about the relation of 
temperaturedependent sexdeterrnination and the 
absence of sex-chromosomes in reptiles. 
It is suggested, that keepers of reptiles could play a 
role in revealing this temperature effect. 

LANGERE LEVENSDUUR VERWARMINGSGLOEILAMPEN 
Indien u gloeilampen als wanntebron gebruikt zonder dat de licbtopbrengst van belang 
is, bijvoorbeeld in een insektenkweekbak, dan kunt u de levensduur van de gloeilampen 
aanzienlijk vergroten door ze in serie te schakelen. De lampen gaan dan Ianger mee 
dankzij de lagere gloeidraadtemperatuur bij bet branden op een lagere spanning. Bij 
seriescbakeling van lampen met een gelijk vermogen (wattage) is bet gemakkelijk het 
resulterende vermogen uit te rekenen. Het totale vermogen dat de in serie gescbakelde 
lampen samen gebruiken is dan gelijk aan bet vermogen van een lamp gedeeld door bet 
aantal toegepaste lampen. Bij twee lampen dus de belft (elke lamp een kwart), bij drie 
lampen een derde (elke lamp een negende), enz. Een getallenvoorbeeld: twee 60 watt 
gloeilampen in serie verbruiken elk 15 watt (samen 30 watt), drie 75 watt gloeilampen in 
serie elk 8,3 watt (samen 25 watt). 
Ook het in serie scbakelen van lam pen met verschillend vermogen is natuurlijk mogelijk. 
Het uitrekenen van het resulterende vermogen is dan iets gecompliceerder. Eerst wordt 
van elke lamp de weerstand berekend: weerstand = 48400/wattage (bij 220 volt), 
vervolgens worden de weerstanden van alle lampen bij elkaar opgeteld. Met deze totale 
weerstand kan dan bet resulterende totale vermogen (van de lampen samen) worden 
uitgerekend: totale vermogen (wattage) = 48400/totale weerstand (bij 220 volt). Bike 
lamp verbruikt een evenredig deel van bet totale opgenomen vermogen. Hebben we 
bijvoorbeeld een seriescbakeling van een 40, een 60 en een 100 watt lamp, dan is bet 
totale vermogen ongeveer 20 watt. De lampen verbruiken dan elk respectievelijk 4/20 (4 
watt), 6/20 (6 watt) en 10/20 (10 watt) deel van het totale vermogen. 
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Over struma (''krop'') 

ingezonden:novernberl981 

INLEIDING 
Er stond een bericht in de krant over de 
toename van het optreden van struma in 
Nederland; het bracht iets in mijn herin
nering terug dat ik allang eens voor u had 
willen opschrij~en. 
Lijders aan struma vertonen groeistoor
nissen (dwerggroei), geestelijke achter
stand en - waar je bet bet beste aan ziet -
een gezwel onder aan de hals (vandaar de 
naam "krop"). Vroeger kwam die ziekte 
overal in de wereld, ook in Nederland, 
plaatselijk voor. De bergstreken in Zwit
serland waren er berucht om; de ziekte was 
daar zo gewoon dat iemand met een slanke 
hals er door zijn medeburgers als mis
maakt beschouwd werd. 

GESCHIEDENIS 
Ongeveer een eeuw geleden werd bekend 
dat de ziekte veroorzaakt wordt door 
jodiumgebrek; hij treedt aileen op in 
streken waar het drinkwater zeer ann aan 
jodium (eigenlijk: jodide) is. Daarna was 
de remedie eenvoudig: het drinkwater 
werdgejodeerd. 
In Utrecht werd dat in de jaren dertig en 
veertig gedaan door aan elke kubieke 
meter leidingwater ca. 0,15 gram kalium
jodide toe te voegen. Later werd de drink
water-jodering vervangen door jodering 
van het zout: bakkers waren verplicht om 
jodide-houdend zout in hun brood te ver
werken. Toen de mensen, weer veellater, 
steeds meer voedingsmiddelen gingen ge
bruiken die uit andere landstreken en 
Ianden werden aangevoerd, werden 
de jodium-maatregelen afgeschaft; de 
geimporteerde produkten voorzagen blijk
baar voldoende in de jodiumbehoefte. Nu 
struma de kop weer opsteekt wordt echter, 
aldus mijn krant, herinvoering van deze 
maatregelen overwogen. 

HAGEDISSEN MET STRUMA 
Nude reden dat dit verhaal in "Lacerta" 
verschijnt. 
·Enkele jaren geleden had mijn man ano
lissen met keelgezwellen. Eerst had hij een 
paartje Anolis sabanus; vijf of zes jaar later 
waren die tot vele tientallen geworden 
(vier generaties). In die periode zagen wij 
bij steeds meer dieren, maar vooral bij de 
vrouwtjes, keelgezwellen.optreden. 
Het "toeval wil dat tot onze vriendenkring 
een -intemiste behoort, die in struma ge
specialiseerd is en wij vroegen haar dan 
ook om eens naar onze anolissen te komen 
kijken. Nadat ze dat - wei wat onwennig -
gedaan had en onze verhalen had aange
hoord, deed ze de volgende gedenkwaar
dige uitspraken: 
- bij de mens leidt jodiumgebrek het 

snelst tot struma bij zwangere vrouwen 
- als die gezwellen van die dieren het

zelfde zijn als struma bij de mens, 
moeten ze in een week of zes ver
dwijnen als je hun drinkwater jodeert; 
en (wat u al wist): 

- voorkomen is beter dan genezen. 
Mijn man nam de proef: al bet sproei- en 
giet-water voor zijn terraria kreeg een 
toevoeging van 0, 15 milligram kaliumjo
dide per liter. Het effekt was verbluffend: 
na 4 weken waren aile kropgezwellen 
volledig verdwenen. 
Het verhaal heeft een aardig vervolg. Prof. 
dr. ZWART (hoofd van de afdeling Bij
zondere Dieren van de Faculteit Dierge
neeskunde) heeft aile kropgevallen die hij 
ooit op zijn snijtafel gehad had uit zijn 
kaartsysteem gelicht om na te gaan waar 
de liethebbers woonden die hem die dieren 
hadden toegestuurd. Het resultaat was 
overduidelijk: van de 23 gevallen waren er 
22 afkomstig uit delen van ons land waar 
het leidingwater uitgesproken ann aan 
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jodium is (zie kaartje). Het zal u niet 
verbazeP. dat wij sindsdien onze terraria 
aitijd met gejodeerd water zijn blijven 
besproeien. 

ONVERWACHTE RESULT A TEN 
Het verdwijnen van de struma was ove
rigens niet het enige gunstige effekt dat wij 
waamamen. AI jaren , voordat we met het 
joderen begonnen waren, hielden we (dat 
mocht toen nog) hazelwormen op het voor 
die dieren gebruikelijke dieet van naakt
slakken en wormen (en 's winters bief
stuk). Ze deden het ogenschijnlijk best en 
werden heel oud. Wei verbaasden we er 
ons vaak over dat ze zo slordig vervelden: 
niet op de manier die lijkt op het uittrekken 

van een kous, maar meer op het in flarden 
verliezen van een versleten jas. Tot het 
joderen began! Van stonde af aan werd, 
wat we jaren als normaal hadden be
schouwd, verleden tijd; de hazelwormen 
gingen net als slangen vervellen. Ze 
gingen ook duidelijk sneller groeien (ofze 
ook minder dom werden weet ik niet). Van 
anderen hoorde ik dat ook de metamorfose 
van kikkerlarven met jodium te maken 
heeft. Jodiumgebrek veroorzaakt vertra
gingen en mogelijk ook misvormingen. 
Daarmee hebben we geen ervaring; kik
kers zijn we pas gaan kweken nadat we 
met joderen begonnen waren. 

RECEPT 
Voor wie het bovenstaande aanleiding is 
om ook met gejodeerd water te gaan 
sproeien en gieten volgt hier het recept: 
Los 3 gram kaliumjodide op in een melk
fles water. Voeg , als vaste routine, I 
druppel van die oplossing toe aan elke liter 
sproei- en gietwater. De . oplossing is, 
afgedekt met aluminiumfolie in de koel
kast, onbeperkt houdbaar. Als u per on
geluk eens een druppel teveel geeft kan dat 
beslist geen kwaad (maar het is ook 
nergens goed voor). 
Met zo'n oplossing kunt u jaren voort: 3 
gram kaliumjodide is goed voor twintig
duizend liter water. 

Tenslotte geef ik u nog twee adviezen: 
ga niet experimenteren met dingen als 
jodiumtinctuur of betadine-jodium. 
schrijf f I, 10 over op mijn postreke
ning (1117768), dan zend ik u, portvrij, 
3 gram kaliumjodide. 

SUMMARY 
In areas where the iodine content of tap water is 
extremely low, animals - especially the pregnant ones 
- tend to develop struma and other effects of iodine 
deficiency (retarded metamorfosis; insufficient 
sloughing). 
Adding potassiumiodide (c. 0,15 milligram per liter 
or 0,0 I grain per gallon) to the drinking-water solves 
the problem. 



Voorkom fouten bij de bouw van een terrarium 
voor waterschildpadden 

R. WIARDA lngezonden: mei 1981 
Beethovenstraat 14 
8916 GG INLEIDING 
Leeuwarden 

Systematisch over
zicht van de bak: 
I= aanzuigbuis, 
II = uitstroombuis, 
III =waterval, 
IV= 'land' met 
parelgrind en 
stukken kurk, 
V = plantenbak, 
VI = kokosnootspot, 
VII = glasplaat 
met kurk beplakt 
ter camoeflage van 
de leidingen. 
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Sinds vijf jaar houd ik waterschildpadden. 
Daar de dieren groeiden, moest er steeds 
een groter terrarium gemaakt worden. Tij
dens het gebruik bleken er steeds fouten 
gemaakt te zijn. Deze varieerden van een 
filter, waarvan het schoonmaken moeilijk 
en tijdrovend was, tot een schildpad, die 
met zijn kop in de aanzuigslang van het 
filter werd getrokken en stikte. Hier volgt 
een artikel over een terrarium, waar vele 
van deze fouten uit gehaald zijn en waarbij 
geprobeerd is een mooi en aantrekkelijk 
schouwspel te bieden. 

HET TERRARIUM 
Het terrarium meet 125x50x40 em en staat 
op een laag tempex van I em. Het geheel 
staat op een metalen kantoorbureau van 
125x75x75 em. Op het terrarium ligt een 
lichtkap van II em hoogte. Om het ter
rarium gemakkelijk toegankelijk te rna
ken, is de lichtkap voorzien van drie dek
sels van 31 ,5x50 em, met daartussen twee 

deksels van 15x50 em. In de grotere dek
sels zijn ventilatieopeningen van 30x 15 
em gezaagd, die naar behoefte open en 
dicht gedaan kunnen worden. De lichtkap 
is van binnen wit geschilderd om het Iicht 
van de lamp beter te weerkaatsen. Dever
lichting bestaat uit een TL-buis van 40 W 
en kan eventueel aangevuld worden met 
een gloeilamp in een halve kokosnoot 
boven-het zonne-eiland. De TL-buis is aan 
de voorkant gemonteerd' om niet in het 
Iicht te hoeven kijken. Langs de achterkant 
van de lichtkap is een horizontaal balkje 
van 2x2 em gemonteerd, waar de afvoer
slang van de filter loopt. Het geheel is 
weggewerkt door er sierkurk voor te spij
keren. 
Het eiland bestaat uit een horizontaal 
tussen, voor-, achter- en zijkant, met si
liconenkit vastgelijmde glasplaat, die 
eventueel dubbel kan worden uitgevoerd, 
met een warmtekabel van 15 W ertussen. 
Aan de open zijde i~, over d~ volle breedte 
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van het eiland, een stukje glas bellend aeb
terover gelijmd om grind en zand op bet 
eiland te houden. Hierop wordt sierkurk 
gelijmd. Voordeel van dit eiland is, dat het 
meestal kurkdroog is en de dieren daar
door geen last krijgen van opgezwollen 
poten. Uit de achterhoek is een hoekje uit 
het eiland weggesneden om de uitstroom
slang van het filter door te Iaten. Hierdoor 
krijgt men de beste doorstroming en de 
minste kans op dode hoeken, waar bet 
water niet stroomt en het vuil zich op
hoopt. Voor de slang is op het eiland een 
glasplaatje geplakt om zand en dieren op 
het eiland te houden. Dit is weer beplakt 
met kurk. Op het eiland liggen gele bak
stenen, daarachter parelgrind en daarop 
kurk. Voor het eiland ligt een kei om de 
dieren gemakkelijk aan land te Iaten klim
men. Het eiland ligt op 15 em boogte en 
onder het eiland is een luehtlaag van I em. 
Met dit eiland wordt een zo groot moge
lijke zwemruimte verkregen ( ook onder 
het eiland). 

HET FILTER 
Het nadeel van kleine pompen is vooral, 
dat de slangen zeer snel diebtslibben. Mo
menteel wordt een 500 liter pomp ge
bruikt. Wanneer aan- en afvoerslang zijn 
uitgerust met een kraan, dan is de pomp in 
± l 1/2 uur te reinigen. Bij mij moet dit een 
keer in de drie a vier weken gebeuren. De 
filterpot is voor eenderde deel gevuld met 
keramische pijpjes, daarboven eenderde 
dee) grove filterkool en daarboven een
derde deel filterwatten in twee lagen. ~ 
onderste laag watten wordt steeds wegge
gooid, de bovenste wordt uitgespoeld en 
verhuist dan naar de onderste regionen. 
Nooit de aanvoerslang of buis zo in het 
water hangen maar altijd afsehermen met 
een voorfilter (zonder filtermateriaal) of 
door een afsehermkapje ( openingen ver
groten). 
Bij een zeer sterke vervuiling kan achter de 
bak nog een biologisch filter worden ge
plaatst, waarvan de uitstroomopening dan 
als waterval gebru.ikt kan worden. 

PLANTENBAKKEN EN WATERVAL 
Boven het watergedeelte kunnen enkele 
glazen bakjes geplakt worden tegen acb
ter- en zijwand, met eromheen wat sier
kurk. Hierin kunnen enkele klimplanten 
worden gehouden, waardoor de bak een 
stuk minder kaallijkt. Mijn ervaring is, dat 
giftige planten niet worden aangeraakt, 
aile andere worden keurig '' gesnoeid''. 
Tussen deze bak jes kan een glasplaat 
onder een hoek van 45° worden gelijmd, 
met hierop platte stenen of kurkplaat. Als 
hier dan de uitstroomslang van het filter in 
uitkomt, ontstaat er een waterval. Het is 
aan te bevelen dit zo te construeren, dat de 
waterval maar af en toe gebruikt wordt, 
omdat hierdoor een grote dode hoek ont
staat, waar het vuil niet goed kan worden 
afgevoerd. 

AFSLUITING 
De hoogtematen van deze bak zijn bere
kend op dieren met een maximale schild
lengte van 18 em. Voor grote dieren, zoals 
roodwangen e.d., wordt aangeraden de 
maten en de waterhoogte aan te passen. 
Als men volwassen dieren heeft, is het aan 
te bevelen om het achterste gedeelte van 
hei eiland tot de bodem door te Iaten lopen, 
om de dieren de gelegenheid te geven om 
eieren af te zetten. 
Laat voor de kalkbehoefte van de dieren 
een sepiaschild (voor vogels) in het water 
drijven en voer twee maal per maand 
meelwormen, die een tijdje gevoerd zijn 
met tarwemeel en carnicon. Mocht iemand 
een betere oplossing weten dan de hier 
gebruikte methoden of als iemand ergens 
kritiek op heeft, dan zou ik dat graag 
will en horen. Samen weten we meer en 
maken we minder onhandige of ·fatale 
fouten dan als ieder voor zichzelf werkt. 

SUMMARY 
The author describes a turtle-tank, in which he tried 
to avoid mistakes, made in previous designs. The 
tank was decorated with some plants. to make it look 
better. The author suggests more cooperation 
between turtle-keepers, in order to m1tke less 
unnecessary and fatal mistakes. 
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Chamaeleo b. bitaeniatus (II), 
geslaagde kweek bij een + 12 maanden oud 
vrouwtje 

INLEIDING 
In een vorig artikel over deze soort (TER 
BORG, 1981 ) beschreef ik moeilijkheden 
bij de voortplanting van jonge (7 mnd.) 
dieren . Hierin beschreef ik ook, dat er 
weer een Cj? zwanger was geworden, zon
der dat ze opnieuw met het o gepaard 
had . Op21 /2/'81 wierpdit 9 15jongen. 

BEY ALLING 
De eerste vier jongen (en een onbevrucht 
ei) werden geboren zonder dat ik erbij was 
(in maximaal I ,5 uur) . De volgende vijf 
jongen kwamen met tussenpozen van 20 
tol 30 minuten. Hiema kreeg het vrouwtje 
e r blijkbaar genoeg van , want ze produ
ceerde in een half uur nog vijf jongen. Een 
uur lang gebeurde er niets meer. Toen ik 
even een uurtje wegging, en hiema weer 
terug kwam, bleeker alsnog een jong ge
boren te zijn. 
Het <( wreef de eipakketjes aan de takken 
af, maar ze bleven hier niet aan hangen. 
i.t.t. de beschrijvingen van VON FRISCH 

(1962) voor C. pumilus. De eipak.ketjes 
bleven nog ongeveer een minuut op de 
grond liggen, waaina hetjong zich strekte 
en zo door het eivlies heen brak.. waarbij 
de navelstreng vlak. bij het lichaam losliet. 

De jongen waren niet direct actief, maar 
bleven nog ± 5 minuten een beetje suffig 
zitten. Daarna ginger. de oogjes pas open 
en kroop het jong naar de dichtstbijzijnde 
tak.. 

DEJONGEN 
Een van de eerste jongen was op een on
gelukkige manier met zijn staart aan een 
tak.je blijven kleven (mogelijk was hierbij 
het eipak.ket wei aan de tak. blijven hangen) 
en kwam als gevolg hiervan om. Een ander 
jong had een afwijking aan de bovenlip, 
waardoor de bek niet helemaal sloot. Dit 
dier overleed na ongeveer cen week, 
waarschijnlijk doordat het niet goed het 
voedsel kon bemachtigen. Er werden dui
delijke grootteverschillen tussen de jongen 
onderling geconstateerd. Sommige diercn 
hadden ook hun hele dooiervoorraad ver
bruikt, terwijl andere nog een 
flinke hoeveelheid hiervan hadden. De 
jongen werden van de moeder gescheiden 
en reeds een uur na het e inde van de 
bevalling werden er al jongen gezien, die 
fruitvliegen vingen. 

YOEDSEL TIJDENS DE ZWANGER
SCHAP 
Hoewel kameleons bekend staan als 
kieskeurige eters. die vee! afwissling in 
hun voesel willen hebben. bleek het 2 
tijdens de zwangerschap bijna niets anders 
te willen e ten dan Afrikaanse huisvlicgen, 
hoewel ook kamervliegen, krekels, trek
sprinkhanen, wasmotten, wasmaden e.d. 
wei-den aangeboden. Ondanks deze een
zijdige voeding waren de jongen van deze 
worp veel sterker dan die van de eerste 
worp, hoewel het Cj? toen zoveel mogelijk 
werd gevoerd met weideplankton. M. i. 
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pleit dit voor de zienswijze, dat grotere 
vrouwtjes sterkere jongen kunnen krijgen 
(TER BORG, 1981). 
Overigens at het na de bevalling wei 
weer krekels en wasmaden, hoewel de 
voorkeur voor Afrikaanse huisvliegen 
bleef bestaan. Voor de volledigheid, ik 
geef vitamine B-complex (Beaphar) en 
melkzure kalk met het drink water. 

SUMMARY 
The author describes a succesfull birth of Chamaeleo 
b. bitaeniatus. The young were born within the egg
membrane, which the mother tried to attach to 

BOEKBESPREKING 

POISONOUS SNAKES 

T. PHELPS, 1981 

TONY PHELPS kan, als curator van het 
Poole-aquarium in Dorset met de grootste 
verzameling gifslangen in Engeland, 
bogen op een ruime ervaring met gifslan
gen. Zijn bedoeling met dit boek is z'n 
ervaring voor een ieder beschikbaar te 
maken. Het boek moet volgens de auteur 
gezien worden ais een handleiding voor 
veldstudie, het houden van en het omgaan 
met gifslangen. Na een korte introductie 
op het fenomeen slang in het aigemeen 
volgt een vrij uitgebreid hoofdstuk over de 
classificatie en verspreiding van de gif
slangen, waaronder een 22 biz. lange op
somming van aile genera van de opisto
glyphe slangen en aile soorten Elapidae en 
Viperidae en de verspreidingsgebied& 
daarvan. In de volgende drie hoofdstukken 
(samen 79 biz.) wordt een groot aantal 
soorten uit de eerder genoemde lijst 
uitgebreider besproken. Behaive het iets 
nauwkeuriger aangeven van het versprei
dingsgebied wordt er bij sommige soorten 
iets gezegd over de habitat, soms iets over 
het uiterlijk of iets over de gewoonten van 
de soort. Heel vaak echter is het niet meer 
dan een herhaiing van het hoofdstuk 
'Classificatie en verspreiding'. 

branches. Most of the eggs fell on the ground, where 
they laid still for about one minute, after which the 
young pierced the membrane. It took another five 
minutes before it opened the eyes and crawled to the 
nearest branch. The time between the births of two 
young varied from 5 to 60 minutes. The feeding 
habits of the mother during pregnancy were very 
unusual, as she accepted only one kind of fly, 
although several kinds of insects were offered. 
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Het volgende hoofdstuk, over gewoonten 
en gedrag, is zeer interessant voor elke 
slangenliefbebber. Het geeft informatie 
over allerlei aspecten van het gedrag van 
slangen, bijvoorbeeld over plaatsen waar 
slangen zich bij voorkeur ophouden. Ook 
wordt er op gewezen dat bijv. de adder in 
verschillende populaties z'n activiteiten 
gedurende bet jaar anders kan verdelen. 
Daama volgt een hoofdstuk over gif en 
slflllgebeten met achtereenvolgens foto' s 
van bet aftappen van slangegif en ge
volgen van slangebeten. Het hoofdstuk 
'Slangen en de mens' bespreekt de relaties 
tussen de beide genoemden en geeft 
infonnatie over een aantal mensen die zich 
met gifslangen hebben beziggebouden. 
'Gifslangen in gevangenschap' geeft een 
aantal manieren van houden van en 
omgaan met gifslangen. Hierin een lang 
stuk over het kweken met gifslangen en 
slecbts een kon stukje over de bestrijding 
van parasieten en ziekten. Het laatste 
hoofdstuk: 'In het veld' geeft een · aantal 
aanwijzingen voor bet bestuderen van 
gifslangen in het veld en een aantal 
methoden om bepaalde soorten gifslangen 
te vangen. Met deze handleiding tot bet 
vangen van gifslangen ben ik niet zo 
gelukkig. Het omgaan met gevaarlijke 
'voorwerpen' kan m.i. niet uit een boekje 
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worden geleerd, omdat boekjes nu een
maal niet op alsnog gemaakte fouten 
kunnen wijzen. Iemand die ervaring met 
bet omgaan met gifslangen persoonlijk 
overdraagt kan dat wei en kan misschien 
de eventueel gemaakte, levensgevaarlijke, 
fouten nog herstellen. 
Er zijn twee aanhangsels. Het eerste geeft 
een aantal adressen waar antisera ver
krijgbaar zijn. De gei'nteresseerden dienen 
er wei rekening mee te bouden dat bet 
importeren van antisera soms aan allerlei 
invoerbepalingen onderhevig is, die bet 
voor een leek zo goed als onmogelijk 
kunnen maken bet serum in bezit te 
krijgen. Het tweede aanbangsel geeft een 
noodprocedure voor bet geval van een 
slangebeet. Tenslotte geeft bet boek nog 
een lijst van moeilijke woorden met hun 
betekenis en een literatuurlijst. 
De 33 kleurenfoto's staan bij elkaaar op 
een aantal bladzijden matglanzend papier. 
Een aantal foto 's is te donker of bebept met 

een kleurzweem. De zwartwitfoto's zijn 
evenmin aile van goede kwaliteit. Een 
donkere slang op een donkere ondergrond, 
of een foto van een stuk regenwoud op 
grote afstand geven in zwart-wit weinig 
informatie. 
Het boek maakt op mij een beetje 'onge
vulde' indruk: informatie komt dubbel 
voor, de regelafstand is nogal ruim en bet 
lettertype is ook vrij groot. De bladspiegel 
is daarbij weer klein en naar mijn mening 
zou het boek veel dunner bebben gekund. 
Nu krijg ik de indruk dat de uitvoering er 
op gericht is om de hoge prijs van het boek 
redelijk te doen lijken. De totale inhou~ 
van het boek is zeker de moeite waard, al 
vind ik zelf de opsommingen van soorten 
niet zo interessant, maar gezien bet 
gebodene, de uitvoering en de tamelijk 
goedkope papiersoort is mijn belangrijkste 
mening over bet boek: veel te duur. 

PeterMudde 

HANDVAITEN VOORDEK- EN SCHUIFRUITJES. 
Bij goed aansluitende dek/schuifruitjes voor aquaria en terraria is het constt-ueren van 
een houvast soms een probleem. Een simpel band vat is te maken door een glazen knikker 
of stuiter op bet desbetteffende ruitje te lijmen inet siliconenlijm. Het is per slot van 
rekening een glas op glas verbinding. Ook gebruik ik wei aluminium hoekprofiel in 
stukjes van ca. 10 em lengte die ik op bet glas lijm. Djt laatste geeft een wat minder 
barok effect. 


