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Ervaringen bij het houden en kweken van Boa 
constrictor 

lngezonden: september 1981 

HET ONDERKOMEN 
Het terrarium, dat in een aparte kamer 
staat, heeft een door de slangen te benutten 
ruimte van 200x90xl50 em (lxbxh). De 
buitenkant is een stuk groter omdat het 
terrarium op poten van 50 em hoogte staat, 
~odat onder het terrarium ruimte is voor 
kweekbakken voor ratten en muizen. 
Boven op het terrarium zit "dubbeltjes
gaas'' gespijkerd en daar staat los bovenop 
een Iiehtkap van 30 em hoogte. Hierin 
zitten een persglaslamp van 150 watt en 
een gewone lamp van 250 watt, beide 
infrarood Jampen voor de verwarming. 
Een 60 watt gloeilamp zorgt voor de 
verliehting. In het midden van het terra
rium is vertikaal een sehot geplaatst met 3 
ruime openingen zodat de dieren zieh door 
de gehele bak kunnen verplaatsen. Dit 
schot heeft voordelen: de bak wordt in 
twee gelijke helften verdeeld en omdat 
boven de ene helft een !50 watt en boven 
de andere helft een 250 watt lamp brandt 
kunnen aanzienlijke temperatuurversehil
len worden geereeerd. Een ander voordeel 
is, dat als de dieren ieder in een apart dee! 
liggen, er zonder gevaar van besehadiging 

door voedselnijd, gevoerd kan worden. De 
openingen kunnen namelijk worden af
gesloten met tralies die na het voeren weer 
verwijderd kunnen worden. Beide helften 
:ijn voorzien van een plateau en een flinke 
klimboom en in de linkerhelft zit een 
verzonken waterbassin. De temperaturen 
varieren overdag van 26 tot 32 graden. 's 
Nachts gaan de infrarood-lampen geheel 
uit. Omdat de centrale verwarming zomer 
en winter aanblijft in deze kamer daalt de 
temperatuur ook 's naehts niet onder de 22 
grad en . Er wordt geen water verstoven om 
de Juehtvochtigheid te verhogen. Een 
opening met gaas in een zijwand en een 
opening in de liehtkap zorgen voor de 
luehtdoorstroming. De bodem is glad 
gelakt met gifvrije lak zodat deze ge
makkelijk kan worden afgesponst. 

DE PARING 
Het wijfje was de eerste Boa constrictor 
die ik in mijn bezit kreeg. Het was toen a! 
een forse dame van 230 em. Het was een 
dier wat over het algemeen aileen 's nachts 
wilde eten volgens de vorige eigenaar en 
dat klopte ook wei. Als ik overdag een rat 
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december gegeten. Hiema werd aile 
voedsel geweigerd, zelfs als ik een rat aan 
zijn staart vast hield en voor haar neus 
heen en weer liet bungelen. Dan draaide 
zij haar kop weg alsog ze wou zeggen: je 
moet niet zo zeuren met je rat. Het 
mannetje scheen ook aile belangstelling 
voor het wijfje verloren te hebben. Ze 
lagen elk in een apart gedeelte van het 

~ terrarium. Wie schetste dan ook mijn 
• verbazing toen ik ze op 6 februari 1981 in 
~ 

.,.• copula aantrof. Ze lagen samen op het 

in het terrarium plaatste, werd deze niet 
gegrepen. Ook 's avonds als ik alle lichten 
uit deed en zelf in de kamer zat, wilde zij 
niet eten. Aileen als 1k weg was, werd de 
rat opgegeten. Een jaar later kocht ik een 
marmetje. Hij was ± 180 em lang en vee! 
minder fors dan het wijfje maar met een 
bijzonder fraaie tekening en een donker
rode staart. Dit dier bleek bijzonder 
vraatzuchtig en kaapte al het voedsel voor 
het wijfje weg. Ik dorst het echter niet aan 
om er ' s nachts een rat bij te Iaten zitten nu 
ze met z'n tweeen in een terrarium zaten. 
Het heeft enige tijd geduurd maar plot
seling begon het wijfje overdag te eten 
omdat ze 's nachts niets meer kreeg. 
Toen werd zelfs de rat, die voor het 
marmetje bestemd was, opgegeten door 
het wijfje. De paringsdrang begon zich 
begin september te ontwikkelen. Het ini
tiatief werd, voorzover zichtbaar, door het 
mannetje genomen. Deze kroop voort
durend over het wijfje heen en prikte met 
de rudimentaire klauwtjes in haar rug. Het 
wijfje reageerde hierop met heftige 
schokken van het gehele lichaam. Ze deed 
echter geen pogingen om onder het man
netje vandaan te komen. Deze rituelen 
werden met tussenpozen tot eind decem
ber waargenomen. Opvallend hierbij was, 
dat het mannetje in deze maanden zeer 
onregelmatig at, terwijl het wijfje iedere 
week trouw een rat verslond. Een echte 
paring werd in deze maanden echter niet 
door mij waargenomen. De voorlopig 
laatste rat werd door het wijfje op I 7 

bovenste plateau terwijl de staarten naar 
beneden hingen. 
Duidelijk kon ik zien dat een van de twee 
hemipenissen was ingebracht in de cloaca 
van het wijfje. Aangezien dit alles om 
07. I 5 uur werd waargenomen en ik naar 
mijn werk moest, kon ik niet vaststellen 
hoe lang de paring duurde. Dit bleek 
echter geen ramp. Op zondag 8 februari 
om 11.00 uur trof ik Zt! aan in een identieke 
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houding. Toen kon ik er bij blijven en zien 
hoe de dieren zich om 13.55 van elkaar 
losmaakten. Deze paring had dus minstens 
drie uur geduurd. In mijn enthousiasme 
begon ik ijlings allerlei materiaal te 
verzamelen om kweekbakjes in elkaar te 
lijmen. De eerste verschijnselen van een 
verdikking kon ik echter pas half april 
zien. A I die maanden bleef de voedsel-

weigering van het wijfje aanhouden. Ze 
bleef zo dicht mogenlijk onder de 250 
wattlamp liggen en voelde erg warm aan. 
Gelukkig zat er gaas voor de warmtelamp 
want ze wilde nog wei hoger. Vaak zag ik 
dat ze met haar snuit het gaas omhoog 
probeerde te duwen om toch maar dichter 
bij de lamp te komen. Omdat ik het wijfje 
verder zoveel mogelijk rust wilde geven 
bij de bevalling werd het mannetje in de 
eerste week van juni verwijderd. Volgens 
mijn berekeningen zou de bevalling in 
principe vanaf eind mei kunnen plaats
vinden. Ik had gelezen dat de draagtijd 5 a 
6 maanden bedraagt maar ik tWij felde of ik 
moest gaan tellen vanaf 17 december 
(laatste voedselopname) of vanaf 8 
februari (laatste paring). Mijn geduld werd 
dan ook erg op de proef gesteld toen er 
e ind juni nog niets was. Ze was inrniddels 
ongelooflijk dik geworden en van voedsel 
kon het niet zijn. Op 9 juli scharrelde ze 
wat ro nd op de bodem , wat ze in geen 
maanden had gedaan . 's A vonds vond ik in 
de waterbak een ste l uraatbrokken, maar 
omdat ik dat wei vaker van mijn boa's had 
gehad , schonk ik daar geen bijzondere 
aandacht aan. lk bleek echter ongelijk te 
hebben . 

DE BEY ALLING 
De uraatbrokken hebben waarschijnlijk 
p laats gemaakt voor een " vlekkeloze · ' 
bevalling. Op I 0 juli deed ik om 12. 15 de 
deur van de beestenkamer open en de 
adem stokte in mijn keel. Ik zag een 
enorme plas eistruif, bloed, onbevruchte 

• ·. e ie ren en slijm. Daarin dreven 15 dotjes 
van boababies in hun, bij sommige al 
gebarsten , e ivliezen. Mijn vreugde kende 
geen grenzen en ik denk dat ik zenuw
achtiger was dan wanneer ik zelf vader 
was geworden. Toch kreeg ik nog even de 
schrik te pakken want e r was er niet een die 
bewoog. Toen ik de deur van het terrarium 
had opengedaan en ze stuk voor stuk had 
aangeraakt begon er Ieven in te komen. 
I k constateerde dat een jong dood was. Het 
werd gelijk verwijderd. Het was het 
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grootste en zwaarste jong va:n het nest en 
uiterlijk helemaal gaaf. Nu heb ik het 
vermoeden dat het jong in het moeder
lichaam uit het ei is gekropen en daar is 
gestikt; er zat namelijk helemaal geen vlies 
omheen (Voor andere suggesties hou ik 
me aanbevolen). Moeder boa was in het 
geheel niet agressief in tegenstelling tot 
andere berichten. lk kon haar zelfs heel 
gemoedelijk strelen. Toch vond ik het een 
ontaarde moeder. Ze had niet eens de 
moeite genomen om van het bovenste 
plateau af te komen om haar kinderen ter 
wereld te brengen. Ze had haar staart over 
de rand Iaten hangen en zo de eieren naar 
beneden Iaten plonzen zodat de jongen een 
duikeling van 90 em hadden gemaakt. Als 
zeal geslapen hadden , was dat daama wei 
afgelopen . Ook enkele grote, maar onbe
vruchte, eieren waren door de klap open
gebarsten. 
Twee diertjes bleken al uit het eivlies te 
zijn gekropen en zwierven door de bak. Ze 
hadden nog hun navelstreng maar dat zag 
er keurig uit. Bij vier diertjes, die nog 
geheel in het vlies zaten, werd het vlies 
met de hand geopend (op advies van Artis) 
waama ze hun kopjes naar buiten staken en 
zo bleven liggen. 's Avonds werden de 
eerste zes jongen verwijderd omdat ze a! 
door de bak heen kropen en aileen nog de 
navelstreng hadden. Ook werd de moeder 
gevoerd die met een ongekende felheid 
drie halfwas ratten verslond. De volgende 

ochtead konden nog eens zes jongen 
worden verwijderd. Er bleven er nog twee 
over waarvan er een nog geheel in het 
eivlies zat. Dit jong werd met de hand uit 
het eivlies gehaald en de navelstreng werd 
afgebonden en afgeknipt waarna ik het 
uite inde insmeerde met Gloveticol oog
zalf. Het werkzame bestanddeel daarvan is 
chloramphenicolum, een antibioticum. 
Het ander jong lag voor dood in de bak. 
Het zat aan de bodem vastgeplakt door het 
eistruif en leek helemaaJ uitgedroogd. 
Toen ik het op zijn rug draaide bleefhet zo 
liggen. Pas toen ik hem onder de kraan 
afspoelde kwam er weer Ieven in. Ook bij 
hem moest de navelstreng worden afge
bonden en afgeknipt zoals bij het vorige 
jong. lk hield hem apart en het diertje is er 
wonderwel weer bovenop gekomen.Drie 
van de totaal achttien eieren waren onbe
vrucht maar wei groot ( l 1h x kippe-ei 
ongeveer) en hebben, opengebarsten door 
de val , de grote eistruifplas veroorzaakt. 

DE VERDERE ONTWIKKEUNG VAN 
DEJONGEN 
De jongen werden ondergebracht in 6 
bakjes van macrolon. Deze werden con-~ 
stant op ± 24°C gehouden. ln elk van de 
bakjes was een waterbakje geplaatst en een 
stuk Jeisteen. De jongen konden nu tussen 
het Jeisteen en de wand van het bakje gaan 
liggen, wat ze ook graag deden. Zo lagen 
ze klem en een beetje beschermd . De 
navelstrengen begonnen na de eerste dag 
al te verdrogen en vielen na twee a drie 
dagen vanzelf af als harde draadjes. Aileen 
bij de twee jongen, waarvan ik de navel
streng had afgebonden en afgeknipt, 
duurde het acht a negen dagen voor het 
overgebleven stukje afviel. Het eerste 
voedsel werd op 23 juli aangeboden en 
onmiddellijk geaccepteerd door het groot
ste dee! van de jongen. Als Jaatste begon 
een jong op 3 augustus te eten. De eerste 
vervellingen kwamen op 26 juli , wat mij 
erg laat leek, gezien de ervaringen met 
andere boakweken. Als laatste vervelde 
een jong op 18 augustus, dus ruim vijf 



Boa constrictor 
vrouwtje. 
fotoKIVIT. 

130 

weken na de geboorte. Misschien had dit 
alles wei te maken met het feit dat de 
jongen nogal fors waren bij de geboorte en 
daarom waarschijnlijk wat minder behoef
te aan voedsel hadden. De gemiddelde 
lengte was namelijk 56 em bij een gemid
deld gewicht van 74 g. Waarschijnlijk 
houdt dit alles verband met de niet al te 
grote worp. Na hun eerste vervelling 
werden de diertjes over het algemeen 
gevoed met een volwassen muis per week. 
Zonder problemen pakten ze die muis uit 
de hand maar in plaats van de gewurgde 
muis direkt op te eten werd er eerst 
gekeken of er soms nog meer muizen 
waren. Het gevolg was dat ik wei eens een 
kluwen babyboa's van een muis moest 
afhalen om beschadigingen te voorkomen. 
Daarbij werd uiteraard flink in de handen 
van het baasje gebeten: uiteindelijk was 
het hun muis en daar had de baas maar van 
af te blijven. Inmiddels zijn de jongen, 
voor zover ik ze kwijt wilde, onderge
bracht bij diverse Lacerta !eden. 

CONCLUSIE 
Volgens mij is Boa constrictor een dier 
dat niet al te bijzondere voorzieningen 

behoeft om tot voortplanting te komen. Bij 
een beetje goede verzorging en een regel
matig voedselaanbod moet dit voor ieder
een haalbaar zijn. Ik hoop dan ook dat 
Boa constrictor binnen afzienbare tijd 
in dusdanige aantallen wordt gekweekt, 
dat de import een halt kan worden toe
geroepen en dat deze dieren ook door 
minder draagkrachtigen kunnen worden 
aangeschaft. Zowel voor mijn oudere als 
voor mijn jonge dieren is het accepteren 
van voedsel geen enkel probleem, ook niet 
als ze verplaatst worden naar een ander 
terrarium. Over de geslachtsrijpheid in 
verband met lengte en/of leeftijd zijn de 
meningen van de door mij in mijn om
geving geraadpleegde terrariurnhouders, 
verdeeld. Over de leeftijd !open de 
schattingen uiteen van drie tot vijf jaar en 
het kleinste wijfje dat jongen ter wereld 
bracht, was 135 em (!!!) en produceerde 
toen 6 jongen en 2 onbevruchte eieren. 
(FLEMINKS, pers . meded.) Dit wijfje werd 
in copula aangetroffen met twee boaman
netjes tegelijk . Beide hadden een hemi
penis ingebracht en de aardigheid bij deze 
!cweek was dat de ene helft van de jongen 
erg leek op het ene mannetje en de andere 
helft op het andere mannetje. Bij mijn 
kweek blijkt de rode staart van het 
mannetje een dominante factor, daar aile 
jongen een rode staart hebben . Het eerder 
genoemde wijfje van 135 em woog na de 
bevalling nog slechts 960 gram. Een iel 
diertje dus. lndien iemand betrouwbare 
gegevens heeft over lengte en leeftijd bij 
geslachtsrijpheid zou ik dat gaame ver
nemen. Mijn wijfje woog v66r de zwan
gerschap 9, I kg en na de bevalling nog 
slechts 5,8 kg. Ze had dus ruim een derde 
aan lichaamsgewicht verloren, wat eigen
lijk niet verwonderlijk is na een periode 
van bijna 7 maanden vasten. 

SUMMARY 
Boa constrictor was kept in a terrarium of 
200x90x l50 em. In February 198 1 the couple was 
seen copulating. The female refused food until July 
whe n 15 snakes were born . Conclusion; Boa con· 
strictor is not extremely difficult to keep and breed. 
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Herpetologische waarnemingen in Joegoslavie 

Ingezonden: september 1981 

INLEIDING 
In juni '79 hebben tijdens een verblijf van 
drie weken een aantal waamemingen ver
richt aan de reptielen en amfibieen van 
West-Joegoslavie. We kozen voor. dit 
gebied vanwege haar schoonheid en soor
tenrijkdom aan Lacerta's (Lacerta agilis, 
L. horvathi, L. mosorensis, L. oxycep
hala, L. trilineata, L. viridis, L. vivipara, 
Podarcis melisellensis, P. muralis, P. 
sicula). 
Alvorens we vertrokken waren er lijsten 
gemaakt, waarop aile voorkomende dieren 
per te bezoeken gebied stonden vermeld. 
Verder hadden we ook nog inv~ntarisa
tielijsten, waardoor alle waargenomen 
dieren snel en eenvoudig geregistreerd 
konden worden en als belangrijkste waren 
er determinatietabellen, die toegespitst 
waren op diersoort (slang, hagedis etc.) en 
gebied (lstrie, Slovenie etc.) Hierdoor 
vennijdt men de ove:vloed aan informatie 
die in veldgidsen staat. 

BOHINJSKA BISTRICA 
Het bij dit dorp behorende meer en om
geving was het gebied van onderzoek. Dit 
dorp ligt in de buurt van de bekende 
toeristenplaats Bled. Gelukkig is dit 
gebied nog niet aangetast (in Bled vonden 
we aileen Rana ridibunda ridibunda). We 
hebben hier te maken met een alpenge
bied; het onderzochte gebied ligt op een 
hoogte van 523 m. De biotopen bestonden 
o.a. uit droge steenhellingen, open loof
bossen met rotspartljen en ondiepe, be
groeide poeltjes langs het meer. Op zo'n 
steenhelling vonden we Vipera ammody
tes ammodytes. Het betrof 'n halfwas 
exemplaar met een roze kleur. Volgens 
ARNOLD et al (1978) zijn o o meestal 
lichtgrijs en <? <.? grijsachtig, bruinachtig 
of roodbruin, doch zelden gelig of rozig. 
We hebben zowat de hele omgeving afge
zocht naar Lacerta horvathi maar we 
zagen er geen enkele. De enige hagedis die 
we vonden was Anguis fragilis fragilis die 
in het gras langs de poeltjes huisde. Hij 
deelde deze habitat met een aantal Bufo 
bufo bufo. Tijdens een uitstapje naar de 
Plitvice-watervallen in het Plitvice natio
naal park werden, behalve enkele zeer 
grote B. bufo bufo, ook nog talloze R. 
ridibunda ridibunda gezien. 

SELCE 
Selce ligt aan de Adriatische kust ter 
hoogte van het eiland Krk. Hier heeft het 
klimaat, zoals aan de gehele Joegosla
vische kust, een mediterraan karakter. In 
verband met de nogal snel stijgende tem
peratuur is het 't beste om al om een uur of 
zeven ·s morgens op pad te gaan. Vooral 
slangen zijn schuw als ze hun voorkeurs
temperatuur hebben bereikt. Het is nu ge
makkelijker om foto 's te maken en het 
gedrag te observeren. Slechts een twin
tigtal meters van onze tent verwijderd 
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werden in de buurt van steenhopen en 
dicht struikgewas twee slangen gezien. Ze 
waren zich in het vroege ochtenduur aan 
het opwarrnen op de geasfalteerde cam
pingweg . Het waren Elaphe quatuorli
neata quatuorlineata en Coluber gemo
nensis. 

KASTEL GOMILICA 
Dit dorpje maakt deel uit van een zestal 
doFpjes gelegen in een vruchtbare kust
strook tussen Split en Trogir. Het dorp, 
met typische muurtjes en subtropische 
vegetatie, is het woongebied van Podarcis 
sicula campestris. De aanwezigheid van 
mensen deerde de dieren niet, mits de 
afstand niet te kritiek werd. 
Op het eiland Ciovo dat nu via een brug 
met Trogir is verbonden (wat op zijn beurt 
ook weer door een brug met het vasteland 
is verbonden), vonden we eveneens P. 
sicula campestris. We zochten tevergeefs 
naar P. melisellensis traguriana die aileen 
op dit eiland schijnt voor te komen. Ook 
een ondersoort van P. sicula komt voor op 
enkele naburige eilandjes: P. sicula ko
lombatov.ici. Door gebrek aan gedetaii
Ieerd kaartmateriaal en de benaming van 
deze eilandjes konden we dit interessante 

fenomeen niet nader bekijken. Soms zijn 
de dieren op de eilanden verbazend anders 
gekleurd en getekend. Op het eiland Vis en 
op het eiland Lastovo komt P. melise/
lensis lissana voor, die zwaar gemarrnerde 
flanken heeft. Soms ook zijn de verschii
Ien niet zo opvallend zoals zal blijken bij 
P. me/isellensis fiumana en P. melisel
lensis curzolensis (zie onder Korcula). 

KORCULA 
Korcula is een voor Joegoslavische nor
men groot eiland, dat voor een groot deel 
bebost is. Opvallend zijn de vele hoge 
coniferen. Het is er in de zomer nog droger 
dan op het vasteland. Evenals op het iets 
zuidelijker gelegen eiland Mljet komen op 
Korcula geen slangen meer voor. De door 
zeelieden ingevoerde mungo's (roofdier 
dat gespecialiseerd is in het doden van 
slangen), hebben het slangenbestand snel 
uitgeroeid. Volgens een eilandbewoner 
zijn ze daarna overgestapt op pluimvee, 
zodat ze nu een plaag geworden zijn. 
Omdat er op Korcula geen slangen voor
komen en op het vasteland (zo'n 2 km 
verder) wei, noemt men de op het vaste
Iand liggende berg de Adderberg. 
Op grotere eilanden zoals Cres komt La-
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certa trilineata tri/ine(lta voor. Op 
Korcula werd deze hagedis niet gevonden 
. L . viridis viridis heeft een voorkeur voor 
vochtigere biotopen zodat Korcuia 
voor dit dier nie t in aanmerking komt. 
Podarcis sicula werd ook niet gevonden. 
Ook informatie bij de e iiandbewoners 
Ieverde niets op (Ievert soms goede tips 
op) 
Tot de dieren die we wei zagen behoren: L. 
oxycephala, P. melisellensis curzo/ensis, 
Hemidactylus turcicus turcicus, Bufo vi
ridis viridis en Hyla arborea arborea. 
Plaats van waarnemeing was een camping 
en omgeving in de buurt van Korcuia-stad, 
de hoofdstad van het e iiand. 
L. oxycepha/a, een ste rk afgepiatte hage
dis met een opvallend gekieurde staart, 
heeft a is enige soort in Joegoslavie twee 
rijen brede schiiden aan de onderzijde van 
de s taart . Voigens ARNOLD et al (1978) 
zijn sommige ei iandpopuiaties donkerder 
dan die op het vaste iand. Ons is daarvan 
bij de Korcuia-popuiatie niets gebieken. 
Zoals reeds vermeld, hebben P. melisel
lensis fiumana (vasteland) en P. mefisel
lensis curzolensis (Korcuia) geen direct 
opvallende verschillen . Beide hadden de
zelfde geie, ongevlekte buik en een groene 

rug zonder s trepen. Dieren die het bin
nenland van het va~teiand bewonen zijn 
wei anders. Het egaal groene rugdek 
maakt piaats voor een donkere s treepte
kening . He t precieze verschii konden we 
niet ontdekken omdat je meerexempiaren 
naast e lkaar moet hebben ter vergelijking. 
L. oxycephala en P. melisellensis curzo
/ensis bewoonden hetzelfde biotoop: 
muurtjes, rotsblokken , s teenhopen. De 
eerste is echter meer een klimmer, de 
tweede meer een grondbewoner. P. me
lisellensis curzolensis kwam ook aan de 
rotsachtige kust voor. Hemidactylus t . 
turcicus vonden we in en bij de huizen . 
VooraJ 's avonds zagje deze gekko'sjacht 
maken op de door het kunstlicht aange
trokken insecten. B. viridis viridis werd 
aileen 's avonds waargenomen. Je hoefde 
aileen op het krekelachtige geiuid af te 
gaan, waarna je met een zaklamp he t 
d iertje opspoorde. Omdat het eiiand geen 
natuurlijke waterreserves heeft, is Hyla a. 
arborea voor z ijn voortplanting aange
wezen op de waterpoeitjes die in het 
vroege voorjaar blijven staan. In juni was 
e r nergens in de buurt water te vinden. 
Aileen op de camping-w.c. 's . Sommige 
dieren verzamelden zich in de stortbakken ; 
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als men de w.c. doorspoelde werden ze 
meegesleurd en klauterden daarna weer uit 
de w.c.-pot! Ze werden ook gezien in het 
gras, in struiken en in kastanjebomen. 

DUBROVNIK 
Tijdens de trip naar een camping enkele 
kilometers ten zuiden van Dubrovnik, 
werd op het schiereiland Peljdac een 
overreden Malpolon monspessulanus in
signitus op de weg gevonden. Op de 
camping en in de naaste omgeving hier
van, die dicht begroeid en gedeeltelijk in 
i::ultuur gebracht was, vonden we de vol
gende diersoorten: Rana ridibunda ridi
bunda en Triturus vulgaris da/maticus. De 
kikkers waren allemaal bruin. De sala
manders hadden een draadstaart en ze 
hadden huidlijsten aan de rugkam. Po
darcis melisellensis Jiumana, sicula 
ragusae en Coluber gemonensis vonden 
we op de grond langs de dicht begroeide 
wegrand. 
Het onderscheid tussen P. sicula en P. 
melisellensis van het vasteland is vast te 
stellen door de volgende verschillen: P. 
sicula is Ianger en forser en heeft meer 
tekening op de rug. Ook heeft P. sicula 
een kleiner massetericumschild dat de 
supratemporaalschilden niet raakt. Bij P. 

melisellensis is dit meestal grater en raakt 
de supratemporaalschilden wei. 
P. sicula ragusae is nog groter dan P. 
sicula campestris en is bruiner van kleur. 
De toevoeging ragusae komt van het 
woord Ragusa. Dit is de oude naam voor 
de stad Dubrovnik. Deze ondersoort komt 
aJieen voor in Zuid-Dalmatie waarvan 
Dubrovnik ongeveer het centrum is. 
Op de muurtjes leefden Lacerta oxycep
hala en subadulte en juveniele L. trilineata 
trilineata. In de dichte begroeiing en de 
plantages langs de kust voelden de vol
wassen L. trilineata trilineata zich thuis, 
evenals Testudo hermanni hermanni en 
Ophisaurus apodus. L. trilineata trili
neata dankt zijn naarn aan de drie rug
strepen, die hij tijdens zijnjeugd heeft. Dit 
kunnen er ook vijf zijn, doch we zagen 
aileen 3-strepige exemplaren. Een andere 
karakteristieke eigenschap van jonge 
dieren is het vlekkenpatroon op de flank. 
Volwassen dieren hebben die eigenschap 
niet. Volwassen o 6 hadden een gele 
keel en waren uitzonderlijk groot. 
T. hermanni hermanni en 0. apodus zijn 
!wee luidruchtige dieren, aileen met dit 
verschil dat de eerste gewoon opgeraapt 
kan worden en de tweede er snel vandoor 
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gaat. Grote gebieden \Vaar voorheen veel 
schildpadden voorkwamen zijn ontvolkt 
door het wegvangen voor de handel. Van 
uitroei ing in dit gebied is geen sprake: een 
half uurtje zoeken leverde acht exempla
ren op. De scheltopusik die lijkt op een 
overmaatse hazel worm ziet er op het eerste 
gezicht nogal gevaarl:jk uit. Uit voorzorg 
werd daarom een ca. 70 em lang exem
plaar met handschoenen aan gevangen. 
Het dier probeerde zich wei door te 
kronkelen te bevrijden, maar bijten deed 
hij niet. Als onmiskenbare kenmerken 
bezit de scheltopusik een groef op de 
flanken en twee rudimentaire achterpoot
jes bij het anaalschild. 
In het oude ommuurde stadsgedeelte van 
Dubrovnik vonden we a ileen L. o:rycep
ha/a . Van P . sicu/a ragusae was geen 
spoor te bekennen. Hij is echter wei be
kend van dit biotoop. 

STARIGRAD PAKLENICA 
De bij dit dorp gelegen bergkloof Velika 
Paklenica (nationaal park . 10 km lang en 
tot 400 m hoog), was het doel van een 
stevige wandeling . Door het oveneffect in 
deze canyon was het er bloedheet. Toch 
waren er enkele dieren te vinden zoals een 
dode Bufo viridis viridis en een aantal 

kikkervisjes waarvan we de soort nie t 
konden vaststellen. Een volwassen Lacer
ta trilineata trilineata die z ich schuil hield 
in de schaduw van het dichte struikgcwas, 
was ons tijdens een vangpoging te snel af. 
Verder nog een vondst van een dode An
guisfragilis colchicus. Aan de voet van de 
kloof, waar het niet zo warm was, hie lden 
zich nog een tweetal Podarcis sicula 
campestris op. 

PREMANTURA 
Premantura ligt in het zuidelijkste puntje 
van het schiereiland Istrie. De kust is vrij 
vlak en bestaat hoofdzakelijk uit gras en 
steenhoopjes. Ook de vele kleine eilandjes 
zijn hier veel vlakker dan in de rest van 
Joegoslavie. Podarcis sf _·u/a campestris 
komt hier in g roten getale voor. Door 
gebrek aan voldoende schuilgelegenheid 
zijn ze gemakkelijk te vangen door er 
eenvoudig een tijdje achteraan te hollen 
zodat ze moe worden. Opvallend in ver
gelijking met de waargenomen dieren in 
bijvoorbeeld Kastel Gomilica, is de zwarte 
vertebrale streep. Ook de dorsolaterale 
strepen waren duidelijk. Verder hadden ze 
opvallende w ine vlekken op de flank . Als 
variete it horen ze meer bij de ltaliaaanse 
dan bij de Joegoslavische vorm. 
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PULA 
Het amft theater van de stad Pula was ons 
laatste doe!. Tussen Premantura en Pula 
zagen we nog een bijna volgroeide larve 
van Hyla arborea arborea in een poe!. In 
het centrum van Pula ligt de Arena, een 
amfitheater waarop zeer vee! Podarcis 
mura/is maculiventris voorkomen. Deze 
dieren komen aileen in het noorden van 
Joegoslavie aan de kust voor. In Midden
en Zuid-Dalmatie bewonen ze minder 
wanne biotopen in het binnenland; hier 
gaat deze ondersoort over in een andere 
ondersoort . 
De van P. mural is maculiventris zien 
er als volgt uit: bovenzijde: wit vlekken
patroon op zwarte ondergrond, dat kan 
overgaan in een !letvormig patroon aan de 
achterzijde; onderzijde: wit met zwarte 
vlekjes; flanken met blauwe schildjes. Een 
enkel heeft een groene schijn op de rug. 
Bovenzijde: witte nettekening op bruinige 
ondergrond . Onderzijde: wit met zwarte 
vlekjes. Flanken met witte streeptekening. 
Opvallend was dat, ondanks de drukte (de 
Arena wordt druk bezocht door toeristen), 
de dieren niet schuw waren en bij grove 
verstoring binnen enkele seconden weer 
uit hun schuilplaats te voorschijn kwamen. 
Uit eigen ervaring weten wij dat deze to
lerantie bij de Maastrichtse muurhagedis 
veel lager is. Er waren op dit tijdstip ook 
veel juvenielen te zien (19 juni). 

OVERZ!CHT 
BOH!NJSKA BISTRICA: Vipero ammodytes am
modytes. I : Anguis fragilis Jragilis, I: Bufo bufo 
bufo. 5. 
PL!TV!CE: Bufo bufo bufo. 2: Rana ridibunda 
ridibwula. ticntallcn. 
SELCE: Coluber gemonensis. I: Elaphe quatuor
lilleaw quaw orli11eata. I . 
KASTEL GOM!LlCA: Podarci.1· sicula campestris. 
15. 
C!OVO: Podarcis sicula cm11pestris. 7. 
KGRCULA: Bufo viridis viridis. 2: Hyla arborea 
arborea. 8: Hemidactylus 111rcicus turcicus. 5; Po
darcis me/ise/le11sis cur..olensis. 15: Lacerta oxy
cephala. 2 1. 
PEUESAC: Malpolo11 monspessula11us insignims. 
I. 
DUBROVN!K (OMGEV!NG): Rona ridibu11da ri
dibunda. ticntallen: Triwms vulgaris dal11uuicus. 
tientallen: Lacerra oxyceplwla. 3: Podarcis sicula 
ragusae. 4: Lltcerw tri/ineata rrili11eata. 8: Teswdo 
hermmmi hermmmi. 17: Ophisaurus apodus, 14: 
Lncerta meliselle11sis jiuma11a. 2: Coluber gemo
llellsis. I. 
DUBROVN!K (STAD): Lltcerta oxycephala. 
STAR!GRAD PAKLENICA: A11guis Jragilis col
chicus. I : Podarcis sicula campestris. 2: Lltcerta 
trilill('(ll/1 trili11eata. 3: Bufo vi rid is vi rid is. I: kik
kervisjcs (soon onbekend). ± 20. 
PREMANTURA: Podarcis sicula campestris. tien
tallen: Hylaarborea arborea. I larve. 
PULA: Podurcis mural is maculi•·emris. tientallen. 

LlTERATUUR 
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DEN. 1978. Else viers Reptielen· en Amfibieengids. 
Elsevier. Amsterdam. 
MERTENS. R. & H. WERMUTH. 1960. Die 
Amphibicn und Reptilicn Europas. Kmmer. Fmnk
fun am Main. 

SUMMARY 
The authors give a description t•f the herpetofauna of 
some area ·sin Yougoslavia they visited in june 1979. 
Some attention is given to the habitat of several 
species. The difference> between cenain island and 
mainland populations of some utcerta- and Podar
cis-species are discussed to some extend. 

NAGEKOMEN 
In augustus 198 1 bezocht ccn van de auteurs 
(KRUYNTJENS) Jocgoslavic nogmaals. Op het ei
land Pasman werden toen de volgende waamemingen 
gedaan: 
Podarcis simla campestris. tientallen: 
Podarcis melisellemisjiwllalla. tientallen. 
Van dezc laatste soon hadden veel cxcmplaren een 
erg uonkere rug. Beide soonen bewoonden hetzelfde 
biotoop: steenhopen met een wcelderige begroei'ing. 
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Een echtgenote vertelt (IV) 

Eigenlijk hadden we niet erg veellast van 
de miertjes, die met een tillandsia het huis 
binnengekomen waren en nu het hele huis 
bewoonden. Afgezien van de bedorven 
tapes en een nest bidsprinkhanen, die ze na 
de vervelling vermoord hadden, kwamen 
hun belangen en de ooze zelden in strijd. 
Ze hielden niet van zoetigheid, wei van 
eiwitrijk voedsel, maar dat staat meestal 
onbereikbaar in de koelkast. Soms zaten 
ze in de custard en dus in de custardvla. 
Maar in de zomer van 1976 liepen de 
miertjes in dikke zwarte banen over ooze 
witte muren. De buren kwamen infor
meren, of wij misschien ook last van 
kleine miertjes hadden. De etensbak van 
hun hood zat er vol mee. Bovendien waren 
we van plan met vakantie te gaan en andere 
mensen zouden dan ons huis bewonen. 
Kortom, er moesten maatregelen genomen 
worden. 
We belden de gemeentereiniging: "Mag 
ik het ongedierte'?". "U spreekt met het 
ongedierte''. (Je kunt daar ook doorver
bonden worden met het grove vuil.) Het 
"ongedit~rte" begon de bestrijding door 
honderden kleine buisjes tegen de muren 
te plakken, waarin een mengsel van 
chloordecone (een giO en iets lekkers zat. 
De bedoeling was, dat de werksters het 
lekkers met het gif naar de nesten zouden 
slepen en daardoor de Iarven en konin
ginnen zouden uitroeien. De eerste aanval 
op de mieren mislukte helemaal, doordat 
de mieren het lekkers niet lekker vonden. 
We vonden zelf uit, dat het versgemalen 
lever met een likje advokaat moest zijn. 
Opnieuw werden er buisjes geplakt. Daar
bij moesten de oude buisjes eerst verza
meld worden, omdat chloordecone een 
zeer bestendig gif is en niet aan controle 
mag ontsnappen. Deze keer ging het beter. 
Er verschenen op de mierenpaden nogal 
wat koninginnen, die helemaal de kluts 

kwijt waren en gemakkelijk uitgeroeid 
konden worden. Maar de inhoud van de 
buisjes was uitgedroogd voordat aile ko
ninginnen dood waren en de mieren her
stelden zich min of meer. lnmiddels had 
een specialist in Londen ooze mieren ge
determineerd. Het was Moromonium flo
rico/a, een unicum voor Nederland. 
We begonnen de zaak nu ook van de 
andere kant aan te pakken. Toen het buiten 
vroor, ViRgen we, terrarium na terrarium, 
de officiele bewoners weg en zetten we bet 
lege terrarium met plan ten en al buiten. De 
mieren vroren dood (de plan ten ook), bet 
terrarium werd opnieuw ingericht en de 
hagedissen werden weer terugverbuisd. 
Vervolgens kwam het scbone terrarium op 
poten in oliebakjes te staan. De snoeren 
voor de verlichting werden door oliebakjes 
geleid. Zo'n terrarium bleef dan inderdaad 
rnierenvrij, zolang er niet per ongeluk 
kontakt met de muur ontstond via een 
krant of een potje voedseldieren of iets 
dergelijks. Bovendien bleef ons grote 
onverplaatsbare terrarium een onuitputte
lijke mierenbron. Met ups en downs 
hebben de mieren, ondanks voortdurende 
bestrijding met gif en oliepoten, zicb tot 
dit voorjaar toe weten te handhaven. Toen 
is het grote terrarium tot op de grond 
afgebroken en opgeruimd. Daarna bebben 
we geregeld overal in huis stukjes lever 
uitgelegd om na te gaan waar de mieren 
nog voorkwamen. Op die plaatsen werden 
dan steeds weer buisjes met gif geplakt. 
Na maanden hardnekkig volbouden den
ken we nu, dat de mieren inderdaad uit
gestorven zijn. Mocbt u ooit planten uit de 
tropen krijgen of meebrengen, zet ze dan 
in een grote bak water en laat ze daar tot u 
ze zeer zorgvuldig op mieren gecontro
leerd hebt. Let vooral op de tillandsia's. U 
kunt op die manier veel ellende voorko
men. 
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Ben Australische wandelende tak 
(Extatosoma tiaratum) als terrariumdier 

lngczondcn: januari 1982 

INLEIDING 
In dit blad wordt jammergenoeg maar 
weinig aandacht besteed aan andere terra
riumdieren dan reptielen en amfibieen. 
Vandaar dat ik wat wil vertellen over mijn 
ervaringen met een insect dat zeer goed te 
houden is in een terrarium of los in de 
huiskamer. 
Op 13 oktober 1979 kreeg ik van de in
middels overleden heer vAN VEEN uit 
Veenendaal negen exemplaren van een 
grote, gestekelde wandelende tak. Ik bezat 
al enige tijd bidsprinkhanen en mijn in
teresse in insecten was al behoorlijk 
gestegen. 
W andelende takken zijn erg goed geca
moufleerd, hun uiterlijk vertoont zo 'n 
grote overeenkomst met de takken van 
planten waar zein Ieven, dat ze hierin niet 
opvallen voor predatoren ( mijn wande
lende takken hebben veel weg van bra
mentakken). 
De takken ( zo kort ik ze maar even a f) 
waren afkomstig van Australie (precieze 
vindplaats onbekend) en bleken te behoren 
tot het genus Extatosoma van de insec
tenorde der wandelende takken en b1a
deren (Phasmidae). Bij verdere deter
minatie m.b. v. GUR:--;EY ( 1947) bleek het 
te gaan om Extatosoma tiaratum 
(.\tACLEAY ). Volgens GL'R:--;EY ( 1947) zijn 
er drie soorten van het geslacht £.nato
soma bekend ( verder nog E. popa en E. 
elongatwn) Aileen van £. tiaratum zijn 
C, 6 en 2 ¥ gevonden, van de twee 
andere zijn aileen 9? bekend. 

BEKNOPTE BESCHRIJYING 
Het wijt]e heeft een maximale lengte (kop 
+ thorax + abdomen) van 13,5 em en 

antennen net een Iengle van 3 em. De 
vleugels zijn tot korte schildjes geredu
ceerd, het abdomen is slekelig en zeer dik 
(0 I ,5 em) en de poten zijn bezet met 
grote doornen. 
Het mannetje heeft een maximale Iengle 
van 8 em en antennen van 4,5 em. De 
vleugels zijn vliesdun, met radiaal ver
lopende aders, het abdomen is zeer dun en 
de poten zijn weer bezel met doom en. 
De kleur is van beide geslachten Iicht- tot 
donkerbruin. Yoor een uitgebreide be
schrijving wordt verwezen naar GURNEY 

( 1947) en MACKERRAS ( 1970). 

GEDRAG EN YERZORGING 
Het voedsel van deze vegetarisch levende 
dieren bestaat vnl. uit bladeren van planten 
van de Rozenfamilie (Rosaceae), zoals de 
roos, braam en framboos. Ook worden de 
bloemen wei gegeten. 
Hun gedrag is niet erg spectaculair, als je 
hel vergelijkt met dat van populaire ler
rariumdieren als daggekko 's of anolissen. 
Oil komt vnl. omdat het nachtdieren zijn, 
overdag hangen ze roerloos aan een tak (de 
't? met opgekruld abdomen). 's Nachts 
daarentegen vreten ze systematisch aile 
bladeren kaal. Hun gedrag verschilt wei
nig van de overbekende gewone wande
lende tak (Carausius morosus). 
De monddelen zitten bij aile wandelende 
takken voor aan de kop (prognath), zodat 
ze met hun kaken het blad van de zijkant 
atbijten en vermalen. Aangezien bladeren 
niel enorm eiwitrijk zijn en het nogal 
eentonig voedsel is, moeten de dieren zeer 
grote hoeveelheden eten. Dit is te zien aan 
de hoeveelheid droge faeces die per etmaal 
geproduceerd wordt. 
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De dieren werden bij mij in een, voor 't 
raam staande, open bak (zonder voorruit) 
gehouden. De inrichting bestond aileen uit 
een met water gevulde melkfles, waarin 
verse braam- of rozetakken staken ( een 
keer per week ververst). De bodem was 
leeg, zodat uitwerpselen en eitjes makke
lijk waren te onderscheiden. De tempe
ratuur was± 20° C. De bladeren werden 
een keer per week besproeid, dit is echter 
niet noodzakelijk (de dieren krijgen uit de 
bladeren genoeg vocht naar binnen). 
Mijn eerste ervaring met deze dieren was 
nogal triest. Twee van mijn bidsprink
hanen (Sphodromalltis spec.) zaten los in 
een llh m hoge citroengeranium, op zo 'n 
meter afstand van de takkenbak. Bid
sprinkhanen staan bekend om hun vraat
zucht en kannibalistische neigingen. Je 
laat bv. bij gebrek aan ruimte 150 jonge 
bidsprinkhaantjes sam en opgroeien en zie, 
na enige tijd blijven de vijf sterksten over. 
Na een nacht werd er al een volwassen o 
tak vermist. Een bidsprinkhaan vond 
blijkbaar de nieuwe aanwinst ook inte
ressant en had een vlucht ondernomen naar 
de takkenbak, had een tak verslonden en 
was weer teruggevlogen. Souveniers: wat 
poten en een gave vleugel. Dus toch maar 
een horregaasje voor de bak geplaatst, om 
dit soort toestanden in de toekomst te 
vermijden ( dus zat er na enkele maanden 
nog maar een . bidsprinkhaan in de 
citroengeranium). 

KWEEK 

L...----1 
1 em 

Wandelende takken planten zich parthe- voorkomen (ze zijn ook gevleugeld), 
nogenetisch voort, d. w .z dat een S? terwijl de dikke, logge S? S? nogal dicht bij 
zonder paring met een 0 eieren legt, die de grond kunnen zitten. 
uitkomen. De eicellen ontwikkelen zich Ik heb nooit een paring waargenomen, de 
zonder bevruchting. Van vele soorten zijn volwassen <.? S? legden echter wei enkele 
dan ook aileen S? <.? bekend, de o o zijn maanden achter elkaar eieren. Dit waren 
voor vermeerdering van het aantal indi- bij elk <.? altijd twee eieren per dag. De 
viduen in feite overbodig. eieren lijken erg veel op zaadjes, ze zijn 
In de natuur zijn, bij £. tiaratum, in zo'n 5 mm lang, ovaal en iets afgeplat aan 
verhouding met het aantal ¥ S? , erg de zijkanten. Er zit een knopvormig dek
weinig 0 0 gevonden. Dit kan echter ook seltje (operculum) op en aan een zijde 
liggen aan waar men naar de dieren zoekt, vertoont het een gee I lengtestreepje. De 
aangezien de <3 a vaak hoger in de borneo • schaal is van hard chitine. Het kweken met 
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deze dieren vereist slechts geduld en dat is 
niet altijd even makkelijk. Je bewaart de 
eitjes gewoon op kamertemperatuur in een 
potje met wat grond t!n ongeveer een half 
jaar na het leggen kan het eerste takje uit 
zijn, als zaadje gecamoufleerde, eitje 
''ontkiemen''. Bij hogere broedtempera
tuur zou de incubatietijd korter kunnen 
zijn. Hetjonge diertje (nymfe) is dan zo'n 
30 mm lang en donker van kleur. Verder 
ziet het diertje er net zo uit als een 
volwassen exemplaar (doch de beide ge
slachten zijn ongevleugeld), dit geldt ook 
voor het gedrag. Na zo'n tien vervellingen 
(hetjuiste aantal is mij onbekend), waarbij 
het dier zijn oude huid, nadat het dit heeft 
afgeworpen, geheel opeet, is het dier 
volwassen. Pas bij de laatste vervelling 
breken bij het o de vleugels door. Van 
nymfe naar volwassen dier kan echter wei 
een klein jaar in beslag nemen. 
Men kan dan ook wei 11/z jaar plezier 
hebben van deze interessante, bizarre 
terrariumdieren en het is een leuke af
wisseling om een insect de aandacht te 
geven die vele insecten, als voedseldieren 
missen. 

SUMMARY 
Some notes are given on an Australian walkingstick, 
Ertatosoma tiaratum. Attention is given to the 
differences between male and female. Housing, 
keeping and breeding of the animals are discussed. 
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KLEINBEELDFILM-DOOSJE ALS KALK- EN VIT AMINENVOEDERBAKJE 
Het plastic busje waarin een kleinbeeldfilm is verpakt kan op eenvoudige wijze tot 
voederbakje voor kleine hagedissen worden gepromoveerd. De bovenkant van het busje 
wordt met een scherp hobbymesje afgesneden, zodat er een klein bakje van ca. twee em 
hoogte overblijft. Het kan op verschillende wijzen in het terrarium worden aangebracht: 
met siliconenkit gelijmd aan het glas, met een zelftappend schroefje aan het gaas van een 
verluchtingsstrip. Beter is het om het bakje uitneembaar te houden, het kan dan 
makkelijker bijgevuld en gereinigd worden. Daartoe kan bijvoorbeeld een stukje PVC
buis (binnendiameter ca. 36 mm, hoogte ca.· 20 mm) worden benut. Deze ring wordt 
horizontaal op een makkelijk bereikbare plaats tegen een zijruit bevestigd (siliconenkit), 
nadat aan de onderzijde een voorziening is getroffen om te voorkomen dat het bakje door 
de ring kan vallen, bijvoorbeeld twee boutjes. Het bakje kan nu los in de ring geplaatst 
worden. In een terrarium voor daggekko's hangen we twee van zulke bakjes naast 
elkaar, een voor een zoet gevitarniniseerd mengsel (honing, roosvicee, banaan, e.d.) en 
een voor kalkbrokjes (eierschaal-, sepia-, schelpenbrokjes, e.d.). Maak de 
kalkbrokjes niet kleiner dan I millimeter in doorsnede. Als het kalkbakje voortdurend 
bijgevuld wordt hebben uw hagedisjes nooit mccr kalkgebrek, want ze leren snel gebruik 
te maken van deze mogelijkheid om zelf naar behoefte kalk op te nemen. 
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INLEIDING 
AI eerder heb ik in het algemeen ge
sproken over de subfamilie Tillandsioi
deae (Bromeliaceae). Hierbij ben ikechter 
niet zo diep ingegaan op de onderverdeling 
hiervan. Tillandsioideae zijn verdeeld 
over vijf geslachten waaronder het genus 
Tillandsia welk in mi jn betoog de be
langrijkste plaats in zal nemen. De overige 
zijn: Catopsis, Glomeropitcairnia, Guz
mania en Vriesea. 

VERSPREIDINGSGEBIED VAN DE 
GESLACHTEN 
Van de hierboven genoemde, heeft Til
landsia bet grootste verspreidingsgebied. 
Hiertoe behoort heel Zuid-Amerika met 
uitzondering van het onderste puntje van 
Argentinie en Chili. Tevens heel Midden
Amerika en nog een deel van de Verenigde 
Staten (rond de golf van Mexico; Texas, 
Louisiana en Florida). 
Vriesea volgt op Tillandsia met een nog 
redelijk groot verspreidingsgebied. Dit 
genus komt voor in het noordelijk deel van 
Zuid-Amerika tot hoven Uruguay en het 
bovenste gedeelte van Argentinie. Aan de 
westkust van Zuid-Amerika vinden we 
Vriesea niet, vanwege de woestijnachtige 
gebieden. Verder vinden we Vriesea 
aileen in de randgebieden van Brazilie met 
uitzondering van het stukje noordkust. Het 
belangrijkste gedeelte is toch wei Midden
Amerika, waar dit genus rijk vertegen-

woordigd is tot onder in Mexico (grote 
meren bij Mexico-stad) en op de eilanden. 
De verspreiding van Guzmania loopt 
ongeveer parallel met die van Vriesea, 
aileen komt deze in oostelijke kustge
bieden van Brazilie maar zeer sporadisch 
voor. Wei vinden we Guzmania in tegen
stelling tot Vriesea in het noordelijk deel 
van het Amazone-gebied en dit zelfde 
geldt voor het zuidelijkste puntje van 
Florida. 
Voorde verspreiding van Catopsis geldt in 
Midden-Amerika in grote lijnen het zelfde 
als voor Guzmania. Het verspreidingsge
bied bestrijkt aileen een kleiner deel van 
Florida en een groter deel van het zuiden 
van Mexico. Vervolgens vinden we 
Catopsis aileen in de kuststreken van 
Frans Guyana, Suriname, Guyana en 
Venezuela. Wat algemener komt hij voor 
m Colombia en in noord Peru. 
Over Glomeropitcairnia kan ik kort zijn, 
want het is een zeer klein genus met een 
beperkt verspreidingsgebied. Het omvat 
op het ogenblik maar twee soorten, die 
voorkomen op de Kleine-Antillen en in het 
kustgebied van Venezuela. 
De meeste geslachten zullen U wei bekend 
voorkomen en ik hoop dat ik de ver
spreiding enigszins overzichtelijk heb 
weergegeven. Uiteraard is de verspreiding 
van verschillende soorten binnen de 
genera weer anders, daarom is dit over
zicht als vrij algemeen te beschouwen en 
zegt het verder niets over de verspreiding 
van de soorten en frequentie waarin ze 
voorkomen. 

TILLANDSIA MULTICAULIS 
(gebruikte plant: import van Mexico) 
Naam: multicaulis=veelstengelig. De 
plant vormt verscheidene bloeiaren tege
lijk, die tussen de bladeren uitsteken. Deze 
bloeiwijze komt, met uitzondering van 
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T. complanata, niet bij andere Tillandsia's 
voor. T. multicaulis is hierom met deze 
Iaatste gemakkelijk te verwarren, echter 
T. complanata is in het algemeen kleiner 
en vonnt relatief tangere en smallere 
bloeiaren. 
De plant is met zijn frisgroene, brede 
bladeren niet direkt als een tillandsia te 
herkennen. De bladeren vormen een 
trechtervonnige rozet, zijn 
± 3,5 em breed, 30 tot 40 em lang en niet 
zichtbaar besehubd. Het is dus niet ver
wonderlijk dat hij in vroegere tijden als 
een Vriesea besehreven is. 
De 12 tot 15 em lange, afgeplatte bloei
stengel blijft meestal in de bladsehede 

DEKRUITENOPHANGING 

verscholen en draagt korte, aanliggende 
dekbladeren. De bloeiaar steekt kort 
hoven de rozet uit en is zwaardvormig 
(dorso-ventraal afgeplat), spits toelopend, 
4 tot 5 em breed en ± 15 em lang. De 
glanzend rode dekbladeren, waarvan 
de onderste geen bloemen dragen, zijn 
dakpansgewijs gerangschikt. 
Van de bloembladeren zijn aileen de 
kroonbladeren ziehtbaar. Zij steken naar 
beide zijden tussen de dekbladeren uit. 
Elke bloeiaar draagt ± I 0 bloemen die na 
elkaar uitkomen. De kroonbladeren zijn 
smal, elliptiseh en, vooral aan de randen, 
blauwpaars, korrelaehtig gekleurd. Op
vallend is dat het onderste kroonblad sterk 
naar binnen is afgebogen, waardoor de 
bloem tweezijdig symmetrisch wordt 
(i.t.t. de meeste bloemen van de Brome
liaceae die radiaal symmetrisch zijn). De 
stamper en meeldraden steken net buiten 
de bloembladeren uit. De kelkbladeren 
(sepalen) zijn 4 tot 5 em lang, I em breed 
en wit tot lichtgroen. 
T. multicaulis leeft epifytiseh op borneo, 
1500 tot 2500 m hoog in nevelwouden in 
zuidelijk Mexico en Centraal-Amerika. 

SUMMARY 
The genera and distribution of Tillandsioideae are 
described. Some notes are given on Tillandsia 
multicaulis. 

Een effieiente en elegante manier om dekruiten op een volglas gelijmde bak te hangen is 
als volgt: aluminium T- of hoekprofiel wordt na als glas te zijn ontvet met silieonenlijm 
op de staande ruiten gelijmd. Om de liggende ruiten wat vering te geven (noodzakelijk 
als er katten over een terrarium gaan rennen en springen!) wordt rubber tochtprofiel 
gebruikt (Tesa-moll5463 AF 16, bijvoorbeeld). De tekeningen zullen duidelijk genoeg 
zijn. 
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Overleven in gevangenschap 

Ingezonden:decernberl981 

In Lacerta no 7/8 van de 17e jaargang 
( 1959) verscheen een vertaling van een 
artikel van OERITER: Het houden van 
exotische kikvorsen, deel 2, over de le
vensduur in bet terrarium van enkele kik
kers. Zo bleefbij OERITERHylacaerulea 7 
jaar en 6 maanden in Ieven, een Hy
perolius 4 jaar en 3 maanden, Phyllo
medusa hypochondria/is 2 jaar en Ate/o
pus (Melanophryniscus) stelzneri even
eens2jaar. 
Er is een Amerikaans literatuur overzicht 
uit 1972 betreffende dit onderwerp: A 
bibliography on the longevity of Am
phibians and Reptiles, 1882-1971. Ik heb 
niet de moeite kunnen nemen aile daar 
genoemde publikaties nate vorsen. Uit de 
titels van genoemde publikaties viel a1 wat 
af te lezen: 200 jaar oude schildpad (tor
toise) uit de tijd van Kapitein Cook; een 
neotropische python soort 27 jaar; 100 
jarige doosschildpadden; 17 jaar oude 
Phyllodactylus europaeus; Alligator 65 
jaar; Uromastyx acanthinurus 13~ jaar; 
Boa· constrictor 22 jaar; Salamandra 
terrestris 45 jaar en Cynops pyrrhogaster 
25 jaar. 
Ik wilde deze ruiinte benutten voor wat 
venneldingen van 'record' -leeftijden van 
eigen terrariumdieren en die van enkele 
naaste terrariumvrienden. Het leek me een 
aanzet voor andere liefhebbers hun erva
ringen op dit gebied ook eens te ver
melden, wat mij betreft in een afzonder
lijke verjaardagen rubriek in Lacerta. 
Sommige terrariumdieren blijken bet in 
gevangenschap beter (Ianger) uit te 
houden dan in hun natuurlijke omgeving. 
Het ontbreken van natuurlijke vijanden 
(predatoren) zal daar o.a. debet aan zijn, 
soms ook bet ontbreken van parasieten, als 
de Iiefhebber daartoe strekkende maat
regelen treft (fecalien-onderzoek, toe
diening van antibiotica, wormkuren, 

algemene hygiene). Hongersnood en 
watertekort behoren in een terrarium ook 
niet voor te komen. 
Dieren die in een terrarium bijna altijd 
vroegtijdig bet Ieven Iaten en die in de 
natuur een Ianger Ieven is beschoren, zijn 
geen geschikte terrariumbewoners. Moge
lijk kunt u zelf concluderen wat dit laatste 
voor uw terrariumpraktijk betekent. 
Dieren die in de onmiddelijke omgeving 
van of zelfs in menselijke bouwwerken 
Ieven zijn doorgaans goed in gevangen
schap te houden. Sommige gekko-soor
ten, b.v. tokkeh's (Gekko gecko) Ieven in 
Z.O. Azie op borneo, maar ook in huizen 
en in drukbezochte gelegenbeden zijn ze 
aan te treffen. Ze kunnen het zelfs uit
houden in onze centraal verwannde 
woningen, achter schilderijen, achter of 
tussen de radiatoren. Zelf hield ik een 
mannetjes-tokkeh, halfwas aangeschaft in 
1962, afwisselend los in de kamer, in 
kleine en grote verwarmde terrariums en 
tenslotte in een op een radiator gemon
teerde gazen kooi. Op bet ogenblik deelt 
dit dier een verblijf met twee wijfjes
Tokkeh 's bij FERRY ZUURMOND. Twintig 
jaar lijkt mij een heel gewone leeftijd voor 
deze gekko-soort. 
Phyllodactylus europaeus behaalt volgens 
KLINGELHOFFER (1956) eveneens 20 jaar. 
Zelf houd ik twee wijfjes en een mannetje 
van deze gekko-soort sinds 1972. 
Tjitjaks (H emidactylus frenatus), Gehyra 
mutilata (een Z.O. Aziatische gekko) en 
de Noord-Afrikaanse gekko Ptyodactylus 
hasselquistii houden bet evenals de tokkeh 
uit in een cv-verwarmde kamer. De 
watervoorziening moet goed in de gaten 
worden gehouden, meer nog dan bet 
voedselvraagstuk. Voedsel kan indivi
dueel worden uitgereikt: krekels als u 
durft, stukjes gevitaminiseerd vlees voor 
tokkeh's. De open fruitvliegenkweek is 
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allen aan te raden bij onthouding van 
alkohol en frisdrank. Ook de gezonde 
open meelwormkweek moet niet worden 
geschuwd. Verstuiven van water help! de 
dorre atmosfeer levensvatbaar te maken . 
De meeste gekko' s zoeken natgespoten 

Afrixalis dorsalis. plantebakken of schoteltjes water op om te 
fo1o VAN EYSDEN. drinken. 

Sinds 1974 heb ik katten. Loslopende 
gekko' s moesten in terrariums. Vijf 
Ptyodactylus hasselquistii togoensis, 
sinds 1972 los in de kamer gehouden heb 
ik geprobeerd daar te Iaten . Deze dieren 
waren zelf al onverdraagzaam genoeg , 
achtervolgden elkaar langs het behang 
over meer dan I 0 strekkende meter. Na 
twee jaar was een paartje over dat zich 
vestigde achter een radiator waaronder 
zich een bak met kalkhoudende leem 
bevond. Van dit stel vond ik ook jongen. 
In 1975 werd het wijfje tijdens een bezoek 
aan de tokkeh door de laatste opgevreten, 
enkele maanden later kreeg de kat het 
mannetje te pakken. 
Phelsuma's kunnen oud worden. VAN DEN 

AKKER houdt een P.m. madagascariensis 
mannetje, F2-generatie sinds ongeveer 
1970 los in de kamer. GER GROOTHEDDE 

heeft nog een Phelsuma cepediana man
netje uit dezelfde tijd in de kamer of in een 
terrarium. 
Gehyra mutilata werd bij mij 9 jaar oud 
(F l), Hemidactylus frenatus 7 jaar. Van 
KEES GOUDA kreeg ik in 1971 een 
Diplodactylus vittatus, een Oedura l. 
lesueurii en een Gymnodactylus milii, alle 
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middelgrote gekko's uit Australie. Het 
bleken zeer goed houdbare dieren. GOUDA 

had ze zelf ai enige jaren. De Diplo
dactylus ontsnapte bij mij helaasin 1979 en 
Gymnodactylus milii werd in hetzelfde 
jaar door een iets grotere Eublepharus 
macu/arius doodgebeten. Oedura I. 
lesueurii leeft nog steeds, woont in een 
stuk kurkschors in een klein terrarium en 
verk~rt zo te zien in blakende gezond
heid. 
Nog wat kikkers: GER GROOTHEDDE heeft 
nog Phyllomedusa·temur uit 1974; Afri
xalus dorsalis werd bij mij 6 jaar oud en 
een kleine Hyla-soort in 1974 meege
komen met een plantenzending uit Brazilie 
overleefde een gif-behandeling van zijn 

- . 

bromelia-koker, verbleef daar ongeweten 
een zomerseizoen buiten tot ik hem ont
dekte, uit de koker pulkte en een klein 
aqua-terrarium als woning aanbood waar 
hij in 1979 bleek te zijn overleden. 
Pipiden kunnen vast behoorlijk oud 
worden: exemplaren van Xenopus tropi
calis b. v. leefden zes jaar bij mij in een 
aquarium, daarna waren ze te vinden in de 
aquariums van diverse liefhebbers en op 
het ogenblik heb ik ze uit het oog veri oren. 
Ik heb ook nog een Hymenochirus 
boettgeri-wijfje uit 1975 (FI ). 
Me/anophryniscus stelzneri tenslotte, die 
Bufo-achtige miniatuur padjes uit Zuid
Amerika kon ik van 1967 tot 1973 in Ieven 
houden. Het zijn dieren die beslist niet te 
vochtig mogen worden gehouden. Te 
warm is ook niet goed. Mocht u ze ooit 
kunnen aanschaffen, geef ze dan een 
terrarium waar b. v. Bufo ca/amita zich 
ook zou kunnen handhaven. 

LITERA TUUR . 
G ILBOA, I & H.G. DOWLING, 1972. A Biblio
graphy on the Longevity of Amphibians and 
Reptiles. Herpetological Information Search 
Systems, Am. Mus. of Nat. His. New York. 
KLINGELHOFFER, W., 1956. Terrarienkunde 2. 
Teil, Lurche, Alfred Kernen Verlag Stuttgart. 



M.TH. MEEUWES • 
Korte Lakenstr. 3 
20 II ZD Haarlem 

80pagina's 
34 kleurenfoto's 
27 tekeningen 
Uitgeverij: 
Thieme & Cie, 
Zutphen. 
prijs: f 19,50 

147 

WASMOTIENKWEEK 
Iedereen, die wasmotten kweekt, weet dat deze dieren een enorme hoeveelheid spinsel 
en uitwerpselen produceren. Deze massa vormt een uitstekend houvast voor de larven 
om zich in te verpoppen. Kartonnetjes of andere plaatjes zijn volstrekt niet nodig om een 
kweek goed te Iaten draaien. Voorwaarde is wei, dat platte dozen worden gebruikt. Met 
ventilatiestroken in twee tegen over elkaar liggende zijkanten en dan geplaatst in een 
geheel afgesloten, verwarmd (± 30°C) kastje, kan er haast niets meer mis gaan. De kans 
op schimmel blijft wei bestaan, want ook zonder kartonnetje is schimmel in een 
wasmottenkweek mogelijk. In een platte kweekdoos is dit echter niet funest. Het 
beschimmelde deel wordt verwijdercf en de rest van de kweek draait rustig door. Bij 
gebruik van dit soort dozen kunnen larven uit de kweek gehaald worden, zonder deze 
helemaal ondersteboven te gooien en dus te verstoren. De afwezigheid van kartonnetjes 
e. d. heeft als voordeel dat niet aile poppen verscheurd hoeven te worden om die laatste 
vette larve te pakken te krijgen. 

BOEKBESPREKING 

SCHILDPADDEN; 
HET HOUDEN EN VERZORGEN VAN 
LAND- EN MOERASSCHILDPADDEN 

C. ADRIAN, I 98 I 

Deze uitgave is een vertaling en bewerking 
(door VAN DEN BRINK) van het oorspron
kelijk in de Duitse taal verschenen werkje: 
'Schildkroten: die Pflege haufig gehalte
ner Land- und Wasserschildkroten'. In 
deze bewerking zijn, zoals het betaamt, de 
beschennende wettelijke maatregelen die 
in Nederland gelden niet onvenneld ge
bleven. De schrijfster heeft zo'n twintig 
jaar ervaring met de verzorging van 
schildpadden. Ze wil met dit boekje een 
leidraad geven voor de juiste verzorging 
van een aantal schildpadden met extra 
aandacht voor het voorkomen van fouten. 
Land- en moerasschildpadden worden 
apart behandeld en kregen ieder ongeveer 
de helft van het boekje toegemeten. 
Slechts de vier meest gehouden soorten 
landschildpadden (Testudo hermanni, T. 
horsfieldii, T. graeca en T. marginata, 
resp. Griekse-, vierteen-, Moorse land
schildpad en breedrandschildpad) worden 
hier behandeld, .de gegeven adviezen zijn 
steeds geldig voor deze vier soorten. 

Onder het hoofdje 'gezond of ziek' 
worden vele mogelijkheden aangegeven 
om de gezondsheidstoestand van een 
schildpad te beoordelen, bovendien wordt 
steeds een therapie gegeven ter bestrijding 
van een eventueel geconstateerde ziekte of 
kwaal. Het voorkomen van ongemak is 
natuurlijk nog belangrijker, er wordt 
daarom ruimschoots aandacht geschonken 
aan de juiste voeding en doelmatige huis
vesting. De schrijfster geeft een overzicht 
van de negen voorwaarden waaraan val
gens haar een schildpaddenverblijf zou 
moeten voldoen. Voor de hier behandelde 
Europese schildpadden geeft zij duidelijk 
de voorkeur aan een verblijf in de 
buitenlucht, aan buitenterraria besteedt ze 
daarom veel aandacht. 
Aan het onderwerp winterslaap wordt een 
kritische beschouwing gewijd met vele 
tips voor de praktijk. Gelukkig wordt ook 
de kweek niet vergeten. Het buitenterra
rium kan daartoe zodanig worden inge
richt, dat de eieren gemakkelijk zijn terug 
te vinden, zodat ze in een van de twee 
beschreven broedstoven kunnen worden 
uitgebroed. Het hoofdstuk landschildpad
den wordt afgesloten met een uitgebreide 
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beschrijving van de verzorging der jonge 
dieren, waannee de cyclus rand is. 
Ook van de moerasschildpadden wordt 
slechts een beperkt aantal soorten in deze 
publicatie besproken, soms is de weten
schappelijke naamgeving wat verouderd. 
De volgende soorten worden behandeld: 
roodwangschildpad, Chrysemys scripta 
elegans (in het boek: Pseudemys); kin
vlekpauwoog-sierschildpad, Chrysemys 
scripta callirostris (in het 
boek: Pseudemys ornata callirostris); 
Europese moerassschildpad, Emys 
orbicularis; Moorse moerasschildpad, 
Clemmys caspica leprosa. 
De keuze voor deze vier soorten is 
wederom bepaald door de mogelijkheid 
deze dieren 's zomers in een buitenverblijf 
te houden. Dit hoofdstuk begint met de 
huisvesting, voeding en verzorging van 
jonge dieren zoals die in de handel worden 
aangeboden. Hetgeen hier genoemd wordt 
over bestraling met ultaviolet Iicht is m.i. 
door zijn onvolledigheid eerder gevaarlijk 
dan nuttig. Hierdoor bestaat de kans dat 
men door gebruik van voor dit doel totaal 
ongeschikte lam pen (bijv. Philips TUV) 
de dieren beschadigt, want bestralings
afstand noch lamptypen worden in de tekst 
genoemd. Bij het voederen met vis 
vermeldt de schrijfster niet dat soms 
problemen kunnen ontstaan door de aan
wezigheid van ~itamine B l splitsend 
enzym hierin. Zij is blijkbaar nooit 
geconfronteerd met dit vitamineprobleem 
dankzij de zeer afwisselende voeding die 
zij haar dieren geeft. Wie zijn schild
padden toch voomamelijk met vis voedt 
raad ik aan bet artikel van zw ART (Lacerta 
40(5): 96-97) te lezen, dat ook voor 
schildpadden geldig is. 
Vervolgens worden verschillende binnen
en buitenverblijven voor opgroeiende en 
volwassen schildpadden beschreven. 
Steeds wordt uitleg gegeven waarom voor 
een bepaalde constructie werd gekozen, 
zodat bet geheel een leerzaam verhaai is 
waarin de lange ervaring van de auteur 
steeds weer blijkt. V eel aandacht wordt 

geschonken aan de hygiene en praktische 
oplossingen voor een gemakkelijke reini
ging van de behuizingen, ook waar het om 
tuinvijvers gaat. 
Bij de moerasschildpadden wordt 
wederom het onderwerp winterslaap 
besproken. De schrijfster heeft slechte 
ervaringen met overwintering van de 
schildpadden buitenshuis (50% verlies). 
Ze raadt aan Chrysemys niet en Emys en 
Cleinmys wei in winterslaap te Iaten gaan, 
maar deze laatsten dan wei binnenshuis in 
een koele (max. I0°C) vorstvrije kelder. 
Ziekten, kwalen en hun genezing zijn op 
overzichtelijk wijze gerangschikt. De 
meeste oorzaken zijn te vinden in ver
keerde voeding, onvoldoende hygiene of 
verkeerde inrichting van het schildpad
denverblijf. 
Hiema volgt nog een hoofdstuk over de 
voortplanting. Geslachtsverschillen, eier
afzetmogelijkheden, uitbroeden der eieren 
en het opkweken van de jongen passeren 
de revue. Voor aile schildpadcieeieren 
wordt een constante temperatuur van on
geveer 30°C aangeraden, een methode die 
bet risico met zich kan meebrengen dat aile 
nakomelingen (bijv. bij E. orbicularis) 
van gelijk geslacht zijn. 
Het boek wordt afgesloten met een sum
miere doch bruikbare index. 
Ik denk dat voor ervaren schildpadden
houders in dit boekje bier en daar nog wei 
wat op te steken is. Beginnende schild
paddenlietbebbers mogen het niet onge
lezen Iaten, voor hen is het een bran van 
vele nuttige wenken die een hoop ellende 
kunnen voorkomen. De presentatie en af
werking met vele mooie kleurenfoto 's en 
tekeningen maken van dit boekje een aan
trekkelijk en overzichtelijk geheeL Veel 
nuttiger dan een boek met weinig infor
matie over veel soorten vindt ik de hier 
toegepaste aanpak met wat meer infor
matie over een beperkt aantal soorten. Om 
met Goethe te spreken: 'In der Beschran
kung zeigt sich erst der Meister'. 

Frits van Leeuwen. 


