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Het jubileurnnurnmer 

Op de navolgende bladzijden kunt U de 
bijdrage van het maandblad aan de 
jubileumactiviteiten van onze 40-jarige 
vereniging zien. De opzet was tweeledig. 
Ten eerste ee.n dubbeldik nummer maken 
met als thema 'makkelijk houdbare' 
dieren . Ten tweede een beginnershand
leiding te produceren, die de komende 
jaren een goedkope bron van infom1atie 
·. voor pasbeginnende terrariumhouders zou 
kunnen zijn. Dit laatste was makkelijk te 
realiseren door de oplage groter te maken, 
waardoor er genoeg exemplaren overblij
ven om de komende jaren nieuwe !eden 
van dienst te kunnen zijn. 
De problemen zitten natuurlijk in het 
eerste dee! van onze doelstelling: 
' makkelijk houdbaar' . Omdat er eigenlijk 
geen terrariumdieren bestaan die 
makkelijk houdbaar zijn, is dit gewijzigd 
in vee! gehouden en vee) aangeboden 
dieren . Hiema werd het opstellen van een 
lijst met te bespreken soorten al een stuk 
eenvoudiger. Een viertal kikkers/padden 
was snel gevonden. De klauwkikker en de 
Koreaanse vuurbuikpad worden vee! 
gehouden en zijn relatief makkelijk. Dit 
geldt ook voor vee! Bufo-soorten. De 
pijlgifkikkers worden weliswaar regel
matig aangeb~den en gehouden, maar zijn 

niet altijd even eenvoudig te houden. 
Oat bij de salamanders de axolotl , een vee) 
gebruikt laboratoriumdier, als eerste werd 
gekozen is logisch omdat hij zo 'makke
lijk' te houden is. Een wat uitgebreider 
artikel behandelt de overige aspecten van 
het salamanderhouden. 
Het meest uitgebreid komen in dit nummer 
de hagedissen aan bod. In twee stukken 
worden de grote hagedissen behandeld. 
Yerder komt een gekko-soort aan bod, 
uiteraard de roodkeelanolis, een dier 
waarmee vee! terrariumhouders hun 
hobby begonnen zijn, een Europese 
hagedis en vertegenwoordigers van het 
geslacht Phelswna, de fraai gekleurde 
daggekko 's. Tenslotte een artikel overeen 
kameleon, niet omdat die makkelijk houd
baar is, in tegendeel, maar omdat hij vaak 
wordt aangeboden. 

Binnen de sub-orde van de slangen kunnen 
we met enige moeite vier groepen onder
scheiden waar terrariumhouders mee te 
maken krijgen. Ten eerste de ringslang
achtigen (in dit nummer vertegenwoor
digd door de adderringslang), verder grote 
wurgslangen zoals Boa constrictor en ten 
derde slangen van het geslacht Elaphe en 
aanverwanten . De vierde groep, de gif-
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slangen, valt ver buiten het bestek van dit 
nummer. Het zijn zeker geen makkelijk 
houdbare dieren of beginnersdieren en het 
is zelfs zeer de vraag of het houden van 
deze dieren door particulieren wei aan
vaardbaar is. Bovendien is het in sommige 
gemeentes niet toegestaan. Dit is echter 
een discussie die ook buiten het bestek van 
dit jubileumnummer valt. 
Ten slotte nog de schildpadden. Uiteraard 
de roodwang die (te) massaal wordt aan
geboden en echt niet zo makkelijk is! Als 
tweede waterschildpad de Arrtbonese 
doosschildpad, ook niet makkelijk. Land
schildpadden zijn in Nederland beschennd 
en mogen niet meer ingevoerd of verhan
deld worden. Gelukkig Ieven er nog veel 
dieren in Nederland die bij het in werking 
treden van de BUD-wet hier al waren. Dit 
was de reden om toch een artikel over 
landschildpadden op te nemen. Omdat ook 
aile krokodillen onder deze wet vallen en 
er vrijwel geen krokodillen buiten dieren
tuinen in Nederland meer gehouden 
worden, is een 'beginnersartikel' over 
deze dieren weinig zinvol. 
Als afsluiting vindt U in dit blad twee 
lijsten. De eerste is een lijst met adressen 
van herpetologische (amateur) verenigin
gen e.d. in ons omringende Ianden. 

Uiteraard is deze lijst beknopt en erg 
tijdgebonden maar veel beter dit dan niets. 
Verder een boekenlijst van vooral Neder
landse en enkele buitenlandse werken. 
Hierin zijn een aantal belangrijke boeken 
op het gebied van herpetologie en terra
riumkunde te vinden. Ook hier hebben we 
gestreefd naar beknoptheid. Sommige zijn 
niet meer te koop maar wei opgenomen 
omdat ze via een bibliotheek toch binnen 
ons bereik liggen. In deze literatuurop
somming heeft de redactie een aantal 
werken met een ster aangegeven. Dit zijn 
door ons aanbevolen werken. Voor de 
stukken in dit jubileumnummer hebben we 
getracht ervaren terrariumhouders te 
vinden om ze te schrijven. Dit is gelukt en 
ik wil ze hierbij allemaal bedanken voor 
hun medewerking. 

INTRODUCTION 
This jubilee edition from our forty year old Lacerta is 
entirely devoted to articles for beginning termrium
kcepers. An extra amount of this issue was printed to 
serve future beginning keepers of reptiles and 
amphibians. Of all animals in this edition an account 
is given of purchase. housing. feeding. sex-deter
mination. breeding, rearing. inter- and intra-specific 
tolemtion, diseases. The reptiles and amphibians 
chosen in this issue are regularly obtainable from 
pet-shops and most of them are fairly easy to keep and 
breed. 

Tjaldo Brandenburg 

Lacerta, iets over zijn geboorte, 
kinderziekten en wasdom 
Toen in 1941 Lacerta '' geboren'' werd, 
was dat niet de eerste poging om een ver
eniging van terrariumhouders op te rich ten 
maar al de vierde binnen een luttel aantal 
jaren. 
Dat, en ook het doel dat de initiatiefnemers 
voor ogen stood kunt U lezen in het voor
woord in "Lacerta-Nieuws" nr. I d.d. 
februari 1942 van de hand van J.B. TEN 

VEEN, mede-oprichter en eerste voorzitter 
van Lacerta. Een getrouwe copy daarvan 
kunt U vinden in het oktobemummer van 
delopendejaargang. 

TEN VEEN eindigt zijn artikel met: '' Ik 
spreek de hoop uit, dat wat wij nu ge
grondvest hebben niet meer verloren zal 
gaan, maar moge groeien en bloeien tot 
heil van onze mooie terrariumlietbebbe-
rij .•• 

Het doel was duidelijk en de vreugde groot 
dat het gelukt was die terrariumhouders
vereniging op te richten en dat blaadje uit 
te mogen geven midden in die tijd van 
Duitse bezetting, eenvoudig om elkaar te 
helpen met de beoefening van de lietbeb-
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beri j. Men was nogal tevreden toen er na 
zo 'n 5 maanden 50 I eden waren en I 00 na 
een goed jaar. A Is dat zo was doorgegaan 
zaten we nu op 4000 ... 
Is er in Nederland zoveel interesse dat die 
ontwikkeling tot de mogelijkheden had be
hoord? Moeilijke vraag. Maar in ieder ge
val waren er wei nog wat andere faktoren 
die de groei negatief belnvloedden. 
Als oud-bestuurslid en voorzitter heb ik 
Lacerta in meer dan de helft van de afge
lopen 40 jaar van nabij meegemaakt. Dat 
was aanvankelijk lang niet altijd een vro
lijk beeld: bet groepje medewerkers was 
griezelig klein en dus was de vereniging 
o zo kwetsbaar. Het "gezicht" werd in de 
eerste decennia van zijn bestaan bepaald 
door bet blad. We spraken toen met nadruk 
over een correspondentie-vereniging en 
dachten niet aan jaarvergaderingen, laat 
staan aan voor- en najaars "landdagen". 
En dat blad verscheen soms jarenlang zel
den op tijd. Dat was een voortdurende zorg 
van bet bestuur. Niet dat andere zaken zo 
best liepen, maar een lid klaagt wei als hij 
zijn maandblad niet ontvangt maar nu een
maal niet als hij niet gemaand wordt zijn 
kontributie te betalen. Men moet voor de 
gang van zaken in die tijd wei begrip heb
ben: bet land was in opbouw, er moest 
hard gewerkt worden en vrije tijd was toen 
nog schaars. Enthousiaste jongelingen 
moesten behalve aan Lacerta ook aan stu
deren en gezin denken. En bet kontakt 
tussen bestuur en '' funktionarissen'', die 
over een groot deel van Nederland ver
spreid woonden, stond op een uitzonder
lijk laag pitje: bet "klopje op de schou
der'' of bet telefoontje (velen hadden nog 
geen telefoon) van ''hoe gaat bet ermee?'' 
ontbrak veel te veel en dat leidde er toe dat 
men bet niet snel merkte als een mede
werker enige tijd niet funktioneerde. 
Vaak was bet punt "opheffen of niet" 
angstig dicht benaderd, maar na 1960 
krabbelden we heel langzaam omhoog: 
meer !eden, meer vaste medewerkers, 
meer werkgroepen en dan ook jaarver
gaderingen. Overigens, ook toen al waren 

de drukkosten van bet blad een steeds 
weerkerend punt van discussie. 
Bij bet 25-jarig bestaan in 1966, toen aile 
initiatiefnemers op een na, precies op 10 
september, de datum van oprichting, de 
jubileumvergadering bijwoonden, was er 
dus best aanleiding voor feestelijkheid. 
Enkelen werden zelfs officieel in het 
zonnetje gezet, zoals de beer REUST Sr., die 
zo vele jaren de inlichtingendienst en 
bibliotheek verzorgde, (van 1949 tot 
1970) werd wegens zijn wei zeer buiten
gewone inzet voor Lacerta tot erelid 
benoemd. 
En nu, weer 15 jaar later, is Lacerta dan 40 
jaar oud. Het ledental, zo'n 1500, is niet 
z6 spektakulair. Maar de oorspronkelijke 
vereniging van terrariumhouders, waar
van de naam allang veranderd is in een 
voor herpetologie en terrariumkunde, (en 
met de naam ook de statutair vastgelegde 
doelstellingen), heeft verder een flinke 
ontwikkeling doorgemaakt. Enkele aspek
ten daarvan wil ik hieronder even aan
stippen: . 
Allereerst bet "blad": van de steeds maar 
8 pagina' s in de zestiger jaren naar de haast 
18 nu Uaargang I :95; jaargang 10:96; 
jaargang 20:92; jaargang 30: 164; jaargang 
39:212 pagina's). 
En bet bevat dacht ik zo, over het alge
meen behoorlijke tot goede artikelen, al 
laat de diversiteit per nummer nogal eens 
wat te wensen over. Maar hoe los je dat op 
binnen 16 pagina's? Of allemaal vervolg
verhalen of weinig verschillende onder
werpen! Door de beperkte omvang dus 
niet altijd even imponerend maar per 
jaargang ziet Lacerta er al heel anders uit 
en na een aantal jaren blijkt bet een goede 
bron van informatie. En wil je meer weten: 
de literatuurlijst aan bet einde van de 
meeste artikelen wijst je de weg en een of 
meer formuliertjes naar '' onze'' biblio
theek en dank zij de Diergeneeskundige 
fakulteit heb je het gevraagde enkele 
dagen later in de bus. Maar het blijft niet 
bij die 212 pagina's. Het bijgevoegde 
Mededelingenblad is in de afgelopen jaren 
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tot zo'n 180 bladzijden uitgegroeid. Op 
het eerste gezicht lijkt de inhoud daarvan 
niet zo spektakulair, maar bij nader inzien 
Ievert die een goede graadmeter op van de 
omvang van enige verenigingsaktiviteiten: 
I ) De verslagen van de over heel Ne
derland verspreide werkgroepen, nog 
maar 3 in getal in 1960, 7 in 1970 en nu 
niet minder dan 13, getuigen van goed 
bezochte vergaderingen en veel enthou
siasme. 
2) De doel- en studiegroepen. De jongste 
loten aan de Lacerta boom ontsproten. Het 
is jammer dat er in de mededelingen geen 
uitgebreidere verslagen van deze groepen 
mogelijk zijn. Specialisatie binnen de ver
eniging? Waarom niet'? Het voorkomt ver
snippering in separate verenigingen. 
3) Ook over enkele diensten kunnen we 
hier iets vememen. (Oat woordje "dienst' 
komt van mede-oprichter, eerste secretaris 
en redakteur TER HORST, van beroep ... u 
raadt het al: ambtenaar.) 
Zoals eerder venneld heeft ere-lid REUST 

SR. vele jaren de bibliotheek en inlich
tingendienst beheerd. Daama ontstond de 
mogelijkheid eerstgenoemde als stichting 
onder te brengen bij de bibliotheek van de 
Diergeneeskundige fakulteit te Utrecht. 
Op de professionele service, langs deze 
weg aan de leden verleend, werd hier
boven al gewezen. Die is door een ama
teur-bibliothecaris nooit te realiseren. 
De gedachte aan beschenning van het 
herpes leefde al in een heel vroeg stadium 
bij onze vereniging: om inzicht te krijgen 
in het voorkomen en het wei en vooral het 
wee van het herpes binnen Nederland werd 
begin 1944 de Herpetogeogratische dienst 
opgericht. Sindsdien zijn vier rapporten 
uitgegeven. Vooral het laatste met een 
omvang van 72 pagina's heeft veel 
bekendheid gekregen. In het mededelin
genblad kan men regelmatig over deze 
dienst iets vememen. Zoals bijvoorbeeld 
in het februarinummer waar opnieuw de 
medewerking van de leden wordt inge
roepen. En dat niet aileen. Voorlichting 
over doe) en werkwijze wordt in de werk-

groepen uitgedragen. Prachtig! Maartoch: 
het laatste verslag is al 18 jaar geleden 
verschenen. Wanneer komt er voor 
Lacerta nu eens wat uit de bus, want uit 
ervaring weten we dat dat een geweldige 
stimulans tot medewerking oplevert! 
4) Niet aileen de werk-, doel- en studie
groepen leggen in het mededelingenblad 
getuigenis af van hun aktiviteiten. Maar 
ook nog een ander deel van de inhoud is 
minstens zo belangrijk voor de image van 
Lacerta, namelijk de rubriek waarin de 
kweekresultaten van reptielen en amti
bieen venneld staan: 
Aan de hand van een eenvoudig maar wei 
lang optelsommetje kwam ik tot de kon
klusie dat aileen al in het 40e vereni
gingsjaar 57 )eden samen haast 2500 
dieren gekweekt hebben in l 07 soorten! 
Wat een spektakulair verschil met 10, 20 
jaar geleden. Wat een bijdrage is dat aan 
de terrariumkunde en herpetologie. En wat 
voor perspektieven opent dit voor de 
toekomst! 
Nog even een geheel ander aspekt: tot het 
begin van de zeventiger jaren was Lacerta 
een vereniging van vrijwel uitsluitend (ten 
dele jonge) mannen. En zover ik me kan 
herinneren heb ik in al die bestuursjaren 
nooit meegemaakt dat een vrouw een 
lezing hield. Hoe anders op de Landdag op 
14 april 1982! Niet aileen dat de dames 
heel goed vertegenwoordigd waren, maar 
na afloop realiseerde ik me dat de helft van 
de voordrachten die ik die dag beluisterd 
had, door vrouwen gegeven werden. Hoe 
heeft het herpes dat voor elkaar gekregen? 
Ja, die Landdag, : fraai beeld van een 
vereniging, bruisend van vitaliteit. 
Ik heb met het bovenstaande niet de be
doeling gehad de ontwikkeling van 
Lacerta volledig te schetsen. Slechts hier 
en daar een greep om aan te tonen dat de 
wens van TEN VEEN van veertig jaar 
geleden wei in vervulling is gegaan:'' .... 
dat wat wij nu gegrondvest hebben, niet 
meer verloren zal gaan, maar moge 
groeien en bloeien .... ". Ga zo voort 
Lacerta! 
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Xenopus laevis, de klauwkikker 
INLEIDING 
Xenopus laevis is de grootste en gemakke
lijkst te houden soort van de Afrikaanse 
klauwkikkers. Hij komt algemeen voor in 
zuidelijk Afrika, zowel in poelen als in 
stromend water, van het koele gebied rond 
Kaapstad tot in Rhodesie. Het feit, dat dit 
dier bijzonder makkelijk in gevangen
schap te houden is en vrij eenvoudig met 
hormoonpreparaten tot kweken is te 
brengen, heeft er toe geleid dat er veel 
wetenschappelijk onderzoek mee is ver
richt. 
AI enige jaren studeer ik biologie op een 
opleidingsinstituut waar men deze kikkers 
houdt. Snel raakte ik gefascineerd door 
deze beesten, gestroomlijnde zwemmers 
die zich op bijzonder elegante wijze door 
het water bewegen. En toen er na een 
(kunstmatige) kweek larven werden aan
geboden, greep ik deze kans met beide 
handen aan. 

VOEDING 
Na een paar weken metamorfoseerden de 
larven. In het begin voerde ik de kikkers 
tubifex en muggelarven, maar het duurde 
niet lang voordat zij lever en hart, alsook 
regenwormen, rupsen en insekten even 
gretig aanvaardden. Gebrek aan eetlust is 
bij mijn kikkers nooit gebleken. Als een
maal een kikker iets te pakken heeft komen 
de andere ook kijken of er meer eetbaars 
is. Zien eten doet eten, een vorm van 
sociaal gedrag. Aile individuen komen 
wei aan hun trekken, tenzij er heel kleine 
kikkers bij zitten, die de neiging hebben te 
vluchten voor zo 'n gulzig sehrokkende 
menigte. Er is weinig anders aan te doen, 
dan deze exemplaren in een apart bakje te 
houden totdat ze beter mee kunnen met de 
andere dieren. Buiten het zojuist besehre
ven eetgedrag zijn klauwkikkers onderling 
zeer verdraagzaam voor hun eigen soort. 
Maar t.o. v. andere dieren in de bak lijken 
de kikkers wei te denken: kan ik het eten? 
lk heb het voomamelijk met guppen 

geprobeerd. Overdag werd er op gejaagd, 
vaak zonder succes, maar 's naehts gaan 
de vissen rusten, dicht bij de bodem. Dan 
worden ze snel verschalkt. 

HUISVESTING 
lk ben begonnen met zo'n 30 kikkers in 
een bakje van 40x25x25 em met tien em 
water. Zonder bodembedekking, gewoon 
een kaal bakje. De dieren groeiden als kool 
bij een watertemperatuur van 20 a 25 °C en 
na enige verhuizingen zitten ze nu al een 
tijdje in een bak van 100x40x40 em. Deze 
is voor de helft gevuld met water om te 
voorkomen dat de kikkers door de kamer 
gaan tlodderen. Zonde, want binnen twee 
uur spelen ze voor kurk. 
Bij de bodembedekking hou ik rekening 
met een aantal zaken: 
- Klauwkikkers werpen zieh nogal eens 
op een steentje en happen er enthousiast in 
alsof het een lekker brokje is. Daar zand
korrels snel ingeslikt zouden worden, 
bestaat mijn bodembedekking uit fijn 
grind, opgesierd met gladde gekleurde 
stenen, die ik van de Italiaanse stranden 
heb geraapt. 
- Ergens onder kruipen doen de kikkers 
graag, desnoods onder een andere kikker. 
Gladde leisteen op elkaar gestapeld vol
doet uitstekend als schuilplaats. 'h! zijn 
trouwens ook zeer gesehikt om eieren op 
af te zetten als het zover is. 
- Een ervaringsfeit wat betreft planten 
is, dat ze het vroeg of laat afleggen tegen 
de kraehtige zwempoten van de kikkers. 
Planten worden vaak losgewoeld wat 
aardig te verhelpen is door ze in losse 
(glazen) bakjes te zetten om de wortels bij 
elkaar te houden. Na heel wat aanmod
deren heb ik in wanhoop maar geheel 
afgezien van beplanting. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Bij goed verzorgde dieren kan je de ge
slaehtskenmerken soms binnen een jaar al 
zien. De mannetjes ontwikkelen een 
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donkere zone aan de binnenkant van de 
voorpoten. Volgens de literatuur zijn dit 
eopulatieborstels. Mannetjes gaan boven
dien kwaken , een zaeht , kirrend geluid dat 
toeneemt in de sehemering. De vrouwtjes 
onderseheiden zieh door een soort staartje 
bij de stuit , gevormd door huidplooien. 
Deze plooien worden op de buikzijde 
voortgezet, waardoor een soort g leufje 
ontstaat waar de e itjes dan ook doorheen 
rollen tijdens de pari ng. 

YOORTPLANTING 
lk had mijn kikkers al ruim twee jaar en 
hoopte dat zij zo zoetjesaan eens zouden 
kweken . Ze hadden in die tijd een formaat 
bere ikt van aeht em van kop tot stuit en 
waren duidelijk geslaehtsrijp. De manne
tjes kwaakten regelmatig en grepen wei 
eens een vrouwtje, dat vervolgens haar 
achterpoten strekte en zich schijndood 
hield , totdat het mannetje zijn belangstel
ling verloor en haar losliet. Yerder kwam 
het nooit. Wat was er mis? Toen ik een 
aantal kikkers weggaf, had ik zelf de moed 
al een beetje opgegeven. Wie sehetst mijn 
verbazing toen ik een week later een te le
foontje kreeg, dat een van de vrouwtjes 
e ieren had gelegd. lk er op af natuurlijk om 
de situatie ter plekke op te nemen. De bak 
waarin gekweekt was. was veel kleiner 
dan de mijne (50x30xJ:' em). Een flinke 

sttjgmg van de watertemperatuur gaf 
waarsehijnlijk de prikkel tot het afzetten 
van de eieren. 
Bij mijn kikkers heb ik toen deze methode 
ook met sueees toegepast. Zo'n 50 eieren 
werden afgezet. Aangezien de volwassen 
dieren de eieren een lekkemij schijnen te 
vinden, heb ik ze met een seheermesje van 
de ruiten gehaald en in een apart bakje 
overgebraeht. Er kwamen maar 24 eieren 
uit waarvan maar zeven larven tot kikker 
metamorfoseerden. De goede verzorg ing 
was ik een beetje verleerd sinds ik mijn 
eerste larven had grootgebraeht. Wat de 
sterfteeijfers betreft was ik bepaald niet 
tevreden met mijn verzorging. 
lk heb toen besloten over X. laevis te gaan 
lezen als literatuuronderzoek voor mijn 
biolog ie-studie. De hiema besehreven 
kweekmethode berust dan ook op een 
eombinatie van literatuurgegevens (SA

LINSKY. 1969), een beetje ereativite it en 
leren van mijn fouten. 

KWEEKMETHODE 
De kikkers zijn verhuisd naar een bak van 
I 00x40x40 em, voor de helft gevuld met 
le idingwater, met de hiervoor besehreven 
aankleding van fijn grind en gladde lei
steen. Als filter een 250 liter Eheim-pomp 
waarbij de sehoonwaterslang wordt onder
broken door een 200 W verwarmingsele
ment in een speeiaal glazen doorstroom
omhulsel. Deze verwarming heeft duide
lijk voordelen boven een verwanning in de 
bak zelf. Er zijn geen draden en kwetsbaar 
g laswerk in de bak die de kikkers door 
woeste bewegingen in gevaar kunnen 
brengen. Yerder is er een betere benutting 
van het warmtevermogen door de snelle 
waterstroom langs het verwarmingsele
ment. 
Een belangrijke voorwaarde voor de 
kweek is een flinke dag-naeht sehomme
ling in de (water)temperatuur. Als naboot
sing van biotoopgegevens wordt de bak 
overdag tussen 9 en 23 uur verwarmd tot 
27 °C (tijdklok) en koelt het water "s nachts 
af to t zo' n 20 °C. Het kwaken van de 
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mannetjes neemt sterk toe, vooral na het 
uitgaan van de tijdklok. Als een mannetje 
in amplexus gaat vertonen de vrouwtjes 
ook een ander gedrag dan hiervoor be
sehreven. Ze gaan bijvoorbeeld woest 
zwemmen om het mannetje af te 
sehudden. 
Ik vermoed dat het afzetten van eieren pas 
rond 4 uur 's ochtends begint en vaak rond 
8 uur weer is afgelopen. Het grootste leg
sel tot dusver werd afgezet toen ik een 
weekend weg was. Toen ik om 12 uur 's 
middags thuiskwam was het paartje nog 
steeds in amplexus. Daarom vermoed ik, 
dat deze soort naast een donkere omgeving 
ook absolute rust eist voor een geslaagde 
paring. 

DE LARVEN EN HUN VERZORGING 
Na een geslaagde paring zijn de stenen en 
ruiten van de bak bezaaid met eieren, tot in 
de Iastigste hoe ken! 
datum aantal onbevruchte 

eieren eieren 
25-4-1981 50 52% 
24-8-1981 138 2% 
11-9-1981 70 100% 
15-9-1981 50 40% 
20-9-1981 300 3% 
Vanaf het tweede legsel heb ik niet meer 
de eieren maar de volwassen kikkers uit 
het aquarium gehaald (ze kunnen beter 
tegen een stootje en het spaart een hoop 
moeite). Vervolgens beluchtte ik de bak 
m.b. v. een paar borrelsteentjes. Bij een 
watertemperatuur van ± 25 oc kwamen de 
eieren dan binnen 48 uur uit. Een tempe
ratuur van 15-18 °C betekent een verdub
beling van de ontwikkeltijd; een Iegsel heb 
ik een paar dagen bij 30 oc gehouden 
waama de helft van de Iarven is gestorven. 
B ij een goed Iegsel wemelt de bak van de 
larven die vredig aan het wateroppervlak 
of aan een ruit hangen. Als aan een zijden 
draadje. De Iarven kunnen het best in dit 
stadium met een schepnetje worden over
gebraeht naar een opkweekbakje met be
luehting. Twee dagen blijven de jongen 
vasten terwijl de darm zich ontwikkelt. 

In de natuur voeden de larven zieh met 
zweefalgen. Zulk zwevend voer is voor de 
aquariumhouder het makkelijkst te ver
krijgen door gedroogde brandnetel (re
formwinkel) in een koffiemolen te malen, 
dit poeder met water tot een papje te 
maken en na toevoeging van water het 
geheel door een zakdoek te persen. Voor 
larven kleiner dan twee em is het aan te 
raden dit groene voeht nog eens door een 
koffiefilter te Iaten lekken. AI het boven
staande in aeht genomen, heb ik, bij een 
watertemperatuur van 20 °C, een legsel 
grootgebracht zonder doden. 
Andere mogelijkheden: 
- (Diepvries)spinazie (niet a Ia creme), 
fijngehakt met een mortier en vijzel. 
- Dooier van een hardgekookt ei (mor
tier en vijzel) is zeker in een later stadium 
uitstekende bijvoeding. 
- Biergist is minder gesehikt voor 
Xenopus Iarven omdat het op de bodem 
blijft liggen. 
A Is de larven zieh eenmaal goed voeden, 
moet het water om de andere dag ververst 
worden. Hierbij kan straffeloos al het 
water vervangen worden. De larven sehep 
ik over met een netje en als ze later wat 
groter zijn (4 em) doe ik ze zelfs met het 
vuile water door een vergiet. 
AI metal duurde bij mij de ontwikkeling 
van het ei tot gemetamorfoseerde kikker 
45 dagen bij 20 oc en 33 dagen bij 27 °C. 

HOE KOM IK AAN KLAUWKIKKERS 
Ten eerste natuurlijk de vraag- en aanbod
rubriek in het mededelingenblad van 
Lacerta. Ook het zelf plaatsen van een 
advertentie in dezelfde rubriek is zinvol. 
Daamaast kan men bij de eigen werkgroep 
informeren naar klauwkikkers. Missehien 
kweekt er wei iemand mee, die dicht in de 
buurt woont. 
Een Iaatste mogelijkheid zijn aq~arium- en 
terrariumwinkels. 

LITERATUUR 
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De Koreaanse vuurbuikpad 
(Bombina orientalis) 

ALGEMEEN 
Een van de fraaiste en prettigste terrarium
dieren is ongetwijfeld de Koreaanse vuur
buikpad. Zijn vaak opvallende en contras
terende kleuren zijn een lust voor het oog; 
zijn grate bedrijvigheid in zijn jacht naar 
voedsel en zijn onaflaatbare voortplan
tingsdrift zorgen ervoor dat hij aJtijd goed 
te zien is; zijn zacht en bijna melancho
lische gekwaak is het oar zeker niet onaan
genaam. 
Deze oosterse pad, die heel nauw verwant 
is met de Europese vuurbuiksoorten (Bom
bina bombina en Bombina variegata) en 
de Chinese Bombina maxima- er zijn zelfs 
geslaagde kruisingen gelukt tussen de 
geelbuik- en de oosterse vuurbuikpad-, is 
pas een jaar of tien in de belangstelling bij 
terrariumliefhebbers en laboratoriumon
der?oekers. In Nederland kwamen ze in 
1975 op de markt. 
De dieren varieren van kleur. De meeste 
hebben een mooie groene tint en een fel
gekleurde rode buik met zwarte vlekken; 
ook bruinachtige exemplaren komen voor. 

In de natuur bewonen ze rijstvelden, sloten 
en allerlei tijdelijke plassen met stilstaand 
of langzaamstromend water in Korea, het 
Koreaanse eiland Tsjedzjoe, noord-China, 
zuidoost-Siberie en de Japanse eilanden
g roep Tsoejima. In Japan wordt het dier 
oak wei ''belkikker'' genoemd om zijn 
karakteristieke roep, die wei iets van het 
geluid van een bel wegheeft, maar, in mijn 
ogen, tach meer lijkt op de klank van het 
woord 'Unk", waarmee duitssprekenden 
dit dier aanduiden. Behalve deze stacca
toroep produceert het dier ook nog andere 
geluiden, waarvan de betekenis nag niet 
geheel duidelijk is. In de volksverhalen 
wordt het droefgeestig kwaken van vuur
buikpadden af en tue als onheilspellend 
beschreven. 

HUISVESTING 
Een onderkomen voor de Bombina 
orienta/is ·is gemakkelijk in te richten . 
Een vooral niet te kleine bak, minimaal 
70x30x30 em, wordt gevuld met een laag 
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water van ± I 0 em. Het verdient aanbe
veling de bodem met wat grind te bedek
ken. Een drijvend stuk kurksehors kan als 
rustpunt in bet water worden gelegd. Voor 
het landgedeelte kan men volstaan met 
enkele bak- en leistenen die zo moeten 
worden opgestapeld, dat er zowel sehuil
gelegenheden worden gesehapen op bet 
land als, v0or drijvende dieren, in bet 
water. 
Als het terrarium in een normaal ver
warmde ruimte staat, is extra-verwarming 
overbodig. Belangrijk is het wei dat de bak 
ruim voldoende wordt belieht door bijv. 
een TL-buis. Het lijkt er zelfs op dat zowel 
jonge als oude dieren, die van een te 
donkere naar een ruim verliehte bak 
worden geplaatst, een liehtere kleur krij
gen. 

VOEDING 
Zoals bijna aile kikkers en padden zijn ook 
de Bombina-soorten vraatzuehtig. Aile 
aangeboden insekten worden verslonden. 
Toeh hebben de dieren een voorkeur voor 
regenwormen. Pas gemetamorfoseerde 
padjes moeten worden opgekweekt met 
tubifex. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
V ooral in het voortplantingsseizoen doen 
zieh duidelijke versehillen voor tussen de 
geslaehten, tenminste als de dieren groter 
zijn dan 3 em. Om er een paar te noemen: 
Mannetjes hebben een meer gepunte snuit, 
bezitten aan de binnenkant van de duim 
een bruinzwarte ovale verdikking en de 
voorpoten zijn Ianger en dikker dan die 
van vrouwtjes. 

VOORTPLANTING 
Voor een eehte terrariumliefhebber zal bet 
kweken met zijn dieren het belangrijkste 
doel van zijn hobby zijn. Amfibieen en 
reptielen die zieh voortplanten geven er 
immers blijk van over een voldoende mate 
van gezondheid en welzijn te besehikken, 
en dus een goede verzorging te genieten. 
Het kweken met de Koreaanse vuurbuik-

pad is relatief gemakkelijk; mede daarom 
heeft het dier ook voor laboratoria een 
"grote" toekomst (KAWAMURA et al, 
1972). In de natuur paren de padden in bet 
voorjaar (mei en juni) en in bet najaar 
(augustus en september); in bet terrarium 
eigenlijk het gehele jaar door. 
Een mannetje dat paameiging vertoont, 
drijft kwakend rood in bet water en om
klemt nagenoeg alle dieren die zieh in zijn 
omgeving vertonen. Als hij een vrouw
tjespad heeft kunnen vastgrijpen, houdt hij 
zijn omklemming vaak enige dagen vol, 
totdat het vrouwtje eitjes draagt. De 
afzetting van de eieren vindt altijd in de 
naeht plaats tussen middemaeht en de 
ochtendsehemer. De eitjes worden apart of 
in kleine klompjes afgezet aan stenen en 
eventuele waterplanten. 
Eenjarige padjes zijn sexueel rijp, maar 
zetten kleinere eitjes af (diameter 2 mm) 
en in kleinere hoeveelheden dan twee jaar 
oude en oudere dieren, die per keer tot 
ongeveer 60 eitjes leggen met een dia
meter van 2,5 mm. In deze half wit, half 
bruine eitjes is duidelijk bet animate en 
vegetatieve ( dooier) dee I te ondersehei
den. 
Na een dag of drie komen de eerste larven 
uit het ei; na ongeveer twintig dagen gaan 
de eerste padjes op bet land. Ik heb zelf 
altijd het grootste deel van de afgezette 
eitjes verdeeld over enige weekflessen 
door de eitjes met de vingers heel 
voorziehtig van de stenen en de planten los 
te maken. Een klein gedeelte liet ik in bet 
terrarium zelf zitten. In aile gevallen 
ontwikkelden de eitjes in bet terrarium 
zieh sneller dan de afgezonderde, onge
twijfeld omdat de temperatuur van bet 
water daar boger lag en er in ruime mate 
van algvorming sprake was; van een voor 
de larven dodelijke stof die de ouderdieren 
zouden afseheiden (MUDRACK, 1972), is 
mij niets gebleken. 
Het water van de weekflessen ververste ik 
om de dag, waarbij ik de fles goed sehoon
maakte. De dikkopjes werden met Tetra
min en gekneusde slablaadjes gevoed. 
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De gemetamorfoseerde diertjes liet ik 
opgroeien in een kleine glazen bak, zodat 
de padjes altijd dichtbij bet voedsel waren. 
De bak was gevuld met een laag water van 
een of twee centimeter; het landgedeelte 
werd gevormd door een platte steen die net 
hoven bet water uitstak en waarop ik een 
Petri-schaaltje, of deksel van een jampot 
of weckfles legde. Hierop deponeerde ik 
een a twee keer per dag en kleine hoe
veelheid tubifex zonder water. Deze 
wormpjes zijn als voedsel onmisbaar in 
deze fase van groei. Van groot be lang is 
het de deksel of het schaaltje iedere keer 
goed schoon te maken, omdat de tubifex 
een vette laag op de bodem aanbrengt, 
waarop de padjes roemloos ten onder 
gaan. 
Bij buiten de natuur gekweekte padjes 
ontbreekt de oranje-rode buikkleur. 
Hoewel in de literatuur verschillende 
methoden worden vermeld om de dieren 
hun rode buikkleur terug te geven, doe ik 
al jaren het volgende: Uit een potje met 
roodkleurpoeder ( caroteen voor het rood
kleuren van vogels) strooi ik een zeer 
geringe hoeveelheid in een koffiefilter. 
Dan laat ik water in de filter lopen, totdat 
de caroteen in rode korrels is achterge
bleven in het zakje. Een stuk of tien van 
deze korrels strooi ik gedurende enkele 
weken een maal per dag op de tubifex. Het 
resultaat is een mooie rode buik. Deze 
behandeling behoeft geen herhaling. 

VERDRAAGZAAMHEID 
Ofschoon de vuurbuikpadden uitstekend 
samen kunnen worden gehouden met 
andere amfibieen, is het niet aan te raden 
om ze in een bak te zetten met hoofdzake
lijk in het water levende salamanders. 
Deze salamanders zullen zich namelijk 
zonder enige schroom ontfermen over 
zojuist gelegde bombina-eitjes, als een 
welkome afwisseling op hun menu. In 
mijn terrarium ( 120x90x I I 0 em) storen de 
padden zich niet aan de Bombina 
maxima en de Hyla meridionalis 
waarmee ik ze heb ondergebracht. 

ZIEKTEN EN VERZORGINGS
FOUTEN 
Van bijzondere ziektes bij deze dieren is 
mij, noch uit de literatuur, noch uit eigen 
ervaring, iets bekend. Het is dan ook niet 
te verwachten dat de dieren ziek zullen 
worden, als het terrarium regelmatig 
wordt schoongemaakt en de dieren over 
voldoende voedsel beschikken. Hygiene is 
vooral bij de pas gemetamorfoseerde 
padjes bittere noodzaak. 

LITERATUUR 
KAWAMURA, TOSHIJIRO, MIOORI NISHIOKA 
& HIROAKI UEDA, 1972. Reproduction of the 
Oriental Fire-bellied Toad, Bombina orienta/is, 
with special reference to the superiority of this 
species as a laboratory animal. Sci. Rep. Lab. Amph. 
bioi. Hiroshima Univ. 1:303-317. 
MUDRACK, W., 1972. Haltung und Zucht der 
chinesischen Rotbauchunke Bombina orienta/is. 
Salamandra8 (3-4): 105-111. 
OKADA, Y., 1966. Fauna Japonica: Anura, Tokai 
University, Japan, pp. 1-6. 
RAEHMEL, CH.A., 1974. Eine gelungene 
Kreuzung zwischen Bombina v. variegata und 
Bombina orienta/is (Salientia, Discoglossidae). 
Salamandra 10 (3-4): 136-137. 
RAEHMEL, CH.A., 1975. Beobachtungen an der 
chinesischen Rotbauchunke. DA TZ 28( I): 28-29. 
RAEHMEL, CH.A., 1976. Ergiinzende bemer
kungen zur Rotpigmentierung der Bauchseite bei 
Jungtiere von Bombina orienta/is auf der Basis von 
Canthaxanthin (Salientia, Discoglossidae). Salaman
dra 12(1):47. 
SHANNON, F.A., 1956. The Reptiles and Amphi
bians of Korea. Herpetologica 12( I): 22-44. 
SPARREBOOM, M., 1972. Vuurbuikpadden 
(Bombina bombina en Bombina variegata) in de 
natuur. Lacerta 31(2): 19-25. 
SPARREBOOM, M., 1972. Vuurbuikpadden 
(Bombina bombina en Bombina mriegata) in 
het terrarium. Lacerta 31(3): 44-49. 
SPARREBOOM, M., 1977. Ervaringen met het 
kweken van de Koreaanse vuurbuikpad (Bombina 
orienta/is). Lacerta 35(7): 91-97. 
STEINICKE, H., 1976. Beitriige zum Problem 
unvollstandiger Auspigmentierung bei der Aufzucht 
der chinesischen Rotbauchunke (Bombina orien
ta/is). Salamandra 12( I): 23-26. 
STUGREN, B., 1966. Eidonomische Untersuchun
gen an Bombina orienta/is (BOULENGER) aus 
dem Femen Osten. Zool. Anzeiger 177(5-6): 340-
347. 
WEBB, R.G., J. KNOX JONES JR. & G.W. 
BYERS, 1962. Some Reptiles and Amphibians from 
Korea. University Kansas Publ. Mus. Nat. Hist. 
15(2): 151-173. 



F.H. ENSINCK 
Nimrodstraat37 
621980 
Maastricht 

200 

Pijlgifkikkers 

INLEIDING 
De Iaatste jaren worden steeds meer 
pijlgifkikkertjes in steeds meer soorten in 
terraria gehouden. De kleurenpracbt van 
deze dieren lokt velen aan, ondanks de 
boge prijzen. 
Bij verscbeidene liefhebbers is de kweek 
met een of meer soorten gelukt; bij 
anderen Iukte dit niet en stierven de dieren 
een vroegtijdige dood. Dit kan vee) 
oorzaken hebben, zoals een verkeerde 
temperatuur, te weinig scbuilmogelijkhe
den, te nat terrarium, te vee! dieren bij 
elkaar in te kleine terraria, verscbillende 
soorten bij elkaar, enz. 

AANSCHAF EN GESLACHTS
ONDERSCHEID 
V 66rdat men de dieren aanscbaft moet 
eerst gezorgd worden voor een terrarium 
dat aan de specifieke eisen van de 
betreffende soort voldoet. Sommige 
soorten verlangen een hoge, andere weer 
een lagere temperatuur, terwijl weer 
andere een verscbillende dag- en nacbt
temperatuur nodig bebben. 
In gevangenscbap gekweekte dieren 
genieten de voorkeur om een reeks van 
redenen. Zij beboeven niet te worden 
weggehaald uit de natuur, ze bebben niet 
blootgestaan aan de vele ongunstige 
faktoren bij vangst, opslag, transport en 
verblijf in een dierenwinkel en ze zijn 
vrijwel altijd vrij van parasieten. Adressen 
van mensen die met gifkikkers kweken 
zijn regelmatig in verschillende rubrieken 
van bet Mededelingenblad van Lacerta aan 
te treffen. Het is soms ook mogelijk om bij 
kwekers bevruchte legsels te verkrijgen, 
men kan dan zelf de dieren vanaf bet Iarve
stadium grootbrengeh op de verderop in 
dit artikel beschreven wijze. 
Wil men toch geimporteerde dieren in de 
dierenwinkel kopen, dan moet men er 
goed op letten aileen gezonde dieren aan te 

schaffen. Gezonde dieren zijn alert en 
Iaten zich niet makkelijk vangen, ze staan 
stevig op de pootjes en zien er 'vol' uit. 
Magere kikkertjes en exemplaren met 
knobbeltjes, bulten of wooden kunnen 
beter niet aangescbaft worden. Bevinden 
er zicb in bet terrarium waaruit de dieren 
verkocht worden ook zieke of dode dieren, 
dan is het beter de dieren bij een andere 
leverancier te betrekken. Immers de 
ogenschijnlijk gezonde dieren zouden dan 
een ziekte onder de leden kunnen hebben. 
Ook de sekse van de dieren moet men bij 
aanschaf proberen vast te stellen, zodat 
een paartje kan worden uitgekozen. Bij 
Dendrobates-soorten zou het geslacbts
onderscheid bestaan uit de bredere middel
vinger van bet mannetje. Bij gezonde 
volwassen dieren zijn de vrouwtjes aan
merkelijk dikker dan de mannetjes. Bij 
Phyllobates zijn de vrouwen meestal 
aanzienlijk groter. 
Het verdient aanbeveling de nieuw aan
geschafte dieren gedurende zes weken in 
quarantaine te houden. 

COMBINATIES 
Het samenhouden van veel dieren in een 
kleine bak Ievert het gevaar op van 
onderlinge vergiftiging. Verscbillende 
soorten Dendrobates en/of Phyllobates uit 
verschillende streken leidt vroeg of laat tot 
verliezen. Het is weliswaar bijzonder fraai 
om Dendrobates auratus met D. leucome
las of Phyllobates vittatus (= lugubris) 
samen in een terrarium te houden' maar de 
dieren komen uit verscbillende gebieden 
en de ene soort Ievert gevaar op voor de 
andere! 
Helemaal fout is het om bijvoorbeeld D. 
auratus samen te bouden met Bombina 
orienta/is. De mannetjes van laatstge
noemde soort grijpen in de paartijd elke 
kikker van dezelfde grootte vast, sleuren 
hem in bet water, waama verdrinking bet 
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gevolg is. Uiteraard zijn er uitzonderin
gen. In mijn terrarium Ieven Dendrobates 
tinctorius. Phyllobates triviuatus, Phyllo
medusa hypochondria/is, Hyla rubra met 
nog enkele andere klei ne kikkersoorten uit 
Suriname samen. Het terrarium is ruim 
genoeg en de dieren komen uit eenzelfde 
gebied. 

TERRARIUM 
Een goede manicr om deze kikkers te 
houden en er zelfs mee te kweken wordt 
door enkele Duitse kwekers toegepast. Het 
terrarium is 50 x 50 x 50 em groot en is 
voorzien van een goede en regelbare 
doorluchting om de vochtigheid in de hand 
te houden en schimmel te voorkomen. 
De achterwand is vervaardigd van kurk-

schors. De bodem bestaat uit bosgrond 
(bloemenaarde met turfmolm) met enkele 
stukken schors, ecn stuk boomstronk met 
een of meer bromelia's, enkele kiim
planten en een klein waterbakje. Bij de 
inrichting moet men ervoor zorgen dat er 
voldoende schuilplaatsen gecreeerd 
worden, terwij l ook variatie in Iicht en 
schaduw vereist is. 
Alhoewel de luchtvochtigheid hoog moet 
zijn (80 tot I 00%), geven de dieren de 
voorkeur aan een vrij droge ondergrond. 
In Suriname trof ik Dendrobates tinctorius 
aan in het volle zonl icht midden op een 
droog bospad. Ook Phyllobates triviua
tus. die mecr in de schaduw voorkomt, zat 
vrij droog. In het terrari um zoeken deze 
dicren ook drogere plekken op: ze mijden 
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moerasgedeelten. Wei Iopen ze graag 
onder de waterval door in bet 'vijvertje' 
dat geheel met stenen is gevuld, doch 
vochtige plekken grond tl-ekken hen niet 
aan. 
Een klein terrarium kan verlicht worden 
met een TL-buisje; voor grotere terraria 
komen ook superhogedruk kwiklampen 
(HPL) in aanmerking. De kikkers behoe
ven geen seizoensvariatie in de daglengte, 
het hele jaar door brandt de verlichting 
twaalf uur per dag. Om de dieren een 
regelmatige dag/nacht cyclus te bieden is 
het aanbevelenswaard gebruik te maken 
van een schakelklok. 
Het terrarium kan verwarmd worden met 
een gloeilampje of een warmtekabel 
geschakeld via een thermostaat. V oor D. 
tinctorius en D. leucomelas houdt men de 
temperatuuroverdag op 28° en's nachts op 
20°C; D. auratus, D. tricolor en P. 
vittatus eisen dezelfde nachttemperatuur 
doch hier geldt een dagtemperatuur van 
25°C. 
Een terrarium zoals hier beschreven wordt 
bevolkt met maximaal vier dieren van een 
soort: een of twee paartjes of twee mannen 
en een vrouw. 

MAKKELIJK HOUDBARE SOORTEN 
Mensen die voor het eerst gifkikkers gaan 
houden raad ik aan niet met de moeilijke 
soorten te starten, zoals D. tinctorius, D. 
lehmanni etc., maar met de rqeer 'een
voudige' soorten zoals D. auratus, D. 
leucomelas, P. vittatus en de thans in 
opkomst zijnde D. tricolor. 

VOEDSEL 
Het voedsel voor deze dieren is klein 
weideplankton, fruitvliegen, kleine was
motlarven, maden van de fruitvlieg etc. 
Vitaminen, kalk en mineralen krijgen de 
kikkers voldoende indien de voedseldieren 
regelmatig bestrooid worden met gistocal. 

VOORTPLANTING 
Als de omstandigheden in het terrarium 
gunstig zijn is paring en eiafzetting zeer 

goed mogelijk. De mannetjes beginnen te 
roepen waarna de vrouwtjes de mannetjes 
achtervolgen, totdat de ideale legplaats is 
gevonden. Meestal is dit een bromeliablad 
dat glad, breed en horizontaal is en over
schaduwd wordt door een tweede blad. 
Hierop zet het vrouwtje de eitjes af, die 
daarna door bet mannetje worden be
vrucht. 

VERZORGING VAN HET LEGSEL 
Men kan het blad verwijderen en inkorten, 
totdat aileen het stuk waarop bet legselligt 
overblijft. Dit stuk legt men op een 
potscherf (holle kant boven), waarna bet 
geheel in een plastic doosje wordt 
geplaatst. In het doosje moeten aan twee 
tegenover elkaar liggende zijden lucht
gaatjes worde~ aangebracht evenals in bet 
deksel. Er moet nu zoveel water op de 
bodem van bet doosje worden gebracht, 
dat het bladstuk op de potscherf net in bet 
water ligt, maar niet overspoeld wordt. 
Het deksel wordt op het doosje geplaatst 
en het geheel terug gezet in het terrarium 
op ongeveer dezelfde plaats als bet legsel 
werd aangetroffen (bier heersen immers de 
juiste temperatuur, vochtigheid enz., 
anders waren de eieren hier niet afgezet!) 
Ook kan men de eitjes (voorzichtig) met 
een plastic lepeltje van het blad halen en in 
een glazen of plastic petri-schaaltje over
brengen, waarna men zoveel water in het 
schaaltje giet, dat de eieren vochtig blijven 
(dus nietonderwaterstaan). Leterwel op, 
dat de donkere kant van de eitjes aan de 
bovenzijde komt. Het schaaltje wordt 
weer in het bovengenoemde plastic doosje 
gezet en verder op gelijke wijze behan
deld. 
Een andere manier is om een halve 
cocosnootdop, waarin aan een kant een 
"poortje" is gemaakt, op een schaaltje in 
het terrarium te plaatsen. Hiervan wordt 
door de paarlustige dieren graag gebruik 
gemaakt. Men hoeft na de eiafzetting en 
bevruchting aileen maar het schaaltje weg 
te nemen, dat daarna op boven omschre
ven wijze wordt behandeld. 
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ONTWIKKELING VAN DE EIEREN 
Na enkele dagen vormt zicb allereerst op 
bet ei een 'streep', waama zicb langza
merhand de larve in bet ei ontwikkelt. De 
larven krijgen grote kieuwen, die als lange 
rode draden zicbtbaar zijn. Ze bewegen in 
bet eiomhulsel en de kieuwen verdwijnen 
weer. Dan komen de Iarven uit het ei, 
waarbij bet zaak is te zorgen dat ze niet 
'droog' komen te liggen. Deze bele ont
wikkeling duurt, afhankelijk van de soort 
2a3weken. 

OPKWEEK VAN DE LARVEN 
Nadat de Iarven uit bet ei zijn gekomen, 
worden ze overgebracbt in kleine bakjes 
met I em water (liefst geen regenwater!). 
De meeste Dendrobates-soorten zijn 
kannibalistiscb, zodat elke larve in een 
apart bakje moet worden gezet. Bij D. 
tricolor is dit niet bet geval en kunnen de 
larven in een bakje worden samengebou
den. Ook de meeste Phyllobates-soorten 
zijn niet kannibalistiscb. 
De eerste twee dagen bestaat het voedsel 
uit liquifcy (I druppel), daama uit gehakte 
(diepvries) rode muggelarven. Elke dag 
moet bet bakje gereinigd worden en van 
vers water voorzien, waarbij het niveau 
binnen een week tot ca. 7 em kan worden 
verhoogd. De hoeveelheid voer is afhan
kelijk van de grootte van de Iarve. 
Ben keer per week wordt aan bet water 
toegevoegd I ·druppel Omivita per liter. 
Twee keer per week een weinig Carnicon, 
vermengd met Tetra Pbyll. 

OPKWEEK VAN DE KIKKERS 
Zodra de larven voorpootjes krijgen moet 
gezorgd worden dat de dieren aan land 
kunnen komen. Ze worden overgebracht 
in een bak met weinig water (2 em) en een 
schuin oplopend Iandgedeelte van bijv. 
turf, of (zeker bij D. tricolor) het water
niveau in het bakje, waarin de larven zich 
bevinden, wordt verlaagd en het geheel in 
bet terrarium geplaatst waarin men de 
kikkertjes wil bebben. Het bakje wordt in 
dit geval z6 scbuin gepiaatst, dat de bodem 

aan een kant droog staat. Dejonge kikkers 
komen dan na enige tijd vanzelf uit het 
bakje in het terrarium. 
Het voedsel voor de jonge kikkers is 
hetzelfde als voor de ouderdieren, aileen 
moet het nog kieiner van formaat zijn. Ook 
kan bier het voeren met bladluizen en 
springstaarten een uitkomst bieden. 

ZIEKTEN 
Met ziekten krijgt men aileen te maken bij 
verzorgingsfouten of indien de dieren ziek 
aangeschaft werden. 
W anneer de kikkertjes voortdurend op een 
te natte ondergrond gehouden worden 
kunnen allerlei bultjes en knobbeltjes op 
kop, Iicbaam en poten ontstaan. In een 
later stadium barsten deze en ontstaan er 
open wondjes. Er is gekonstateerd dat een 
paar dagen sproeien met een aureomycine
oplossing ( 125 mg/Iiter; verkri jgbaar bij 
de dierenarts) soms scbijnt te helpen. Bij 
apathische dieren, die door voedselweige
ring vermageren, wil ook wei eens een bad 
belpen van Iauw water waarin een lepei 
honing en een druppel Omivita zijn 
opgelost. Verkeerde soortencombinaties 
of overbevolking kunnen er de oorzaak 
van zijn dat de dieren vergiftigd raken door 
elkaars buiduitscheiding. Dikwijls sterven 
ze dan onder krampverschijnselen en met 
trillende achterpootjes. Verzorgingsfou
ten kunnen tot een minimum beperkt 
blijven wanneer men zo veel mogelijk 
kennis tracbt te vergaren over de dieren om 
zodoende te profiteren van de ervaringen 
die anderen met ze hebben opgedaan. 
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Padden van het geslacht B ufo 

ALGEMEEN 
De padden van het geslacht Bufo vormen 
een tamelijk homogene groep met daarin 
een aantal interessante en aantrekkelijke 
terrariumdieren. Ze zijn vaak in de handel 
en niet erg duur. Vee! van de aangeboden 
soorten zijn niet gemakkelijk te deter
mineren. Gelukkig gaat voor bijna aile 
padden hetzelfde verhaal op, met hier en 
daar een kleine wijziging. Het is wei zaak 
zo goed mogelijk te weten uit welk land de 
padden komen. Het maakt de kans op 
determinatie groter, maar Ievert vooral 
gegevens over de temperatuurbehoefte 
van de dieren. 
Wie padden koopt moet vooral !etten op 
stevigheid en kleur van de poten, met 

name de achterpoten. Zijn die roodachtig 
doorbloed, mager en hangen ze er bij het 
oppakken slap bij, dan kan er van alles mis 
zijn met de pad. Belangrijk is ook of de 
pad reageert op beweging; hoe is niet zo 
belangrijk. Padden zijn bij de handelaar 
vaak met velen in een nat bakje gehuis-

. vest. Bij aankomst doet U er goed aan de 
dieren een poosje apart te zetten, na ze 
afgespoeld te hebben met lauw water. 
Padden produceren n.l. huidgif. Het is 
matig giftig (toch handen wassen als U een 
pad heeft gepakt) en kan voor andere 
padden ook giftig zijn als ze er constant 
mee in aanraking komen, zoals in het 
bakje bij de handelaar. 
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HUISVESTING 
Athankelijk van de grootte van de pad, 
brengen we de padden onder in een 
terrarium van 60 em tot enkele meters 
lang. Daarin als vaste inrichtingsstukken 
een waterbakje, een droog plekje en 
schuilgelegenheden, net meer dan er 
padden zijn. Oat kunnen zijn: halve 
bloempotten, hoopjes zand, bakjes met 
vochtig mos , e.d. athankelijk van de 
padden. Mijn groene padden waren zeer 
verblijd met een laag mergelzand en loss, 
waarin ze holletjes konden graven die niet 
ogenblikkelijk instortten. 
Verwarrning voor tropische soorten is 
noodzakelijk, maar ook de subtropische 
vinden het fijn om een warm plekje te 
hebben . Soms zitten ze dan half inge
graven onder de lamp. Een droog plekje 
stellen aile padden zeer op prijs! 

VOEDING 
Een pad eet in principe alles wat beweegt 
en kleiner is dan hijzelf. Oat zijn dus 
allerlei insekten, regenwormen en slak
ken. Snelle insekten zoals vliegen en 
krekels worden wei gepakt, maar niet bij 
voorkeur. Een eenmaal gewende pad eet 
ook bewegende stukjes vlees e .d. uit de 

pincet of uit de hand. Grotere padden eten 
ook kleinere padden! Voor padden groter 
dan I 0 em vorrnen nestmuizen een goed 
voer en een volwassen reuzepad (Bufo 
marinus) eet zelfs volwassen muizen. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Meestal zijn de mannetjes te herkennen 
aan de aanleg van een kwaakblaas, een 
donkerder keel of een wat rimpeliger keel. 
Mannetjes hebben vaak ook steviger 
voorpoten en knobbeltjes aan de vingers. 
De mannetjes grijpen in de paartijd de 
vrouwtjes achter de oksels. Mannetjes die 
achter de oksels worden gepakt Iaten vaak 
een afweerroep horen, zo ook als ze door 
een mens zo worden opgepakt. 
In de paartijd zoeken de vrouwtjes het 
water op. De mannetjes hebben dat al 
eerder gedaan en kwaken om het vrouw
tje te Iokken . Oat kwaken is bij sommige 
soorten een hard en doordringend geluid 
(bij 8. regularis b. v. kan dat irritatie in de 
omgeving opwekken). Worden de vrouw
tjes gelokt dan pakt het mannetje ze in de 
oksels. Zo'n omklemming noemen weeen 
amplexus. ln het water worden dan de 
eiersnoeren afgezet. Uit de eieren komen 
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paddevisjes, die in schoongehouden water 
met allerlei plantaardig en dierlijk voedsel 
kunnen worden opgekweekt tot padjes. De 
paddevisjes eten bijv. brandnetelpoeder, 
biergist of stukjes vlees. Gehakte spinazie 
geeft eveneens goede resultaten, net als 
droogvoer voor vissen. De net gemeta
morfoseerde padjes kunnen verdrinken, 
dus moet er voor hen een landgedeelte 
worden aangelegd. De jongen zijn ontzet
te nd klein , zelfs die van de grote soorten. 
Er kunnen met gemak vier pas gemeta
morfoseerde padjes op een duimnagel. Dit 
soort kleine diertjes is op te kweken met 
springstaart en soortgelijk klein goed. 
Verstandig is het om wat aarde uit ecn 
composthoop bij de padjes in de bak te 
doen en dat regelmatig te vervangen. Als 
de padjes groeien kunnen ze langzamcr
hand aan groter voer worden gewend. 

Het kweken met padden behoort nog tot de 
uitzonderingen. Het is tot nu toe maar een 
enkele keer gelukt. Het opvoeren van de 
hoeveelheid Iicht in het voorjaar, zowel in 
duur als in intensiteit, schijnt de padden te 
activeren . 

VERDRAAGZAAMHEID 
Het lijkt of het padden niet gegeven is 
agressief te zijn. Behalve als het andere 
dier veel kleiner is; dan wordt het 
opgegeten. Grote dieren kunnen padden 
erg bang maken. Dus aileen dieren van 
ongeveer gelijke grootte bij elkaar. 

VERZORGINGSFOUTEN 
Padden zijn weinig gevoelig voor fouten 
die men ten opzichte van hen maakt , 
behalve een gebrek aan vocht. In een te 
droog terrarium drogen ze uit. Te nat is 
onplezierig voor de dieren maar heeft niet 
dadelijk kwalijke gevolgen. Te koud kan 
voor tropische dieren een bezwaar zijn , 
maar mijn ervaring is dat ze kou goed 
kunnen doorstaan. Toch liever niet uit
proberen. Eenzijdige voeding kan ge
breksziekten met zich meebrengen. 
Verslapping van de poten en telkens mis
happen , tot volledige apat ie zijn een soms 
voorkomend verschijnsel. De bek van de 
pad blijft dan vaak half open hangen . 
Dit is te voorkomen door voldoende 
vitaminen te geven en met gevitaminiseerd 
water te sproeien . Te genezen is het soms 
wonderlijk snel , door de dieren in een 
badje met lauwwarm water te zetten en 
daarin een vitamine-oplossing te druppe
len. Het verrnoeden bestaat dat vitamine B 
hier belangrijk is . lk gebruik hiervoor 
meestal een oplossing waarin aile vitami
nen voorkomen -bij de meeste apotheken 
te verkrijgen- en hiervan een wisselende 
hoeveelheid, maar altijd vrij veel (een 
sclleutje). Verder is goede voeding een 
afdoende maatregel tegen aile kwaaltjes. 
Een goed gevoede pad wordt blijkbaar 
nooit ziek . Oat padden meer dan tien jaar 
oud kunnen worden is allerrninst onwaar
schijnlijk. 
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Ambystoma mexicanum, de axolotl 

INLEIDING 
In tegenstelling tot de meeste salaman
ders, die slechts hun jeugd in een larvaal 
stadium doorbrengen, blijft de axolotl, 
Ambystoma mexicanum, zijn gehele Ieven 
larf en plant zich ook in deze hoedanigheid 
voort. Deze dieren ondergaan dus geen 
gedaanteverwisseling (metamorfose). 
Salamanders die tot dezelfde groep beho
ren zijn: de grotten-olm, Proteus angui
neus, beschennd volgens de wet B.U.D., 
de mudpuppy, Necturus maculosus, de 
kleine sirene, Siren intermedia en de twee
tenige aalsalamander, Amphiuma means. 
In dit artikel zal ik me voomamelijk 
richten op de axolotl, maar waar nodig zal 
ik aanvullingen geven voor de verzorging 
van deze andere soorten. 
De axolotl komt aileen voor in bet 
Xochimilco-meer in Mexico. Dit meer 
bestaat eigenlijk uit een stelsel van kleine 
kanaaltjes, waarvan de gemiddelde diepte 
slechts I meter bedraagt. Siren, Necturus 
en Amphiuma zijn afkomstig uit Noord
Amerika. Proteus uit Europa. 
We kennen van de axolotl drie varieteiten, 
waarvan de grijze (wildkleur) de bekend
ste is. De tweede vorm wordt vaak ten 
onrechte voor albino aangezien. Dat we 
bier niet met een albino te maken hebben, 
blijkt wei uit de donkere ogen en de grijs
bruine vlekken op kop en/of romp. Ten 
slotte is er tegenwoordig ook een echte 
albino in omloop. 
Bij aanschaf dienen we er vooral op te 
letten dat de kieuwen niet aangevreten zijn 
of aangetast door schimmel. Verder dat 
aile ledematen nog compleet aanwezig 
zijn en dat de dieren bij aanraking nog alert 
reageren. Koop nooit dieren uit aquaria 
waar ook zieke of dode dieren in liggen. 

HUISVESTING 
Het spreekt vanzelf, dat we voor sala
manders die tot 30 em groot kunnen 
worden en uitstekende zwemmers zijn, 
een zo groot mogelijk aquarium kiezen. 
Om toch enigszins een houvast te hebben, 
kunnen we als minimum voor vier axolotls 
een aquarium van I 00x40x40 aanhouden. 
Als bodemgrond nemen we grof zand 
(Maaszand) of grind. De beplanting kan 
bestaan uit amazonezwaardplanten, Val
lisneria, waterpest, hoomblad, etc. Door 
rondom de waterplanten enige stukken 
natuursteen te leggen, kunnen we voor
komen dat we door de woeste zwembe
wegingen van de dieren binnen de kortste 
keren aileen nog maar '' drijfplanten'' 
hebben. Belangrijk is het ook, dat we de 
axolotls wat schuilmogelijkheden bieden 
in de vonn van grote stukken kienhout of 
gestapelde stukken natuursteen. Liefst dan 
wei gladde stenen, zodat de dieren zich 
niet kunnen verwonden. Het aquarium kan 
op een paar em na tot boven aan toe gevuld 
worden met water. Het beste kunnen we 
aileen regenwater of een mengsel van half 
regenwater en half leidingwater nemen. 
Het leidingwater moeten we wei een paar 
dagen Iaten staan voordat we de axolotls er 
inzetten. Dit i. v .m. bet chloor dat de 
kieuwen van de dieren aan kan tasten. 
Verder is bet aan te bevelen een keer per 
maand ongeveer een kwart van de inhoud 
van het aquarium te vervangen door vers 
regen/leidingwater. Daar de volwassen 
axolotls tamelijk grove ontlasting hebben 
is het verstandig om, vooral als we meer
dere dieren in een klein aquarium hebben, 
een filterpomp op de bak aan te sluiten. 
Als vulling voor het filter kunnen we 
~atten en filterpijpjes gebmiken. Het 
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aquarium moet voor minstens 3/4 deel 
afgedekt worden met glasplaten om het er 
uitspringen van de dieren te voorkomen. 
De verlichting kan bestaan uit een of twee 
TL's van 20 W. Axolotls zijn niet zo 
temperatuurgevoelig als de meeste andere 
salamanders . Ze kunnen gemakkelijk 
(mits nie t te lang) temperaturen van 24-
250 C verdragen. Tach is dit een uiterst 
maximum en kunnen we er beter voor 
zorgen, dat 's zomers de temperatuur nict 
boven de 22° C komt. 's Winters mag de 
temperatuur rustig tot I 0° C dalen. 
Necturus. Amphiuma en Siren verdragen 
hoge temperaturen slecht en we moeten er 
dan ook voor zorgen dat de 20° C niet 
overschreden wordt. Yooral mudpuppys 
stellen hoge eisen wat de zuiverheid van 
het water betreft. Het is dan ook nood
zakelijk he t water continu (dag en nacht) te 
filteren. 

YOEDSEL 
Pas uit het e i gekomen larven eten voor
namelijk kleine cyclops en in stukjes 
gesneden tubifex , maar gaan al gauw over 
op grote watervlooien (daphnia 's) en 
muggelarven. Yolwassen dieren doen het 
uitstekend op een menu van reepjes hart , 
regenwormen, kleine visjes en baby-

muizen. Vooral in het begin reageren de 
dieren a ileen op bewegend voer en moeten 
we de stukjes hart voor hun neus bewegen, 
willen ze het aanpakken. Het gemakke
lijkst gaat dit door het hart aan een 
bre inaald (niet te scherp) te prikken en het 
ze zo voor te houden. Deze manier van 
voeren heeft het voordeel dat we a ile 
d ieren apart kunnen voeren. Dit voorkomt 
o.a. dat een dier al het voer opeet en een 
ander niets krijg t. Het volstaat de dieren 
twee keer per week te voeren. Aileen de 
larven dienen constant in het voer te staan, 
i. v. m . hun vraatzuchtigheid en neig ing tot 
kannibalisme. 

GESLACHTSONDERSCHEID EN 
YOORTPLANTING 
Het geslachtsonderscheid is hij axolotls 
geen gemakkelijke zaak. Aileen in de 
paartijd is bij volwassen mannetjes de 
cloaca wat sterker opgezwollen dan bij 
vrouwelijke exemplaren. 
In de periode die voorafgaat aan de paring 
zijn de axolotls zeer onrustig. Soms 
zwemmen ze zo woest door het aquarium. 
dat ze boven het water uitkomen. Yandaar 
ook de dekruiten, die moeten voorkomen 
dat de salamanders in zo'n geval buiten de 
bak terecht komen en uitdrogen. Na deze 
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periode van heen en weer zwemmen zaJ 
het mannetje zijn zaadpakketje op de 
grond afzetten en het vrouwtje met zich 
mee Iokken, totdat ze het zaadpakketje in 
haar cloaca heeft opgenomen. De eieren 
worden door het vrouwtje aan aile moge
lijke voorwerpen afgezet, zowel aan 
planten, hout als aan stenen. Een legsel 
kan uit 100 tot 600 eieren bestaan. Ze 
worden apart of in strengcn afgczct. Yaak 
hebben axolotls zelfs twee legsels per jaar, 
nl. in het voor- en in het najaar. Na ± 3 
weken komen de eieren uit en 2 maanden 
later zijn de larven at miniatuur-uitvoe
ringen van de ouderdieren. Na I jaar zijn 
de dieren in staat , om op hun beurt aan het 
voortplantingsproces mee te doen. 

VERDRAAGZAAMHEID 
Wanneer cen axolotl merkt dater voedsel 
in zijn nabijheid is , wordt hij erg onrustig 
en bijt dikwijls in het wilde weg om zich 
heen . Als er dan toevallig een andere 
axolotl in zijn omgeving is, wi t het wet 
gebeuren dat die aangehapt wordt i.p.v. 
het voer. Dit kan leiden tot het verlies van 
een pool, kieuw of staartpunt. Gelukkig 
bezit de axolotl een aan het onmogelijke 
grenzend regeneratie-vermogen en zal het 
lichaamsdeel, zij het ietwat gereduceerd, 
weer snel aangroeien. Om dit aanhappen 
van soortgenoten te voorkomen kunnen 
we dus beter voeren m. b. v. een breinaald, 
zoals hierboven reeds beschreven. Ook de 
larven vertonen een vergelijkbaar gedrag. 
Natuurlijk kunnen we die niet met een 

breinaald voeren, maar we kunnen het 
risico wet verminderen door het aanbod 
van voedsel groot te houden. BehaJve op 
lichaamsdelen van soortgenoten hebben 
de larven het ook gemunt op kleinere 
medebewoners. We doen er dus verstan
dig aan geen larven die veel in grootte 
verschillen te combineren. 
Uit het hierboven gehouden betoog over 
de onderlinge (on)verdraagzaamheid 
blijkt at dat een combinatie met andere 
salamandersoorten uit den boze is. 

ZlEKTEN EN VERZORGINGS
FOUTEN 
Van ziekten bij axolotls is mij niets 
bekend. Normaal gesproken worden deze 
ijzersterke dieren nooit ziek. Aileen sterk 
verwaarloosde dieren zouden door ver
vuiling van het water schimmel op kunnen 
lopen (vooral aan de poten). Het beste 
kunnen we dan dit lichaamsdeel Iaten 
amputeren. Dit lijkt misschicn grof maar 
het is zeker gezien het uitstekende rege
neratievermogen de beste oplossing. 
Andere verzorgingsfouten zijn het te 
schaars voeren van de dieren (gevolg: 
kannibalisme) en het voeren van te grote 
stukken hart (gevolg: verstikking). 
Mudpuppys hebben erg gauw last van 
Schimmel. De oorzaak is bijna altijd 
vervuiling of het te warm houden van de 
dieren. 
Mocht u besluiten om axolotls te gaan 
houden, wendt u zich dan tot een lief
hebber. De dieren zijn zo gemakkelijk te 
kweken, dat mensen die axolotls houden, 
er meestal ook wet jongen van hebben. 
Gelukkig hoeven we dan ook geen aanslag 
meer te doen op de uiterst kleine populatie 
in het land van herkomst, maar kunnen de 
terrariumhouders in ruime mate in eigen 
behoefte voorzien. 
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Salamanders 
INLEIDING 
De salamanders worden op grond van hun 
levenswijze dikwijls onderscheiden in 
landsalamanders en watersalamanders. De 
eerstgenoemde dieren leiden hun Ieven 
vooral op bet land, terwijl de tweede groep 
salamanders een groot deel van bet jaar in 
het water doorbrengt. Op het land hebben 
salamanders een verborgen en nachtelijke 
levenswijzeo Sommige watersalamanders 
kunnen in gevangenschap bet hele jaar 
door in bet water gehouden worden, 
hetgeen voor de verzorging een aantal 
voordelen heeft. Enerzijds zijn de dieren 
in bet water levendiger en beter zichtbaar, 
anderzijds zijn ze beter en gevarieerder te 
voedeno 
In bet onderstaande artikel proberen we de 
grondbeginselen te beschrijven voor het 
houden van een aantal soorten water- en 
landsalamanders die regelmatig in de 
handel aangeboden worden. Van de land
salamanders kozen wij Ambystoma 
maculatum (gevlekte salamander) af
komstig uit het oosten van de V.So en 
Tylototriton verrucosus (ruwe krokodil
salamander) uit zuidoost Azieo Bij de 
watersalamanders lieten wij de keus val len 
op Notopthalmus (=Diemictylus) virides
cens (groene watersalamander), Taricha 
granulosa (ruwe salamander) en Triturus 
marmoratus (marmersalamander). Ach
tereenvolgens zijn ze afkomstig uit bet 
oosten van de V 0 S, de westkust van de 
V oS. en uit zuidwest Europa. Overigens is 
ons gebleken dat Taricha granulosa 
dikwijls onder de naam Taricha torosa 
verkocht wordt en dat van Notophthalmus 
meestal de ondersoort viridescens virides
cens (roodgevlekte watersalamander) in 
de handel wordt aangeboden. 

AANSCHAF 
W anneer we salamanders willen gaan 
houden is bet raadzaam om te proberen 
dieren te verkrijgen die in gevangenschap 
gekweekt zijn. Deze dieren zijn gewend 

aan gevangenschap en gezond, zodat ze 
geen aanpassingsproblemen opleveren of 
nare ziekten in ooze bak brengen. Bij 
degene die de dieren kweekte kunnen we 
veelal waardevolle tips verkrijgen omtrent 
de juiste verzorging. Een ander en zeer 
belangrijk voordeel van nakweekdieren is 
het feit dat ze niet aan ooze toch al zo 
verarmde natuur hoeven te worden ont
trokken. Binnen ooze vereniging kunnen 
we op eenvoudige wijze in kontakt komen 
met mensen die salamanders kweken, zie 
de rubrieken vraag en aanbod, kweek
resultaten en de advertenties van de 
kweekdienst in bet Mededelingenblad van 
Lacerta. 
Lukt bet niet om nakweekdieren te 
bemachtigen dan kunnen we nog terecht 
bij de dierenhandel. In de winkel dienen 
we er goed op te letten dat de dieren in een 
goede conditie zijno Zitten er in de bak, 
waarin de dieren die we willen kopen zich 
bevinden, zieke ofzelfs dode dieren dan is 
bet beter om van aanschaf af te zien 0 De 
kans is immers groot dat ook de ogen
schijnlijk gezonde dieren de heersende 
ziekte onder de leden hebben. Uiterlijke 
kenmerken van een slechte gezondheids
toestand kunnen zijn: 
- beschadigde huid; bloederige plekken, 

gaten of zweertjes zijn uit den boze, 
- staartpunt of tenen door schimmel of 

bacterien aangetast, 
- vermagering; bij sterke vermagering 

zijn de omtrekken van de ruggegraat, 
bet bekken en de schouderbladen 
duidelijk zichtbaar, 

- apathisch gedrag; een ziek dier zal zich 
niet onmiddellijk omkeren wanneer bet 
op de rug gelegd wordt, bij een gezond 
dier lukt het meestal niet eens bet op de 
rug te leggen. 

Pas als de dieren wat hun gezondheid 
betreft aan bovenstaande kriteria voldoen 
kunnen we de aanschaf overwegen, ten
minste. o . als we bet verblijf van de dieren 
al klaar hebben staan. 
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HUISVESTING LAND
SALAMANDERS 
We kunnen in een bak van minimaal 
70x40x30 em een of twee paartjes 
salamanders huisvesten. Ongeveer een 
kwart van het bodemoppervlak benutten 
we als watergedeelte, de resterende drie 
kwart vormen het landgedeelte. Als 
afscheiding tussen land en water brengen 
we met siliconenkit een glazen strip van 
ca. 8 em hoogte aan. Op de nog kale 
bodem van het landgedeelte stapelen we 
stukken dakpan, bloempot, leisteen, hout , 
schors en dergelijke. We moeten de bak zo 
inrichten dat er allerlei ruimtes tussen de 

verschillende materialen ontstaan en het 
geheel een ' heuvelig' aanzien krijgt 
(oppervlaktevergroting). Over deze 
ondergrond brengen we een ca. I 0 em 
dikke laag luchtige bosgrond met blad
afval (beuk, eik, bijv.) aan. Deze grond 
slechts Iicht vochtig houden, de aarde mag 
beslist niet nat zijn. Om de dieren nog 
extra schuilplaatsen te bieden en om het 
terrarium een aardig aanzien. te geven 
brengen we nog een aantal plantjes aan, 
bijvoorbeeld varens, klimop, Tradescan
ria, Rhaphidophora, Sparhiphyllum, Syn
gonium. Mos kunnen we proberen, maar 
het lukt meestal niet dit lange tijd in Ieven 
te houden. 
Van het watergedeelte zullen Jandsala
manders buiten de paartijd w~inig gebruik 
maken. Een waterhoogte van ongeveer 7 
em is dan ook voldoende. Met wat stenen 
of een stuk kienhout maken we een ge
leidelijke land-waterovergang, zodat de 
dieren gemakkelijk in en uit het water 
kunnen klimmen. Eventueel kunnen we 
een bodembedekking en beplanting aan
brengen (zie huisvesting watersalaman
ders). Wanneer de dieren voortdurend in 
het water zijn aan te treffen kan dit een 
aanwijzing zijn dat de voortplantingstijd is 
aangebroken. Het hier beschreven kleine 
watergedeelte is niet geschikt voor de 
dieren om zich in voort te planten, dus 
moeten we ze tijdelijk overzetten in een 
aquarium zoals hieronder beschreven voor 
watersalamanders. Blijkt dat de dieren het 
water (weer) blijvend verlaten, a1 of niet 
na voortplanting, dan plaatsen we de 
salamanders weer terug in hun normale 
verblijf. 
Ambystoma houden we bij een tempera
tuur tussen 10 en 20° C. Over de 
temperatuurbehoeften van Tylororriton is 
op dit moment nog erg weinig bekend, 
voorzichtigheidshalve en gelet op de 
s~haarse praktijkervaringen met deze 
dieren kiezen wij voorlopig voor een 
temperatuur van 16 a 24° c. 
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Wanneer de bak goed is ingericht zullen 
we de dieren maar weinig te zien krijgen. 
Als dit een bezwaar mocht zijn kunnen we 
er beter van afzien landsalamanders te 
gaan houden. 

HUISVESTING WATER
SALAMANDERS 
Voor een of hoogstens twee paar water
salamanders is een aquarium van 
60x30x30 em het minimum. Hierin maken 
we een water- en een landgedeelte. 
Als bodembedekking voor het waterge
deelte nemen we een ongeveer 3 em dikke 
laag aquariumzand of -grind, al of niet met 
turfplaatjes eronder. Bij de inrichting 
moeten we er rekening mee houden dat er 
Iichte en donkerder gedeelten geformeerd 
worden met behulp van stenen, kienhout 

en beplanting. Geschikte planten zijn 
bijvoorbeeld Cabomba, Myriophyllum, 
Vallisneria, Sagittaria, Elodea, Cerato
phyllum, Hydrocotyle. 
Een waterstand van 15 a 20 em voldoet in 
de meeste gevallen. De kwaliteit van het 
leidingwater verschilt nogal van plaats tot 
plaats, daarom is het veil iger het gevulde 
aquarium eerst een weekje te Iaten staan 
voordat we de dieren erin brengen. 
Aangezien de meeste watersalamanders 
uit gematigde streken komen, moeten we 
ervoor zorgen dat de watertemperatuur in 
geen geval lang achtereen de 23° C 
overschrijdt. Bij een temperatuur tussen 
· I 0 en 20° C gedijen de dieren uitstekend. 
Eventueel kan het water met een lucht
steentje doorlucht worden of met een 
pomp gefilterd, noodzakelijk is het niet. 
Het verdient aanbevding eens in de maand 
met een slangetje het vuil van de bodem af 
te hevelen en ongeveer de helft van het 
water te verversen. 
De verlichting boven het aquarium of 
terrarium is vooral bestemd om de plan
tengroei te stimuleren. Als de bak niet 
hager is dan 40 em geeft een TL-buisje van 
15 of 20 W voldoende Iicht. Het verblijf 
mag beslist niet op een plaats worden gezet 
waar de zon Ianger dan een uur in de bak 
kan schijnen, omdat anders een voor de 
salamanders levensgevaarlijke oververhit
ting kan ontstaan. In de zomer Iaten we het 
Iicht Ianger branden dan 's winters, bij
voorbeeld 16 uur midden in de zomer en 
dan geleidelijk korter tot 8 uur in het 
midden van de winter. Daarna Iaten we het 
steeds weer wat Ianger branden. 
Salamanders zijn onder de terrariumdieren 
kampioenen in het ontsnappen. Buiten het 
terrarium !open de dieren zeer grate kans 
door uitdroging te sterven. Het is daarom 

-.' • van het allergrootste belang te voorkomen 
dat de dieren kunnen ontsnappen. Een 
horizontale (glazen) rand van ongeveer 5 
em breedte aan de bovenkant van alle 
ruiten is afdoende. Een eventuele lichtkap 
moet natuurlijk voorzien zijn van met gaas 
bespannen ventilatieopeningen. 
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YO EDSEL 
Een goede en gevarieerde voeding is 
noodzakelijk als we de dieren jarenlang in 
goede gezondheid willen houden en er 
eventueel mee willen kweken. Over het 
algemeen eten salamanders levend voer, 
soms zijn ze ook gedeeltelijk aan niet
levend voeder te wennen. 
Als levend voer voor land- en watersa
lamanders komen in aanmerking: regen
wormen , naaktslakken, pissebedden, 
spinnen, krekels, (wasmot)rupsen, maden 
(niet te vee! tegelijk), meelwormen (liefst 
witte die net verveld zijn), ' buffalo
wormpjes ' (Aiphitobius diaperinus) en. 
dergelijke. Yoor watersalamanders zijn 
verder vooral muggelarven zeer geschikt , 
maar ook tubifex, watervlooien , zoetwa
tergarnaaltjes (Mysis) en waterpissebed
den. Soms kunnen we de dieren wennen 
aan dood voer (stukjes vlees, lever, 
gekookt ei, vis) door het met een pincet 
(met botte punt) voor de bek van de dieren 
te bewegen, later kunnen ze dan eventueel 
op de reuk afgaan . 
Over de kalk- en vitaminebehoefte van 
salamanders is nog weinig bekend. Kalk 
kan in het verblijf aangebracht worden met 
een brokje kalksteen of stukjes vergrui
zelde eierschaal op hetland of in het water. 
Het is niet bekend of salamanders, zoals 
vee! hagedissen, deze kalkbrokjes zelf
standig opeten, wellicht voldoen zij op 
andere wijze aan hun kalkbehoefte. 

Daarnaast kunnen we het voedsel regel
matig bepoederen met een kalk- en vita
minepreparaat zoals gistocal of cam icon. 
De afmetingen van het voedsel moeten op 
de grootte van de salamanders zijn 
afgestemd, het is moeilijk hier een 
algemeen geldende richtlijn voor te geven. 
Taricha granulosa voedt zich met vee! 
kleinere prooien dan we op grond van zijn 
Forse gestalte zouden verwachten. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Om te kunnen kweken met salamanders is 
het natuurlijk noodzakelijk te beschikken 
over mannelijke en vrouwelijke dieren. 
Het onderscheid der seksen is niet altijd 
even gemakkelijk, vooral bij jonge sala
manders is het vaak vrijwel onmogelijk 
om vast te stellen welk geslacht het dier 
heeft. Zijn de dieren geslachtsrijp, dan kan 
in de paartijd (meestal het voorjaar, soms 
het najaar) de sekse wei bepaald worden, 
buiten de paartijd is het dikwij ls moeilijk. 
Hieronder noemen we voor de hier be
sproken salamanders de belangrijkste 
geslachtskenmerken die in de paartijd zijn 
waar te nemen. 
Ambystoma: mannetjes hebben een 
gezwollen cloaca en een hoge afgeplatte 
staart . 
Tylototriton: bij openvouwen van de 
cloacaspleet (voorzichtig) zien we bij de 
mannetjes een lengtespleet, bij de vrouw
tjes een klein 'putje'; vrouwtjes worden 
groter dan mannetjes . 
Notophthalmus: mannetjes hebben een 
gezwollen cloaca en een hoge afgeplatte 
staart; de achterpoten zijn zwaarder dan 
die van wijfjes, terwijl de binnenzijde der 
dijen en de teenpunten voorzien zijn van 
zwarte hoornige structuren. 
Taricha: mannetjes hebben een sterk 
gezwollen cloaca en een hoge afgeplatte 
staart die vee! Ianger is dan de kop-romp 
lengte, bij de vrouwtjes is de staartlengte 
slechts iets groter dan de kop-romp lengte: 
de vee! zwaarder gespierde poten van de 
mannetjes vertonen op de voetzolen, de 
teenpunten en de binnenzijde der dijen 



216 

zwarte hoomige structuren; tenslotte is de 
huid van de mannelijke dieren gladder. 
Triturus: mannetjes hebben een gezwollen 
cloaca; ze hebben een hoge ongetande 
rugkam met zwarte en witte dwarsstrepen. 
Na een onderbreking boven de achterpoten 
zet de kam zich op de afgeplatte staart 
voort; over de staart Ioopt een zilverach
tige lengtestreep; wijfjes bereiken een 
grotere lengte en bezitten een meer of 
minder duidelijke oranje streep over de 
lengte van de rug. 
De meeste bier genoemde kenmerken zijn 
ook van toepassing op andere soorten van 
de genoemde genera, bij Triturus is de 
beschrijving grotendeels aileen geldig 
voor de soort T. marmoratus. 

VOORTPLANTING 
Als we over mannelijke en vrouwelijke 
dieren beschikken en voldoen aan boven
genoemde eisen voor behuizing en ver
zorging, is de kans groot dat we ook met de 
dieren kunnen kweken. Om de dieren tot 
voortplanting te bewegen is in ieder geval 
een 'winterrust' noodzakelijk. Hiertoe 
zetten we in de winter het aquarium 
gedurende twee tot drie maanden op een 
plaats waar de temperatuur voldoende laag 
is, bijvoorbeeld een koele gang of een 
kelder. Een temperatuur die schommelt 
tussen 8 en I 5° C is het meest geschikt 
voor de hier behandelde salamanders 
behalve Tylototriton verrucosus die we 
beter geen lagere temperatuur dan 16° C 
bieden. Hoewel de meeste salamanders 
gemakkelijk nog lagere temperaturen 
kunnen verdragen is. het niet raadzaam en 
bovendien overbodig om de temperatuur 
nog verder te Iaten dalen. Tijdens deze 
koude periode zijn de salamanders minder 
aktief, maar ze blijven wei eten. 
Na de winterrust kan de temperatuur weer 
zijn normale peil van 15 tot 20° C 
bereiken. Als we geluk hebben zijn sala
manders die voorheen steeds op het land te 
vinden waren na enige tijd regelmatig in 
het watergedeelte aan te treffen. 
De mannetjes zullen dan al gauw hun 

paarkleed krijgen en meer interesse gaan 
vertonen voor de vrouwtjes. Na een 
periode van baltsgedrag zet het mannetje 
zijn zaadpakketje op de bodem af en lokt 
het vrouwtje met zich mee, totdat zij met 
haar cloaca boven het zaadpakketje staat 
en dit kan opnemen. Het baltsgedrag is bij 
de diverse soorten verschillend. Een uit
gebreide beschrijving van dit gedrag valt 
buiten de opzet van dit artikel. We willen 
aileen niet nalaten te vermelden dat de 
mannetjes van Taricha en Notophthalmus 
de wijfjes tijdens de baits omklemmen, 
een gedrag dat, door wie het niet kent, 
gemakkelijk ten onrechte als agressie 
gei"nterpreteerd zou kunnen worden. 
Taricha' s kunnen soms dagenlang zo op 
elkaar geklemd rondzwemmen. 
De vrouwtjes zetten hun eieren afzonder
lijk (Taricha granulosa), in kleine 
groepjes (Tylototriton verrucosus) of in 
klompjes (Ambystoma macu/atum, 
Taricha torosa) onder water af aan 
planten, stenen, bout, en dergelijke. Aile 
soorten van Notophthalmus en Triturus 
vouwen blaadjes van waterplanten dubbel 
en leggen daartussen hun eieren. We doen 
er verstandig aan de eieren zo spoedig 
mogelijk apart in een bakje te zetten, 
aangezien ze anders ten prooi kunnen 
vallen aan de ouderdieren. Wanneer de 
larven na ongeveer drie weken uit het ei 
komen dienen we ze heel fijn Ievend voer 
te geven, zoals infuusdiertjes en de 
kleinste watervlooien. AI gauw kunnen we 
overschakelen op grotere watervlooien, 
tubifex en muggelarven. Het duurt onge
veer drie maanden voordat de larven hun 
gedaanteverwisseling ondergaan en het 
land (of de ruit van het aquarium!) op
klimmen. Naast muggelarven en tubifex 
kunnen we ze dan ook voeren met was
motrupsjes, vleugelloze fruitvliegjes, 
kleine regenwormpjes en ander klein 
gedierte. Pas na een of twee jaar zoe ken 
jonge watersalamanders weer voor langere 
tijd het water op. Na twee tot drie jaar zijn 
de jonge dieren geslachtsrijp en kunnen zij 
op hun beurt weer voor nageslacht zorgen. 
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VERDRAAGZAAMHEID 
De hier behandelde soorten salamanders 
gedragen zich doorgaans niet agressief 
tegenover soortgenoten. Bij watersala
manders kan het tijdens het eten gebeuren 
dat een van de dieren in zijn vraatzucht 
abusievelijk een poot of ander lichaams
deel van een ander aanhapt. Dit leidt 
echter zelden of nooit tot verwonding of 
beschadiging. Wei is het raadzaam in een 
aquarium of terrarium slechts een soort te 
huisvesten en dan nog liefst dieren van 
ongeveer gelijke grootte. Dit is voor de 
dieren zelf vee I rustiger en het vergroot de 
kans op kweekresultaten. 
Combinatie van T aricha met een andere 
soort watersalamander kan zelfs fatale 
gevolgen hebben. De mannetjes van deze 
soort zijn namelijk in de voortplantingstijd 
zo fel dat ze niet aileen wijfjes van de eigen 
soort maar ook die van andere soorten 
omklemmen. Natuurlijk zijn de vrouwtjes 
van T aricha be stand tegen een dergelijk 
krachtige omhelzing, maar een marmer
salamander bijvoorbeeld niet. Deze kan 
door zo' n behandeling een gebroken 
ruggegraat oplopen en daardoor binnen 
korte tijd sterven. Om de vrouwtjes van 
T aricha ook niet teveel te belasten doen 
we er goed aan minstens een gelijk aantal 
vrouwtjes en mannetje bij elkaar te zetten 
of beter nog, meer vrouwtjes dan manne
tjes. 

ZIEKTEN 
Op het gebied van ziekten bij salamanders 
is weinig bekend, de kennis omtrent de 
behandelingswijzen staat daarom nog in 
de kinderschoenen. Bij juiste verzorging 
zullen we gelukkig zelden te maken 
krijgen met zieke dieren. Worden de 
dieren toch ziek, dan is dat meestal te 
wijten aan een verkeerde verzorging of een 
onhygienische huisvesting, zoals helaas te 
vaak in dierenwinkels het geval is. Zieke 
salamanders zijn moeilijk te genezen 
omdat de ziekteverwekkers veelal 
onbekend zijn, in de meeste gevallen gaan 

de dieren dood. Enige uiterlijke 
kenmerken van ziekte zijn: aantastingen 
van staart- en teenpunten, open wonden en 
zweren, schimmel, opzwellen van het 
lichaam. Zieke dieren moeten onmiddel
lijk apart gezet worden. Soms helpt het om 
ze tijdelijk in een bak met als bodem
bedekking Iicht vochtige turfplaatjes te 
huisvesten. Eventueel kunnen aangetaste 
plekken dagelijks met betadinejodium
zalf ingesmeerd worden. Als niets helpt en 
een poot of staart in zijn geheel dreigt weg 
te teren, kunnen we als allerlaatste 
redmiddel het betreffende lichaamsdeel 
(Iaten) amputeren. Dankzij het grote 
regeneratievermogen zal het in veel 
gevallen (bijna) geheel weer aangroeien. 

TOT SLOT 
In het korte bestek van dit artikel hebben 
wij ons moeten beperken tot de hoofd
zaken bij het houden van de hier genoemde 
vijf soorten salamanders. Dikwijls zullen 
de hier beschreven verzorgingswijzen 
geheel of gedeeltelijk toepasbaar zijn op 
verwante soorten, er zijn echter ook 
talloze salamandersoorten die een geheel 
andere verzorging behoeven. Elders in 
deze Lacerta-uitgave is een apart artikel 
gewijd aan de axolotl. Ambystoma mexica
llW1l. Meer informatie over salamanders is 
in herpetologische en terrarium tijdschrif
ten, de hierondergenoemde boekwerken 
en een aantal van de achterin deze uitgave 
aanbevolen publicaties te vinden. 
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Groene leguanen, basilisken en wateragamen 

INLEIDING 
De bovengenoemde hagedissen vergen 
veel ruimte en warmte. Wie deze dieren 
wil gaan houden moet rekening houden 
met meer uitgaven dan aileen de hoge 
aanschafprijs van de dieren zelf. De 
beginner doet er goed aan dit kostenaspekt 
niet uit het oog te verliezen. Degenen die 
bereid zijn geld en ruimte beschikbaar te 
stellen zullen in deze dieren imposante en 
ook heel geschikte terrariumbewoners 
leren kennen. Het kweken met deze dieren 
is niet uitgesloten. 
Bij het kopen van deze dieren doet U er 
goed aan niet de grootste exemplaren uit te 
zoeken. Deze zijn vaak niet meer goed te 
wennen aan gevangenschap. Ook heel 
jonge dieren zijn moeilijk te houden. 
Halfwas dieren doen het het best. 
In de handel worden de volgende soorten 
regelmatig aangeboden; De groene le
guaan, Iguana iguana, een grote plan
teneter uit Zuid Amerika wordt ca. 120 em 
lang, waarvan 90 em staart is. Basiliscus 
basiliscus, B. plumifrons en B. vitta
tus eten aile insekten en worden respee
tievelijk ongeveer 70, 68 en 50 em lang. 
(25, 20 en 15 em zonder staart) B. vit
tatus mag dan de kleinste zijn, hij is ook 
de levendigste en heeft minstens zoveel 
ruimte nodig als de grotere soorten. De 
basilisken komen uit Midden en Zuid 
Amerika. Uit Indochina komt tenslotte de 
groene wateragame, Physignatus co
cincinus. Dit dier eet zowel insekten als 
fruit en wordt 80 em, waarvan 55 em 
staartlengte. 
Gezonde dieren Iaten zieh niet makkelijk 
vangen, let hierop bij de aanschaf. Pas 
gei'mporteerde dieren zijn vaak erg mager. 
De voedingstoestand is het best af te lezen 
aan de staartwortel. Hier zijn bij gezonde 

en redelijk doorvoede dieren geen wervels 
te zien. Beschadigde kammen komen vaak 
voor. Deze leveren geen gevaar voor de 
gezondheid op, als de wond dicht is. Zij 
groeien echter niet weer aan. 

ONDERKOMEN 
Een minimale inhoud van een kubieke 
meter is voor een terrarium voor deze 
dieren een eis. De lengte en de hoogte 
moe ten ook minstens een meter zijn. De 
dieren willen daarin zoveel mogelijk 
stammen en takken van een redelijke dikte 
(4-10 em diameter). Planten worden be
schadigd of opgegeten. Als sehuilmoge
lijkheden zijn stukken sehors, hangend 
tegen de achter- of zijwand duurzamer. 
De dieren willen een verwarmde water
bak. De temperatuur hiervan mag niet veel 
lager zijn dan die van de Iucht (liefst 
minder dan 5 graden). De luehttempera
tuur moet minstens 18-20 graden, beter 
nog 23-28 graden zijn. Er moeten moge
lijkheden zijn voor de dieren om zieh goed 
op te warmen. Met spotjes en warmte
stralers is dat te realiseren. Lage tempe
raturen worden wei verdragen, maar de 
dieren verzwakken dan snel en zijn in een 
veel hogere mate vatbaar voor ziekten. 
Het is noodzakelijk de luehtvoehtigheid 
hoog te houden, het best door middel van 
veel sproeien. Bij een te lage luchtvoeh
tigheid is het niet uitgesloten dat kammen 
en teenfranjes verdrogen. 
Men dient er ook voor te waken dat de 
dieren voorwerpen die erg warm worden 
(spots b. v.) niet kunnen aanraken. Als dat 
wei gebeurt verbranden de dieren zieh. 
Het moge duidelijk zijn dat er voor het op 
temperatuur houden van grote terraria 
nogal wat energie verbruikt wordt. 
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VOEDING 
Voeding is bij deze dieren een ander 
probleem. Ze eisen vrij groot voer en dat is 
niet altijd voorradig . Treksprinkhanen, 
krekels, meelwormen en wasmotrupsen 
vormen voor basilisken en wateragamen 
goed voer. Daarnaast eten sommige ex
emplaren ook wei nestmuizen, visjes of 
regenwormen. Kleinere hagedissen en 
kikkers Justen ze ook. Een volwassen man 
Basiliscus basiliscus at bij mij ooit een 
volwassen vrouw van B. vittatus! 
Sommige exemplaren van de basilisken en 
de meeste wateragamen eten ook fruit. De 
groene leguaan eet voornamelijk planten
materiaal, aangevuld met insekten. Paar-

debloemen en het blad, windebladeren, 
onbespoten groenten en verschillende 
soorten fruit worden gegeten. Jonge dieren 
eten verhoudingsgewijs meer insekten. 

VOORTPLANTING 
Het geslachtsonderscheid bij deze dieren 
is in het algemeen vrij duidelijk . Manne
tjes hebben grotere kammen en een 
bredere staartwortel. Daarnaast hebben de 
mannen een grotere keelzak. 
Als de omstandigheden goed zijn kan het 
tot paringen en eieren komen. Oat komt 
voor bij Ieguanen en is bijna regel bij 
basilisken. Bij wateragamen is voortplan
ting in gevangenschap mij niet bekend. 
De eieren, tot 15 bij basilisken en tot 40 bij 
leguanen, worden uitgebroed bij tempera
turen tussen de 26 en 32° C en een hoge 
luchtvochtigheid, zo rond de I 00 procent. 
Als broedmedium wordt meest sphagnum 
(veenmos) gebruikt. Ook bloemistenaarde 
is met goed gevolg gebruikt. Bij basilis
ken, met name de soort B. plumifrom 
lijkt het erop dat de broedduur nie t erg 
afhankelijk is van de broedtemperatuur en 
dat een temperatuur van 32° C een andere 
mannetjes/vrouwtjes verhouding van het 
nest geeft dan een temperatuur van 26°. 
De broedduur verschilt nogal. Bij B. 
basilisCils komen de jongen na II 0-160 
dagen uit het ei, B. plumifrons 50-65 
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dagen. Er zijn altijd wei eieren of hele 
nesten die Ianger blijven liggen. De eieren 
van de groene leguaan doen er tussen de 60 
en 120 dagen over om uit te komen. 
Jonge basiliskjes kunnen worden be
schouwd als anolisjes die extra veel 
vitaminen nodig hebben. Groene leguanen 
willen daamaast nog wat blaadjes groen en 
fruit eten. 
Vitaminegebrek bij de jongen uit zich 
doordat de jongen gaan trillen, soms 
verlamd blijven liggen of verdrinken in 
een waterbakje. Een verhoogde dosis 
vitamine AD3 wil dat wei eens verhelpen. 
Overigens is het belangrijk op te merken 
dat als het moederdier voldoende vita
minen krijgt, de eieren beter uitkomen en 
de jongen beter opgroeien. 

VERDRAAGZAAMHEID 
Deze grote hagedissen kunnen beter niet 
met verscheidene mannetjes in een ruimte 
worden gehouden. Vaak geeft dat proble
men. B. basiliscus is ook agressief tegen 
mannetjes van andere soorten en deinst er 
niet voor terug om groene leguanen aan te 
vallen. Basiliscus vittatus en B. 
p/umifrons lijken wei gekombineerd te 
kunnen worden. Overigens is het in aile 
gevallen beter slechts een paartje van een 
soort in een bak te houden. 

ZIEKTEN EN VERZORGINGS
FOUTEN 
De meeste fouten in de verzorging van 
deze dieren hebben te maken met bet 
voedsel. Te veel is slecht, er kan dan ver
vetting optreden en dat is schadelijk voor 
de gezondheid van de dieren. Eenzijdig 
voer is ook slecht. Dit gevaar is des te 
groter, omdat de dieren zelf vaak al een 

sterke voorkeur voor een bepaald voer 
hebben. Basilisken eten naar mijn ervaring 
graag meelwormen en leguanen graag 
bananen. Eenzijdig met bananen of 
meelwormen voeren ligt dan voor de hand 
maar is vragen om verstopping. 
Het is aan te bevelen deze dieren extra 
vitaminen AD3 in het sproeiwater te geven 
en ook kalk, in de vorm van gestampte 
eierschalen bijv. , ter beschikking te 
stellen. Waar mogelijk is bestraling met 
direkte zonneschijn zeer aan te bevelen. 
Verwaarloosde verwondingen, die niet 
dicht groeien, gaan snel ontsteken. In zo'n 
geval moeten de wooden worden schoon
gemaakt, ontsmet met een daartoe 
geschikt middel en zo mogelijk besmeerd 
met antibioticum-zalf. Het verdient 
aanbeveling in geval van zo'n ontsteking 
ook oraal (via de bek) antibiotica toe te 
dienen. Een dierenarts kan soms de nodige 
hulp verschaffen. Infecties met inge
wandsparasieten, wormen of eencelligen, 
allerlei bacterieinfecties en allerlei andere 
nare ziekten komen voor bij deze dieren. 
Het is zeer aan te bevelen om pasgekochte 
dieren eerst geruime tijd in observatie te 
houden ( quarantaine). Hou vooral veran
deringen in het gedrag in de gaten. Het is 
in deze opzet niet mogelijk alle mogelijke 
ziekten die kunnen voorkomen te bespre
ken. 
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H emidactylus frenatus , de tjitjak. 

BESCHRIJVING 
Hemidactylus frenatus, ook wei tjitjak 
genoemd naar het geluid dat het mannetje 
van deze soort voortbrengt, is een kleine 
gekko uit Zuidoost-Azie. Als kultuurvol
ger en huisgekko heeft de tjitjak zijn 
oorspronkelijk areaal kunnen uitbreiden 
tot vrijwel geheel zuidel ijk Azie, de 
oostkust van Afrika, Madagaskar, zuide
lijk Afrika en zelfs Mexico. 
Hemidactylus frenatus heeft een niet al te 
spitse kop , de kop-romp lengte is maxi
maal 60 mm , de staart ten hoogste 65 mm 
(SMITH, 1935). Nog enkele kenmerken: 
rug bedekt met kleine g ladde schubjes 
waartussen vergrote iets toegespitste 
schubjes; de staart is iets afgeplat met 
vergrote puntige schubjes in overlangse 
rijen van zes. De kleur van de tjitjak 
varieert van zeer donkerbruin tot bleek
roze op de rugzijde met lichtere ovale, 
ronde of langwerpige vlekjes en soms tot 
lengtestrepen versmolten donkere vlekjes. 
De buikzijde is vuilwit. Vaak is er aan 
weerskanten van de kop een donkere 
streep met daarboven nog een lichtere. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Volwassen mannetjes zijn te herkennen 
aan een ononderbroken rij van 26-36 
(preano-femorale) porien op de onderbuik 
boven de cloaca en op de binnenzijde der 
dijen. Bij nauwkeuriger toezien blijken 
mannetjes ook een verbrede en verdikte 
staartbasis te bezitten. Hierin opgeborgen 
bevinden zich de beide post-anale zakjes. 
De beide openingen daarvan zijn te vinden 
aan de onderkant van de staartbasis, j uist 
onder de cloaca. Hoewel ook de wijfjes , 
zij het iets minder sterk ontwikkeld , post
anale zakjes en -openingen bezitten, 
hebben mannetjes in deze zakjes halve
maanvormige beentjes die men door de 
huid heen kan zien schemeren. Bij drach
tige wijfjes kan men door de buikhuid heen 
de eieren zien liggen. 

HUISVESTING 
H. frenatus kan in een klein, zeer een
voudig ingericht terrarium worden gehou
den en tot voortplanting komen. Een hoog, 
ondiep terrarium (bijvoorbeeld 40 em 
breed, 50 hoog en 20 diep) met een 
schuifruit over de gehele voorzijde is groot 
genoeg voor een paartje. De inrichting kan 
bestaan uit wat klimtakken en tegen de 
achterwand wat stukken schors of palm
bast. Regelmatig moet het interieur 
worden gereinigd, in elk geval tijdig van 
uitwerpselen worden ontdaan. Het zelfde 
geldt voor eventueel ingebrachte planten. 
Verwarming geschiedt d.m. v. een licht
kap met een g loeilarnp (ca. 40 W) of een 
verwarmingskabel. Temperatuur overdag 
tot 28° C, 's nachts tot 15° C. Het 
terrarium behoeft geen bodembedekking . 

YO EDSEL 
Tjitjaks drinken graag water in druppel
vorm (sproeien of sprenkelen van het 
interieur). Als voedseldieren geven we 
insekten tot ongeveer de lichaamsgrootte 
van de gekko. In aanmerking komen huis
krekels, spinnetjes, wasmotten en hun 
larven, rupsen en allerlei soorten vliegen, 
gekweekt of in de natuur gevangen 
(weideplankton). Hemidactylus frena
Ius heeft als nachtdier minder vitarnine D 
nodig dan overeenkomstige daghagedis
sen. Het regelmatig bestrooien van voed
seldieren met gistocal of carnicon blijkt 
voldoende. 
Beslist noodzakelijk is een bakje gevuld 
met kalkhoudende steenbrokjes of ver
gruizelde eischaal waarvan we wijfjes en 
mannetjes alsook zeer jonge dieren 
kunnen zien snoepen. 
Tjitjaks worden zeer tarn en komen al 
spoedig het voedsel uit de pincet afhalen. 

VERDRAAGZAAMHEID 
Mannetjes dienen van elkaar gescheiden te 
worden gehouden, wi]fjes zijn onderling 
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niet al te verdraagzaam. Andere nacht
gekko 's, zeker als ze grater of kleiner zijn, 
moe ten nie t samen met H . frenatus 
worden gehouden. Dit geldt vooral voor 
terrariums van bovenbeschreven formaat. 

ZIEKTEN 
Rode bloedmijt vestigt zich bij voorkeur 
tussen de hechtlamellen of op de oogle
den. Het verwijderen van deze parasieten 
kan gebeuren door insmeren of aanstippen 
van de door mijt aangetaste plaatsen met 
neguvon (0,05% oplossing), liefst zo 
gauw mogelijk na aankoop. Ook kunnen 
we de mijten voorzichtig aanstippen en 
loswrijven met een fijn waterverfpenseel
tje met olij fo lie (loep gebruiken). Een 
quarantaine-periode van een tot drie 
maanden verdient aanbeveling. 
Kalk- en vitaminegebrek uit zich door het 
zacht worden van de onderkaak, rachiti
sche misvorming van ruggegraat en staart 
en overvulling van de kalkzakjes aan 
weerskanten van de nek. Zulke dieren kan 
men voorzichtig in de hand nemen en, om 
de paar dagen herhaald, wat dunne kalk
pap met een druppeltje in water oplosbare 
vitamine D3 op een spatelvormig geknipt 
stukje papier !n het bekje steken. Dit doet 
soms het kaakje weer stevig worden. Wijf
jes die vaak achtereen eieren hebben 
gelegd, hebben natuurlijk extra zorg nodig 
wat betreft de kalkbehoefte. Tekort aan 
kalk kan zich ook uiten in 'shock', het 
trillen van pootjes en sluiten van de stem
spleet. 
Ter bestrijding van ingewandsparasie ten 
kunnen we de uitwerpselen Iaten onder
zoeken en ons Iaten adviseren over de 
behandeling. Sommige werkgroepen van 
Lacerta kunnen daarover nader berichten 
of zelf zulk onderzoek verrichten. 

VOORTPLANTING 

tiatie f lijken te nemen. Hetlaat de parings
roep horen waarbij het de kop zijdelings 
heen en weer schudt. Het wijfje kwispelt 
met de staart en vlucht. Uiteindel ijk wordt 
ze in het nekvel gegrepen waarna het 
mannetje zijn staart en cloaca onder d ie 
van het wijfje brengt waarna de bevruch
ting kan plaatsvinden. 
Een wijfje kan om de twee weken twee 
e itjes leggen. Deze zijn ongeveer 8 a I 0 
mm in doorsnede, bijna kogelrond en 
matwit van kleur. Na verloop van enkele 
we ken schijnt het embryo vaag blauw door 
de eischaal heen. Bij een temperatuur van 
25° C komen de eieren na 40 dagen uit. 
Bij lagere of onregelmatige temperaturen 
kan het twee tot drie maanden duren. De 
eieren worden los op de bodem gelegd of 
tegen de achterwand van het terrarium ge
plakt of verscho len tussen allerlei bodem
materiaal gelegd. Goed gevoede ouderdie
ren zullen zich niet gauw aan jonge dieren 
vergrijpen. Vastgeplakte eieren kunnen 
we het beste Iaten zitten. 
De eieren behoeven geen speciale zorg. 
Een bloempotje met wat zand waarop de 
eieren worden gevlijd, afgedekt met een 
gaasje of een stukje nylongaas kan als 
broedkamer dienen. Bevochtingen van de 
eieren is niet nodig. Het bloempotje kan 
bijvoorbeeld op een lichtkap worden ge
plaatst. 
Pas uitgekomen jongen zijn 30-35 mm 
lang, ze vervellen onmiddellijk na de 
geboorte. De diertjes worden gevoed met 
kleine krekels en fruitvl iegen, bestoven 
met g istocal. We moeten zorgen voor 
kleine stukjes kalk, die al na een week 
doelgericht worden gezocht en ingeslikt. 
Ik heb de indruk dat de jongen binnen een 
half jaar volwassen kunnen zijn en een 
bijdrage kunnen leveren aan een nieuwe 
generatie tjitjaks. 

V66r elke eiafzetting schijnt het wijfje het LITERATUUR 
mannetje op te zoeken om zich te Iaten SMITH. M .A .• 1935. The Fauna of British India . 

Reptilia and Amphibia Vol. 2. Taylor and Francis 
bevruchten. In het hier boven beschreven Ltd . London. Herdruk l973, Ralph Cunis Books 
terrarium zal het mannetje meestal het ini- Hollywood. 
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Varanen en Teju's 

INLEIDlNG 
Binnen de familie van de varanen vinden 
we zowel hele grote als kleine soorten. De 
dwergvaraan (Varanus storri) uit Austra
lie is met zijn 35 em de kleinste soort. De 
grootste, de komodovaraan (Varanus 
komodoensis) uit lndonesie, kan tot 3 m 
groot worden en weegt dan 135 kg. Het 
behoeft geen betoog, dat dieren van 
dergelijke afmetingen, waartoe ook de 
Indische varaan (Varanus salvator) 
behoort, ongeschikt zijn om in gevangen
schap te houden. Bovendien is Varanus 
komodoensis beschermd volgens de wet 
Bedreigde Uitheemse Diersoorten 
(B.U. D.), evenals de woestijnvaraan 
(Varanus griseus), de Bengaalse varaan 
(Varanus bengalensis) en de gele varaan 
(Varanusjlavescens). 
In de handel worden ook min of meer 
regelmatig teju's (Tupinambis spec.) 
aangeboden. In u iterlijk en gedrag hebben 
ze wei iets weg van varanen hoewel ze 
meer verwant zijn met onze inheemse 
hagedissen (Lacerta soorten) dan met 
varanen. Dit kunnen we onder meer zien 
aan hun vee! g laddere huid. Teju's worden 

zelden groter dan een meter wat natuurlijk 
toch een respectabele grootte is. Wat 
betreft hun verzorging kunnen we in het 
algemeen de richtlijnen voor het houden 
van varanen volgen. Wei moeten teju 's 
iets vochtiger gehouden worden dan 
Varanus exanthematicus. Aile teju's 
komen uit de Nieuwe Wereld (Zuid-Ame
rika), aile varanen uit de O ude (Azie, 
Afrika en AustraJie). 
We zullen ons verhaal toespitsen op een 
soort varaan, nl. de steppevaraan (Vara
nus exanthematicus). Dit d ier leeft in het 
zuidelijk dee! van Afrika in, zoals de naam 
reeds doet vermoeden, steppegebieden. 
We nemenjuist dit dier, omdat het redelijk 
goed te houden is en nog regelmatig in de 
handel verschijnt. Bovendien worden ze 
niet groter dan I ,5 m , waarvan nog ruim 
de helft door de staart in beslag wordt 
genomen. Wei kent de steppevaraan een 
ondersoort, nl. de Kaapse steppevaraan 
(Varanus exanthematicus albigularis), die 
tot 2 m groat kan worden. 
A is we varanen willen aanschaffen kunnen 
we het beste jonge exemplaren nemen. Ze 
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zijn handelbaarder en wennen gemakke
lijker aan de terrariumomstandigheden. 
Een varaan is namelijk een vrij levendig 
dieren een groat geimporteerde varaan zal 
zieh moeilijker aan de tach wei zeer 
beperkte ruimte van het terrarium aanpas
sen. Bovendien kunnen ze erg agressief 
zijn en dit uiten ze door gevoelige klappen 
met hun staart te geven of door te bijten 
naar alles wat te diehtbij komt, bijv. de 
hand van de verzorger. Dit kan tot lelijke 
verwondigen leiden en we dienen hiermee 
wei rekening te houden, wanneer we 
varanen willen gaan aanschaffen. Jonge 
varanen zullen daarentegen in gevangen
sehap gauw tam worden en geven dan, ook 
als ze groat geworden zijn, minder 
problemen. 
Bij de aansehaf moeten we natuurlijk ook 
er op !etten, dat we gezonde dieren kopen 
(hoewel die in de handel zeldzaam zijn). 
De hagedissen moeten alert reageren, 
helder uit de oogjes kijken en geen ver
wondingen hebben. De staartwortel moet 
stevig zijn, verder kunnen de dieren gerust 
aan de magere kant zijn. 

HUISVESTING 
Het spreekt vanzelf, dat we voor dieren die 
zo groot kunnen worden, een zo groat 
mogelijke ruimte reserveren. Voor een 
paartje steppevaranen is een bodemop-

pervlak van 300x I 00 em wei het mini
mum. Het terrarium hoeft niet hager te zijn 
dan 70 em, aangezien we hier met bodem
bewoners te doen hebben. Als bodembe
dekking kunnen we zand of grind kiezen. 
Zand heeft het nadeel dat het lastig schoon 
te houden is. Bij grind !open we het 
gevaar, dat de dieren bij hun graafpogin
gen stukken door de ruit slingeren. Dit 
laatste kunnen we voorkomen door v66r 
het glas een hoge opstaande rand te 
forrneren en voor dik glas te kiezen. De 
waterbak moet zo groat genomen worden, 
dat het dier er in kan liggen, maar hoeft 
voor deze soort niet diep te zijn (I 0 tot 15 
em afhankelijk van de grootte van het 
dier). Wei dienen weer voor te zorgen, dat 
de dieren gemakkelijk in en uit het 
waterbassin kunnen komen. Verder 
kunnen we het oppervlak van het terrarium 
vergroten door wat dikke takken of boom
stammen in de bak te plaatsen, waar de 
dieren op kunnen gaan liggen om te 
zonnen. Voor verliehting en verwarrning 
gebruiken we 2 spots van 150 Watt (pers
gias) en eventueel I of 2 TL's (om het 
geheei wat bij te iiehten). We dienen de 
spots wei zo te monteren dat de varanen 
nooit diehterbij dan op ± 30 em . er 
vandaan kunnen komen. ' s Nachts kan de 
veri iehting/verwarrning uitgeschakeld 
worden, maar ondanks het feit dat een 
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nachtelijke afkoeling gewenst is, moeten 
we er voor zorgen dat de temperatuur niet 
onder de 16° C komt. 
Voor andere soorten varanen kunnen we 
het volgende opmerken. Boombewonende 
soorten zoals Dumeril's varaan (Varanus 
dumerilii), de smaragdvaraan (Varanus 
prasinus) en de Timorvaraan (Varanus 
timorensis) dienen we een hoger verblijf te 
geven en dit rijkelijk in te richten met 
klimgelegenheden. Ook de luchtvochtig
heid moet bij deze dieren hoger liggen, 
hetgeen we kunnen bereiken door regel
matig te sproeien. De Nijlvaraan (Varanus 
niloticus) en de Pacifische varaan 
(Varanus indicus) zijn meer aan het water 
gebonden en hebben dan ook een dusdanig 
groot en diep waterbassin nodig dat ze er in 
kunnen zwemmen. 
Om de varanen wat meer lichaamsbewe
ging te geven, kunnen we ze af en toe los in 
de kamer Iaten lopen. Dit is aileen moge
lijk als er geen sprake is van tocht ( vooral 
langs de vloer) en de temperatuur niet te 
veel verschilt met die in het terrarium. 

YO EDSEL 
Voor zover bekend eten varanen aileen 
dierlijk voedsel. Volwassen dieren kunnen 
we voeren met muizen, ratten, kuikens, 
vis, grote stukken vlees en eieren. Jonge 
varanen of kleine soorten doen het goed op 
een menu van grote insekten, baby-mui
zen of -ratten, .eieren, stukjes vlees of 
katteblikvoer. Belangrijk is om n"iet een 
soort voer te kiezen, maar zoveel mogelijk 
te varieren. Bij volwassen dieren volstaat 
het voeren van bijv. een rat per week. 
Jonge varanen kunnen we de eerste tijd het 
beste 2 keer per week I of 2 nestmuisjes 
geven. Het is moeilijk om een standaard
hoeveelheid aan te geven, aangezien dit 
zowel per individu als per soort sterk 
verschilt. Zolang de dieren goed levendig 
zijn en gretig op het aangeboden voer 
afkomen, is de gekozen hoeveelheid goed. 
Worden de dieren passief, vadsig en Iaten 
vee I voer staan, dan dienen we snel te 
minderen. Bedenk, dat er veel meer 

varanen dood gaan door overvoeding 
(vervetting) dan door ondervoeding. 
Prooidieren kunnen zowellevend als dood 
gegeven worden. Varanen zijn namelijk 
ook aaseters. Wei moe ten we er bij het 
voeren van levende prooidieren op letten 
dat ze niet te groot zijn voor de varaan. 
Ook doen we er goed aan te wachten tot de 
varaan zijn prooi op heeft, aangezien de 
kans bestaat dat, wanneer de varaan geen 
trek heeft, de rollen omgedraaid worden 
en de rat de varaan aanvreet. Teju's eten 
naast het genoemde menu ook veel ooft. 

VERDRAAGZAAMHEID 
V aranen zijn fanatieke jagers en zien alles 
wat kleiner is dan zijzelf aan voor voer. Dit 
maakt al duidelijk dat we geen dieren die 
in afmetingen veel van elkaar verschillen, 
bij elkaar kunnen houden. Ook is het af te 
raden om verschillende soorten samen te 
houden. 
Varanen zijn echte territorium-vormers en 
dit kan vooral als we meer mannetjes in 
een terrarium hebben, tot vechtpartijen 
lei den. 

ZIEKTEN 
Na aanschaf is het verstandig om de dieren 
preventief een wormen-kuur te geven. 
Ervaring heeft namelijk geleerd, dat de 
meeste varanen die kort na aanschaf dood 
gaan, aan wormen te gronde zijn gegaan. 
Voor een dergelijke kuur kan men het 
beste kontakt opnemen met een dierenarts 
en vooral niet zelf gaan experimenteren. 
Bij eenzijdig voeren met vlees, katteblik
voer en/of kuikens kan kalkgebrek 
optreden. We kunnen dit voorkomen door 
over genoemd voedsel een kalkhoudend 
preparaat te strooien (gistocal, carnicon). 
Beter nog is het om veel ratten en muizen 
te voeren. Deze dieren bevatten van nature 
al vee I kalk (beenderen). Ook het af en toe 
voeren van eieren met schaal voorziet in de 
kalkbehoefte van varanen en teju's. 
Hieruit blijkt wei hoe belangrijk het is de 
dieren een zo afwisselend mogelijk menu 
voor te schotelen. 
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KWEKEN 
Hoewel uit het voorgaande blijkt, dat 
varanen over het algemeen niet erg 
moeilijk te houden zijn, is er maar erg 
weinig bekend over de voortplanting. Aile 
soorten varanen en teju 's zijn eierleggend. 
Van enkele grotere soorten (Varanus sal
vator en Tupinambis spec.) is bekend dat 
ze hun eieren vaak in mierennesten 
leggen. 
In gevangenschap worden varanen slechts 
zelden gekweekt. Onderstaande gegevens 
zijn uit een artikel van VISSER ( 198 1 ). Een 
paartje volwassen V. examhematicus 
albigularis werd gehouden in een onder
komen met een bodemoppervlak van 
5x2 ,5 m (dierentuin Blijdorp, Rotterdam). 
Overdag varieerde de temperatuur tussen 
25 en 30° C , ' s nachts zakkend naar 20 a 
22° C . In januari 1979 viel de verwarming 
door een technische storing een paar dagen 
uit , waarna paringen werden waargeno
men. Ruim 30 dagen later legde het 
vrouwtje 32 eieren. De eieren werden in 
couveuses uitgebroed , luchtvochtigheid 
bijna 100%, temperatuur 30° C. Na 120 
dagen waren de jongen volgroeid, aileen 

moesten ze in dit geval door de verzorgers 
uit het ei bevrijd worden. De acht uitge
komen jongen groeiden in zeven maanden 
van 25 a 30 gram bij de geboorte naar I 00 a 
240 gram. Yoor nadere gegevens verwij
zen wij naar het betreffende artikel. 
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Phelsuma's 

INLEIDING 
Phelsuma 's, bij vele terrariumhouders be
kend o m hun prachtige kleuren , behoren 
tot de familie der gekko ' s. In tegenste ll ing 
tot de meeste gekko's zijn phelsuma's uit
gesproken dagdieren. Zij werden pas de 
vorige eeuw beschreven en vernoemd naar 
de Nederlandse wormkundige vAN 

PHELSUM . Hun verspreidingsgebied is 
Madagascar, de rondom Madagascar 
liggende eilanden en eilandgroepen en een 
gedeelte van de oostafrikaanse kust in 
Tanzania (Phelsuma dubia). Tot nu toe 
zijn er ±45 soorten bekend . De grootte 
van de dieren varieert tussen de 8 en 25 
em. Phelsuma's zijn vrij gemakkelijk in 
gevangenschap te houden en te kweken, 
mits zij de juiste verzorging krijgen. 

TERRARIUM 
Het te rrarium dient b ij voorkeur goed ge
ventileerd te zijn. De wanden kunnen be
plakt worden met geperste kurkplaten . AI 
naar gelang de dikte van de platen kan hier 
structuur in aangebracht worden door er 
met een schroevedraaier stukjes uit te 
breken. De bodem wordt voorzien van 
potaarde. Yerder kan het terrarium in-

gericht worden met bijv. druivehout, 
houtstronken, kamerplanten en tillandsia
soorten. 
Enkele stukken ruwe kurkschors, welke 
met een speld tegen de kurkwand beves
tigd worden, vormen een ideale schuil
gelegenheid. Een plateau hoven in de bak 
waarboven een warmtebron is geplaatst, 
wordt door de dieren erg op prijs gesteld. 
Phelsuma's zijn over het algemeen goed te 
houden in een gezelschapsterrarium; men 
kan ze o.a. combineren met bijv. ano
lissen. Yerschillende soorten phelsuma's 
bij e lkaar ho uden is mogelijk; zij moeten 
dan wei in een ruim terrarium worden 
ondergebracht. U doet e r goed aan de 
verschillende soorten gelijkt ijdig in het 
terrarium onder te brengen, zodat de 
dieren ieder hun eigen territorium kunnen 
vormen. Het verdient dan ook de voorkeur 
op verscheidene plaatsen warmtebronnen 
( lamp of donkerstraler) te plaatsen, zodat 
de minder dominante dieren oak de ge
Iegenheid krijgen om te zonnen. De 
temperatuur in he t terrarium moct onge
veer tussen de 20°en 27° liggen en onder de 
warmtebronnen plaatsel ijk ± 30°-35°C 
(niet hager). 



Pas geborcn jong van 
P. madagascariensis 
grand is. 
Foto: REULINK 

228 

VOEDSEL 
Phelsuma·s zijn vrij gemakkelijke eters. 
Zij eten diverse kleine insecten zoals 
krekels, vliegen, wasmotten, enz. Krekels 
verdienen de voorkeur en hebben meer 
voedingswaarde dan bijv. vliegen. Het is 
aan te bevelen de voedseldieren voor het 
opvoeren goed te schudden in een kalk
mineralen-vitaminen preparaat, bijv. 
gistocal. Verder zijn de dieren gek op 
zoetigheid, zoals geprakte banaan, honing 
en stukjes fruit. Het fruit dient te worden 
opengesneden zodat de dieren het sap 
kunnen oplikken daar zij niet in staat zijn 
hier stukjes van af te bijten. Verder kan 
men ook, kleine, bakjes met Roosvicee in 
het terrarium hangen. Dit leent zich uit
stekend om vitamines doorheen te men
gen. Bijvoorbeeld vitamine B-Complex 
s iroop (Dagra), I deel siroop op 3 delen 
Roosvicee. Als kalkbron dient men in het 
terrarium een hoopje gemalen eierschalen 
te leggen; de dieren eten deze stukjes op. 
Van groot belang, vooral voor de vrouw
tjes en de pasgeborenen is het toedienen 
van vitamine AD3 (bijv. Dohyfral AD3 
aquosum). Dit is in een water oplosbare 
vorm te koop en kan door het drinkwater 
gemengd worden (bijv. een maal per week 
10 druppels per liter water). Drinkwater 
kan worden aangeboden in een ondiep 
bakje. Ook kan het worden toegediend in 
de vorm van sproeiwater dat dan van de 
bladeren van de planten wordt gelikt. 

HANTERING 
lndien men phelsuma's in de hand neemt, 
zullen ze onmiddellijk proberen te ont
snappen . Men heeft dan de neiging om de 
greep te verstevigen. Hierbij kunnen 
echter ontvellingen ontstaan . Het is 
meestal wei mogelijk om de dieren in een 
g rote jampot of iets dergelijks te drijven. 
Zodra de dieren in de jampot zijn, sluit 
men deze met de hand af. Ontsnapte phel
suma's kan men ook het beste in het ter
rarium proberen terug te drijven in plaats 
van ze te vangen. Moeten de dieren voor 
het toedienen van een geneesmiddel toch 
in de hand genomen worden, dan neemt 
men de kop tussen duim en wijsvinger 
(duim bovenop de nek , wijsvinger op de 
keel), waarbij de rest van het dier onder
steund wordt door de hand palm. 

GEDRAG 
Phelsuma's hebben een sterk territorium
gevoel. Wanneer zij met meer soortge
noten in een te kleine ruimte geplaatst 
worden kan dit tot vechtpartijen leiden. 
Het kan zelfs zover komen dat een 
dominant dier een soortgenoot net zo lang 
achtema jaagt tot deze van uitputting 
sterft. Dit kan in korte tijd gebeurd zijn. 
Regelmatige observatie van de dieren is 
daarom gewenst. Wanneer twee rivalen 
elkaar ontmoeten, zullen zij elkaar al 
kwispelend naderen. Hun dreighouding 
bestaat uit het afplatten van het lichaam en 
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het uitstekcn van de tong. In deze houding 
nadcren zij elkaar zijwaarts en zullen plot
seling· aanvallen ondememen. Wanneer 
een mannetje een vrouwtje benadert zal dit 
al kopknikkend gebeuren. Het mannetje 
zal proberen het vrouwtje in het nekvel te 
pakken. Wanneer het vrouwtje dit toelaat, 
zal het mannetje zich in het nekvel vast
bijten waama de paring plaatsvindt. 

VOORTPLANTING 
Het kweken met phelsuma's is niet 
moeilijk. In een gezelschapsterrarium 
komen de meeste soorten wei tot voort
planting mits het terrarium niet te druk 
bevolkt is. Wil men zich echt op het 
kweken gaan toeleggen, dan is het aan te 
raden de dieren paarsgewijs te gaan 
houden. Een terrarium van 30 x 30 x 40 em 
(I x b x h) voldoet als kweekterrarium voor 
de kleinere soorten en 60 x 50 x 50 em voor 
de grotere soorten. Het geslachtsonder
scheid is bij volwassen phelsuma's vrij 
duidelijk. Het mannetje heeft aan de on
derkant der dijen van de cloaca tot de knie 
een rijtje schubjes met daaraan kleine 
franjes lopen (de zgn. sporen); bij het 
vrouwtje ontbreken deze franjes. Verder 
zullen de vrouwtjes wanneer zij goed ge
zond zijn en voldoende kalk opgenomen 
hebben verdikkingen aan weerszijden van 
de hals gaan vertonen. Phelsuma's leggen 
meestal twee eieren die bij het vrouwtje als 
witte vlekken door de buikwand schijnen. 
De eieren zijn bij het leggen zacht en 
worden door het vrouwtje tijdens het leg
gen met de achterpoten opgevangen en 
vastgehouden tot ze hard geworden zijn. 
A Is afzetplaats voor de eieren wordt veelal 
gedroogd bananenblad aanbevolen. Ook 
de kieren tussen de schutbladeren van een 
hertshoomvaren lenen zich uitstekend 
voor dit doe) omdat de eieren hiertussen 
niet plakken en gemakkelijk te verwij
deren zijn. De eieren kunnen in een plastic 
doosje (bijv. krekeldoosje) op potgrond 
gelegd worden. De grand dient vochtig, 
doch niet nat te zijn. Het doosje wordt dan 
met deksel (en ventilatiegaatjes) op een 

warme plaats in het terrarium gezet. Een 
temperatuur van ongeveer 27°C voldoet 
meestal goed. 
Ondanks deze voorzieningen zullen er 
dieren zijn die de eieren tegen de ruiten 
plakken. Deze eieren zijn niet te verwij
deren en zullen dan ook (om te voorkomen 
dat de jongen bij het uitkomen worden 
opgegeten) afgeschermd moeten worden 
bijv. door er een tubifexzeefje overheen te 
plakken. Aan de buitenkant van de ruit kan 
eventueel als warmte isolatie een stukje 
styropor (tempex) tegenover de eieren 
worden bevestigd. De broedduur van de 
eieren verschilt per soort en kan liggen 
tussen de ± 30 en 80 dagen. De jonge 
dieren behoeven dezelfde verzorging als 
de oudere dieren. 

ZIEKTES 
Wanneer men phelsuma · s aanschaft heb
ben zij nog wei eens bloedluis. Dit zijn 
kleine rode bolletjes op de huid en deze 
zijn te behandelen met Neguvon of 
Dietreen-t (beide giftig en verkrijgbaar bij 
de dierenarts). Wanneer het er slechts 
enkele zijn kan men ze beter Iaten zitten. 
Als het dier in een goede conditie is on
dervindt het geen hinder van een paar 
bloedluizen. Kalkgebrek komt voomame
lijk voor bij vrouwelijke dieren en bij 
jonge dieren in de groei. Dit is te verhelpen 
door het extra toedienen van vitamine 
AD3 en kalk. Wanneer een phelsuma 
ondersteboven aan ·het plafond hangt van 
het terrarium ziet men wei eens dat de 
staart recht naar beneden hangt (zgn. 
klapstaart). Dit wordt waarschijnlijk ver
oorzaakt door het feit dat het dier te weinig 
in een normale houding kan zonnen. Het 
gaat dan ondersteboven hangen met de 
buik naar de warmtebron boven het glas 
(bijv. TL-verlichting) met als gevolg dat 
de vetstaart langzaam maar zeker gaat 
doorhangen. 
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De roodkeelanolis, Anolis carolinensis 

INLEIDING 
De roodkeelanolis is al sinds vele jaren 
populair bij terrariumlietbebbers. Het dier 
bezit een groot aanpassingsvermogen en is 
daarom niet al te moeilijk in gevangen
schap te verzorgen. Daar komt nog bij dat 
deze anolis al jarenlang regelmatig in de 
handel wordt aangeboden en door zijn 
interessant gedrag en vermogen van kleur
wisseling extra aantrekkelijk is. 
Er zijn vele soorten anolissen, de meeste 
zijn tropisch of subtropisch. Anolis ca
rolinensis is de enige soort die van nature 
ook in gematigde streken voorkomt, n.l. 
het zuidoosten van de Verenigde Staten 
(tot ca. 36° noorderbreedte). De verzor
ging van andere soorten anolissen is 
daarom in de meeste gevallen op een aan
tal punten heel verschillend van de hier
onder besproken verzorgingswijze. 
In het onderstaande artikel zullen we pro
beren op beknopte wijze de voomaamste 
voorwaarden te noemen waaraan o.i. 
voldaan moet worden om de roodkeel
anolis op verantwoorde wijze te verzorgen 
en tot voortplanting te brengen. In de be
knopte opzet van dit artikel zullen een 
heleboel zaken onvermeld moeten blijven, 
het verdient daarom aanbeveling om ook 
nog andere artikelen over deze anolis te 
lezen. Om het u gemakkelijk te maken 
hebben we daartoe onderaan dit artikel een 
klein lijstje van enkele, hoofdzakelijk 
Nederlandse, artikelen over de roodkeel
anolis toegevoegd. 

AANSCHAF 
Het spreekt voor zich dat ecn goede be
huizing voor de anolissen eerst in orde 
moet zijn alvorens de dieren worden aan
geschaft. Het verdient aanbeveling om te 
proberen in gevangenschap gekweekte 
dieren aan te schaffen. Nakweekdieren 
hebben een groot aantal voordelen t.o. v. 
wildvangexemplaren uit de dierenwinkcl. 

Ze zijn reeds gewend aan gevangenschap, 
ze zijn gezond en bovendien hoeven ze 
niet aan de steeds schaarser wordende 
natuur te worden ontrukt. Wildvangdieren 
uit de handel zijn dikwijls sterk verzwakt 
of ziek vanwege de vele ongunstige fac
toren die bij vangst, opslag, transport en 
verblijf in de winkel een rol spelen. Ge
kweekte dieren worden aangeboden in het 
Mededelingenblad van Lacerta (vraag en 
aanbod). De Centrale Kweekdienst van 
Lacerta kan kontakt leggen tussen gega
digden en kwekers. 
Bij de aanschaf van de dieren is het van 
groot belang gezonde exemplaren uit te 
kiezen, tevens moet op de sekse gelet 
worden. Bevinden er zich in het terrarium 
waarin de aan te schaffen anolissen zitten 
ook zieke 6f dode dieren dan is het veiliger 
een andere leverancier te zoeken, ·de 
ogenschijnlijk gezonde dieren kunnen 
immers de ziekte al onder de leden heb
ben. Gezonde dieren Iaten zich niet ge
makkelijk vangen, kijken helder uit de 
ogen en mogen niet mager zijn. Bij 
anolissen moeten de staart en de bekken
gordel goed 'in het vlees' zitten, de ribben 
tekenen zich ook bij goed doorvoede 
dieren altijd duidelijk onder de huid af. 
Beschadigde tenen genezen niet of nauwe
lijks, een afgebroken staart echter groeit in 
de meeste gevallen bijna geheel weer aan. 
Dieren met verwondingen of gezwellen 
kunnen beter niet worden aangeschaft. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Mannetjes hebben twee vergrote schubben 
achter de cloaca, de zogenaamde post
anale schubben. Bijjonge dieren kan soms 
een Ioupe nodig zijn om dit kenmerk te 
zien. De keelwam van de mannelijke 
dieren is groter en reikt tot voorbij de voor
poten, bij de vrouwtje begint de keelwam 
voor de inplanting van de voorpoten. Ten
slotte worden mannetjes groter en forser 
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dan wijfjes, hetgeen vooral aan de l<op 
goed te zien is . De rugstreep van de 
vrouwtjes is niet altijd een zeker ge
slachtskenmerk, jonge dieren dragen deze 
streep altijd en sommige mannetjes 
beho uden hem ook als ze volwassen 
worden. Bij andere soorten anolissen zijn 
vaak andere geslachtskenmerken van toe
passing . 
O verigens is he t geen uitzondering dat in 
dierenwinke ls soms aileen maar mannc
lijke roodkeelanolissen zijn aan te treffen . 

T ERRARIUM 
Voor een paartje roodkeelano lissen is een 
te rrarium van ca. 50 x 40 x 60 em (I x b x h) 
de minimummaat. Willen we meer dieren 
houden dan moeten ze in verschillende 
terrariums of in een zeer groot terrarium 
worden o ndergebracht. 
Voor een makkelijke toegankelijkheid van 
het verblijf is het raadzaam de voorzijde te 
voorzien van een of twee schuifruiten , die 
horizontaal of vertikaal beweegbaar zijn. 
Een behoorlijke ventilatie is gewenst, 
daartoe kunnen ventilatiestrippen worden 
aangebracht. Ze kunnen bijvoorbeeld ge
situeerd worden onder de voorruit en in de 
bovenkant of in de zijruiten. De strippen 
worden voorzien van fijn gaas. Roestvrij 
staal of brans gaas is bij de ijzerhandel 
verkri jgbaar in verschillende maaswijd
ten, ook is het mogelijk om nylongaas te 

verwerken. Om kleine krekels het ont
snappen te bele tten is een maaswijdte van 
s lechts een halve milimeter raadzaam . De 
luchtvochtig he id in het te rrarium kan beter 
gereguleerd worden wanneer de ventilatie
openingen d.m . v. schuifjes regelbaar ge
maakt worden. 
De achterwand wordt met kurkschors of 
een ander dekoratiemateriaal bekleed. Op 
de bodem komt een tlinke laag aarde, in 
een der hoeken wordt de laag extra hoog 
( 15 a 20 em) gemaakt, zodat de hagedissen 
er desgewenst hun eieren kunnen begra
ven. 
Het te rrarium wordt ingericht met alle rle i 
klimtakken en beplanting, zodat het leef
oppervlak sterk wordt vergroot en er bo
vendien meer en minder schaduwrijke 
plekjes ontstaan. De volgende p lanten
geslachten zijn bijvoorbeeld geschikt: 
Chlorophytum , Dracaena, Ficus, Philo
dendron, Rhaphidophora en van de bro
melia 's Cryptanthus, Tillandsia, Vriesea. 
De verlichting wordt verzorgd door een 
TL-buisje, terwijl de verwarming met een 
of in een groat terrarium meer spotjes kan 
worden verwezenlijkt. Een spotje moet 
voor een plaatselijke temperatuur van ca. 
30°C zorgen. De luchnemperatuur 
's zomers moet o ngeveer liggen tussen 20° 
's nachts en 27° overdag, in de winter 
worden de dieren gedurende enige weken 
wat koeler gehouden bij een nachttempe-
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ratuur tot 10 o en een dagtemperatuur van 
15 a 20 °C. Temperatuurregulatie kan 
plaatsvinden door meer of minder te ven
tileren, met een thermostaat of eenvoudig
weg door het aanbrengen van een gloei
Iamp met een hoger of lager vermogen. In 
een terrarium van bovengenoemde afme
ting zal in de praktijk een lamp van ca. 40 
W voldoen, 's winters wordt deze gedu
rende een maand vervangen door een 
lamp, met een kleiner wattage of wordt de 
spot zonodig geheel uitgeschakeld. Om de 
dieren de keuze voor verschillende tem
peraturen te bieden wordt het terrarium 
niet egaal verwarmd, het spotje moet dus 
eerder aan de zijkant zitten dan in het 
midden. Verlichting en verwarming 
branden 's zomers 14 uur, in de lente en 
herfst 12 uuren 's winters slechts 10 uur. 
De relatieve luchtvochtigheid in het terra
rium dient overdag 50 a 70% te bedragen, 
terwijl 's nachts een vochtigheid van I 00% 
gewenst is. Om dit te bereiken is het aan
bevelenswaardig 's avonds kort voor de 
verlichting uitgaat de dagelijkse sproei
beurt te geven en zo mogelijk de ventilatie 
tijdens de nacht iets te verminderen. 

YO EDSEL 
Als voedsel nemen anolissen allerlei klein 
gedierte: spinnen, vliegen, krekels, 
motjes, rupsen, meelwormen, maden, etc. 
Verschillende voedseldieren zijn regel
matig in de dierenwinkel te koop, ook zijn 
er diverse insekten die thuis gekweekt 
kunnen worden. Het is absoluut noodzake
lijk dat anolissen een rijk gevarieerd dieet 
kri jgen aangeboden. V ooral in de zomer 
kunnen buiten met een net vele soorten 
insekten gevangen worden, het zogenaam
de weideplankton. Voor de anolissen is dit 
telkens weer een gezond feestmaal. 
Weideplankton mag beslist niet gevangen 
worden langs autowegen (loodvergifti
ging) of gebieden waar mogelijkerwijs 
pesticiden in het milieu aanwezig zijn. 
Aile voedseldieren moeten v66r het voe
deren worden verrijkt met een kalk-mine
ralen-vitaminen-preparaat (bijv. gistocal, 

camicon). Ze worden een dag tevoren in 
een potje met het preparaat gebracht of er 
kort voor het voederen in geschud. 
Eens in de week krijgen de dieren via het 
drinkwater wat vitamine AD3 toegediend, 
bijvoorbeeld I 0 druppels Dohyfral AD3 
aquosum per liter sproeiwater. Om zeker 
te zijn dat de dieren van het gevitamini
seerde water drinken wordt hiermee 
's ochtends gesproeid terwijl de avond te
voren het sproeien achterwege blijft. 
Anolissen likken graag zoete vloeistoffen 
op. Om aan deze behoefte te voldoen kun
nen in een klein bakje (dop van een fris
drankfles of een half kleinbeeldfilm
doosje) roosvicee, geprakte banaan, ho
ning e.d. worden aangeboden. Dit geeft 
meteen nog een andere mogelijkheid om 
vitaminen aan de dieren te verstrekken; 
eens in de week kan aan h.et zoete mengsel 
AD3 en B-complex (ca. 5 druppels van elk 
in een bakje van bovengenoemde afme
ting) toegevoegd worden. Het vitaminise
ren van het sproeiwater is dan niet meer· 
nodi g. 
De kalkopname kunnen anolissen naar 
eigen behoefte regelen wanneer in het ter
rarium steeds hapklare brokjes kalk aan
wezig zijn. Vergruizelde eierschaal, 
sepia, of iets dergelijks kan ergens (in een 
bakje) in het terrarium worden neergelegd. 
De dieren zullen er regelmatig gebruik van 
maken, vooral de wijfjes en de jongen met 
hun grote kalkbehoefte. Aileen indien de 
dieren tegelijkertijd de beschikking heb
ben over kalk en vitamine D3 kunnen zij 
hun kalkhuishouding op de juiste wijze 
reguleren, geen der beide stoffen mag de 
anolissen daarom ontbreken. 

NA TUURLIJKE OMST ANDIGHEDEN 
ENGEDRAG 
De roodkeelanolis komt o.a. voor in Flori
da. Dit gebied heeft een warme zomer (ca. 
30°) waarbij de Iuchtvochtigheid ook over
dag tamelijk hoog (70%) is. In deze perio
de leggen de vrouwtjes hun eieren, een per 
week of elke twee weken twee. Ze ver
bergen ze in vochtige humus die niet kan 
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uitdrogen door de zon maar wei warm 
blijft. In het terrarium moeten we trachten 
dit nate bootsen. Voordat he~ eitje echter 
gelegd word! vinden er vele belangrijke 
gebeurtenissen plaats die van invloed zijn 
op de voortplanting. 
In Florida bestaat er een koude peri ode die 
qua tijd overeenkomt met onze winter. 
Koude zeewind is er dan mede de oorzaak 
van dat de temperatuur kan dalen tot 5 a 
I 0°C. De roodkeelanolis houdt in deze tijd 
een rustperiode. De mannetjes vorrnen in 
deze tijd geen territorium en de geslachts
klieren van beide seksen zijn inaktief. In 
de rustperiode wordt door de dieren weinig 
gegeten . De winterrust is belangrijk voor 
het weer opbloeien van de geslachtsdrift in 
het voorjaar. De stijgende temperatuur en 

de lengende dagen zijn belangrijke fak
toren voor het stimuleren van de voort
plantingsdrift. Voor Anolis carolinensis is 
de stijgende temperatuur de belangrijkste 
fak.tor. 
Wanneer het in het voorjaar warmer wordt 
komen de mannetjes te voorschijn om hun 
territorium (verscheidene m2) af te bake
nen. Dit gaat gepaard met agressief ge
drag; ze dreigen, pronken en ze verjagen 
rivalen, die dan op hun beurt een naburig 
territorium proberen te bezetten. Na on
geveer een maand zijn de territoria ge
vormd en verschijnen de vrouwtjes ten 
tone le die ook weer een eigen territorium 
t.o. v. de andere vrouwtjes gaan af
bak.enen. De vrouwelijke territoria zijn 
meestal kleiner dan die van de mannetjes 
maar zijn vaak. niet beperkt tot het terri
torium van een mannetje. Vanaf dat ogen
blik zullen beide seksen indringers van 
gelijk geslacht van hun territorium trach
ten te verjagen en is de voortplantingstijd 
aangebroken. 
Bij Anolis carolinensis zijn de prikkels die 
de geslachtsklieren (bij de mannetjes de 
testes en bij de vrouwtjes de eierstokken) 
stimuleren niet aileen de veranderingen in 
het weer, maar ook het sociaal gedrag is 
van grote invloed. Agressief gedrag tussen 
mannetjes heeft op de eiontwikkeling van 
de vrouwtjes een negatieve invloed , balts
gedrag daarentegen heeft een positieve uit
werking. De eiproduktie kom dus pas op 
gang nadat de agressieve gedragingen tij
dens het afbakenen van de territoria be
eindigd zijn. 

KWEEK 
Om Anolis carolinensis in gevangenschap 
met sukses tot voortplanting te brengen is 
het noodzak.elijk de kennis omtrent de na
tuurlijke omstandigheden en gedragingen 
op de juiste wijze in het terrarium toe te 
passen . 
Ten eerste is een relatief koude winter 
noodzak.elijk. Het is in de praktijk vol
doende om de temperatuur slechts ge
durende een maand wat te Iaten dalen (zie 
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ook onder het hoofdstuk terrarium). Een 
langere koudeperiode is voor de kweek 
niet strikt noodzakelijk, maar brengt voor 
zwakkere dieren een risiko met zich mee 
omdat de hagedissen tijdens de rustperiode 
weinig eten en dus op hun vetreserves 
moeten teren. Na de 'winterrust' worden 
temperatuur en daglengte weer geleidelijk 
opgevoerd tot de zomerse waarden. 
Ten tweede is het aan te bevelen niet te 
veel dieren in een terrarium te plaatsen. In 
de meeste gevallen is ons terrarium te klein 
om meer dan een mannetje of vrouwtje de 
gelegenheid te bieden een stabiel terri
torium te vormen. Het agressief najagen 
tussen rivaliserende dieren blijft dan 
voortduren, hetgeen op de eiontwikkeling 
van de vrouwtjes, zoals hierboven al ge
noemd, een negatieve invloed heeft. 
Bovendien zullen de niet-dominante 
dieren in een hoekje wegkwijnen en ten
slotte sterven. Kortom, een paartje per 
terrarium is ideaal. Een weelderige be
planting maakt het bij uitzondering moge
lijk twee vrouwtjes met een mannetje in 
hetzelfde terrarium te kombineren. Soms 
gaat het een tijd lang goed, vaak ook niet. 
Ten derde moeten er in het terrarium vol
doende gevarieerde mogelijkheden aan
wezig zijn voor de vrouwtjes om hun 
eieren te begraven. De eitjes moeten warm 
(ca. 28°C) en redelijk vochtig liggen, de 
vrouwtjes zullen zelf de beste plek voor de 
eitjes opzoeken. Bovenin het terrarium, 
het warmste punt, kan een diepe bloempot 
gevuld met vochtige aarde worden op
gehangen. Een plant in de bloempot (bijv. 
Chlorophytum) laat het geheel er leuk uit
zien en de wortels houden het vocht vast. 
Dikwijls zal het vrouwtje van zo'n pot 
gebruik maken om het legsel te deponeren. 
Wanneer de bodemlaag voldoende hoog, 
warm en vochtig is kan ook deze door het 
vrouwtje gebruikt worden voor de eieren. 
In het terrarium komen de eitjes na 50-60 
dagen uit, de ouders zullen de jongen nor
maal gesproken niet opeten. Combineert 
men bet anolis-paar echter met andere 
dieren, bijvoorbeeld phelsuma's, dan is 

het aan te raden om de eieren uit bet 
terrarium te halen en in een broedstoof te 
Iaten uitkomen, omdat de jongen anders 
worden opgegeten. De eieren kunnen dan 
uitgebroed worden in een kamerkasje dat 
met een gloeilamp en een thermostaat op 
een temperatuur van 25 a 30°C gehouden 
wordt bij een luchtvochtigheid van 
90- I 00%. Op een bodem van lichtvoch
tige aarde worden de eitjes neergelegd en 
afgedekt met een laagje vochtig sphag
num. De bodemlaag mag niet te nat zijn 
(net vochtig) omdat anders schimmelvor
ming en invallen van de eieren kan op
treden. 
Ten vierde is het van groot belang dat bet 
voedsel en de kalk- en vitaminevoorzie
ning tijdens de legperiode optimaal zijn. 
Immers de vrouwtjes geven veel kalk en 
voedingsstoffen af aan hun eieren. Nog 
veel te veel vrouwtjes sterven tijdens het 
legseizoen als gevolg van ondoelmatige 
voeding. 

JONGEN 
W anneer de jongen uit het ei komen zijn ze 
ongeveer dri~ a vier em groot. Het ver
dient aanbeveling de jongen apart in kleine 
bakjes te Iaten opgroeien, omdat ze dan 
beter geobserveerd kunnen worden en 
rijkelijk van voedsel kunnen worden voor
zien. Jonge anolissen die in bet terrarium 
geboren worden zijn er niet eenvoudig uit 
te vangen want ze zijn overdag watervlug. 
Een van de methodes is te wachten tot bet 
donker is in de bak, de kleine ligt dan 
meestal op een blad bij de voorruit te 
slapen. Als men een potje bij de kop van 
het diertje houdt en van achteren tegen bet 
blad tikt valt het anolisje vanzelf in bet 
potje. Dit heeft als voordeel dat niet de 
hele bak overhoop gehaald behoeft te 
worden, want bet zijn meesters in bet ver
schuilen. 
Jonge anolissen zijn ook al territorium
vormers, zodat ze niet met teveel tegelijk 
in een bakje gehouden kunnen worden. 
Ook verschillen in lichaamsgrootte 
moeten in de opkweekbakjes vermeden 
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worden, de kleinste dieren kwijnen anders 
weg doordat ze voortdurend onderdrukt 
worden door de grotere. 
De jongen worden in principe op dezelfde 
wijze als de ouders gevoed, aileen de af
metingen der voederdieren zullen wat 
kleiner moeten zijn. In aanmerking komen 
krekc ltjes, fruitv liegjes, wasmotrupsjes, 
kleine meclwormpjes , enz. en natuurlijk 
als het enigszins mogelijk is weideplank
ton. Uiteraard hebben de jongen een extra 
grotc kalkbehoefte (opbouw van het ske
le t) zodat ook in de opkweekbakjes stukjes 
kalk (ca . I mm groot) niet mogen ont
breken. Vitaminen worden op dezelfde 
wijzc als beschreven voor de volwassen 
dieren toegediend. Als alles voorspoedig 
verloopt kunnen de jongen al na vij f a zes 
maanden geslachtsrijp zijn . 
Bij een succesvolle kweek is het mogelijk 
om per jaar van elk vrouwtje vijfticn tot 

twintig jongen te krijgen. Hiermee kan 
men bijvoorbeeld weer andere terrarium
houders een plezier doen en heeft men een 
kle ine bijdrage geleverd tot het in stand 
houden van de soort. 

KOMBINATIE MET ANDERE DIEREN 
Over het kombineren van de roodkeel
anolis met andere soortcn rcpticlen en 
amfibieen lopen de meningen uiteen. Wij 
zijn van mening dat de roodkeelanolis het 
beste zonder gezelschap van andere rep
tielen en amfibieen kan worden gehouden. 
Behalve het gevaar dat de jonge anolissen 
kunnen worden geconsumeerd door de 
andere dieren zijn dikwijls de eisen aan het 
klimaat niet overeenkomstig (phelsuma's 
bijv .) of worden de anolisscn in hun nacht
rust gestoord door nachtelijk aktieve 
dieren (bijv. boomkikkers) . 
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ZIEKTEN 
De meeste ziekten van anolissen ontstaan 
door fouten in de verzorging. Overbevol
king van het te rrarium kan er de oorzaak 
van zijn dat onderdrukte dieren apathisch 
worden, voedsel weigeren, vermagercn en 
tenslotte sterven. De enige remedie is om 
de wegkwijnende d ieren zo vlug mogelijk 
in een apart terrarium te huisvesten , 
dikwijls knappen ze dan al snel weer op. 
Vertoont een dier een knik in de staart
wortel, een bochel in de rug, verlam
mingsverschijnselen aan het achter
lichaam of stuiptrekkingen dan is hoogst
waarschijnlijk een vitaminetekon de oor
zaak. De dosis vitaminen moet dan tijde
lijk verhoogd worden, eventueel kan voor 
a ile zekerheid ook nog ecn multivitarnine
preparaat ( I 0 druppels per liter water) 
worden gegeven tot de symptomen ver
dwijnen . 
Blij ven er bij de vervelling stukjes oude 
huid zitten dan kunnen deze plekken met 
vitamine A-zalf worden ingesmeerd. Blij
ven de stukjes dan na een paar dagen nog 
zitten dan moeten ze voorzichtig worden 
weggepeuterd nadat ze eerst een beetje 
zijn natgemaakt. Hebben de dieren regel
matig vervellingsproblemen dan worden 
ze well icht te droog gehouden, eventueel 
kan tijdelijk extra vitamine A gegevcn 
worden . 
Vetzucht is een vee! voorkomende kwaal 

bij dieren in terrariums en tevens een be
langrijke doodsoorzaak. Het kan voor
komen worden door de dieren voldoende 
mogelijkheden tot lichaamsbeweging te 
geven en ze regelmatig vocdsel te geven 
waar ze flink achteraan moeten jagen. 
Wanneer de dieren niet direkt gretig op het 
aangeboden voedsel afkomen moet het 
voederen af en toe overgeslagen worden. 
Het is duidelijk dat vrouwtjes in de lcg
periode en opgroeiende jongen niet gauw 
last zullen hebben van overvoedering. 
Bij oudere dieren (5 jaar o f ouder) komt 
het nogal eens tot de vorming van allerlc i 
gezwellen , aan dit ouderdomsverschijnsel 
is over het a lgemeen weinig te verhelpen. 

TOT SLOT 
Tenslotte wi llen we nogmaals beklem
tonen dat de hier beschreven verzorg ings
wijze niet op aile punten voor andere 
anolis-soorten toepasbaar is. De meeste 
soorten uit het Caribisch gebied kennen 
namelijk geen koude periode. Wei kennen 
zij cen droge periode van februari tot 
augustus tijdens we ike in de natuur minder 
of in het geheel geen eieren worden ge
legd . 
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Podarcis sicula, de rulnehagedis 

ALGEMENE KENNISMAKING 
De rui'nehagedis, Podarcis sicula, behoort 
tot de kleinere kraaghalshagedissen. Deze 
hagedis heeft een grove lichaamsbouw; de 
kop-romplengte is ongeveer 9 em, 
maximaal 30 em met staart. De soort komt 
voor in Itam~, op Sicilie (sicula), Corsica, 
Sardinie, Menorca, lie d'lf, in Almeria in 
Spanje, Europees Turkije, Joegoslavie, op 
eilandjes in de Adriatische- en Tyrrheense 
Zee en tot slot vindt men nog enige gei'
soleerde populaties in Libie, Tunesie en in 
de Franse Provence. 
Het dier leeft globaal genomen in biotopen 
als wijngaarden, wegbermen, campings, 
vuilnisbelten, tuinen en dergelijke. 
Dankzij zijn algemene voorkomen wordt 
deze hagedis regelmatig en in betrekkelijk 
grote hoeveelheden gei'mporteerd of 
meegenomen door vakantiegangers. Wat 
betreft de aspecten waar men op moet 
letten wanneer men een dier wil kopen bij 
de dierenhandel, verwijs ik naar 'Gids 
voor bet Terrarium • van VAN MEEUWEN en 
LILGE. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Algemeen kan men stellen dat mannetjes 
zich van wijfjes onderscheiden door hun 
grotere lengte en in bet bijzonder door de 
forsere bouw van vooral de kop. Daarnaast 
zijn de femoraalporien (dijporien), zoals 
bij aile Lacertidae, sterker ontwikkeld en 
is de staartwortel breder. Wat betreft bet 
kleurpatroon kan men vaststellen dat de 
mannetjes feller getekend zijn, vooral in 
de paartijd. De streep- en netvormige 
patronen zijn sprekender en bij de uit zuid
Italie komende exemplaren zijn de zwart
blauwe okselvlekken groter en de randen 
van de buikschubben vertonen meer en 
fellere blauwe vlekjes. De dieren zijn in 
hun verspreidingsgebied zeer variabel in 
kleur- en tekeningspatronen. 

GEDRAG 
Podarcis sicula, vooral bet mannetje, 
kenmerkt zich door zijn felle territorium
gedrag zowel t.o. v. soortgenoten als 
andere hagedissen, in bet bijzonder klei
nere soorten. Ook de wijfjes vertonen dit 
gedrag, echter wei in mindere mate. 
Aangezien een paartje tolerant is t.o. v. 
elkaar, behalve dan misschien tijdens bet 
voeren, lijkt bet mij verstandig om niet 
meer dan een paartje per terrarium onder te 
brengen. 
Door dit territoriumgedrag vertoont de 
rui'nehagedis een levendig en interessant 
gedrag daar bet dier de gehele dag nieuws
gierig zoekt naar eventuele indringers of 
voedsel. Hierdoor valt er voor de verzor
ger de gehele dag wat te zien. 

HUISVESTING 
Een terrarium dat geschikt is om Podarcis 
sicula in te huisvesten en waarin deze zijn 
natuurlijke gedrag zoveel mogelijk kan 
vertonen zodat bet zich kan voortplanten, 
moet voldoen aan een aantal algemene 
eisen. Het terrarium moet gemakkelijk 
toegankelijk zijn en voorzien zijn van 
voldoende ventilatie openingen. Daar
naast moet ook een verlichtings- en ver
warmingsinstallatie zijn aangebracht, die 
zo is gemaakt dat de hoeveelheid Iicht en 
warmte te reguleren is en de dieren ver
scheidene plaatsen hebben om te zonnen. 
Deze hagedissen hebben een redelijk groot 
terrarium nodig, bijvoorbeeld met een 
bodemoppervlakte van ± 7500 cm2 en een 
even grote achterwand, beide rijkelijk 
voorzien van schuilplaatsen. 
Exemplaren uit de noordelijke gedeelten 
van bet verspreidingsgebied zullen onder 
vochtiger omstandigheden Ieven dan hun 
soortgenoten uit de zuidelijkste gebieden. 
Door de inrichting van bet terrarium zo te 
creeren dat de dieren kunnen beschikken 
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over zowel vochtige als droge gedeelten 
om te zonnen en af te koelen, zullen de 
hagedissen naar behoefte kiezen. Het is 
m.i. verstandig om de dieren zonneplaat
sen te bieden wetke 45 tot 50° C warm 
worden en om dagelijks te sproeien. 

YOEDlNG 
De rulnehagedis is een flinke eter, die 
weinig kieskeurig is en diverse soorten 
insekten eet. Het is beschreven dat deze 
soort ook plantaardig voedsel tot zich 
neemt, maar mijn exemplaren willen naast 
het dierlijke voedsel enkel af en toe aan 
een mengsel van kalk, roosvicee en honing 
likken. Het beste voedsel is m.i. weide
plankton, gevangen op velden ver van 
autowegen en waar vanzelfsprekend niet 
met pesticiden gewerkt wordt. Wanneer 
de dieren in hun meest actieve periode 
verkeren wordt er drie maal per week flink 
gevoerd. In de winter bestaat het voedsel 
uit huiskrekels aangevuld met wasmotten 
en meelwormen. In tegenstelling tot het 
'wildvoer' worden deze voederdieren voor 
de toediening door de amrepcal geschud 
en probeer ik de voedingswaarde van de 
insekten zo hoog mogelijk te krijgen door 
ze te voeren met fruit , groente, havermout 

en visvoer. Podarcis sicula is snel hand
tam en eet dan gemakkelijk uit de hand of 
van een pincet. Opmerkelijk is verder nog 
dat volwassen . mannetjes pasgeboren 
muizen aan kunnen. 
Voor het behouden van een goede conditie 
van de reptielen is het naast het voeren met 
afwisselend en hoogwaardig voedsel 
noodzakelijk om door het drinkwater 
vitamine D3 te mengen. Mijn sicula's 
doen het goed met het dagelijks sproeien 
van lauw water waaraan I 0 druppels 
Dohyfral AD3 aquosum per liter zijn toe
gevoegd. Yolgens Dr. ZWART is de be
hoefte aan vitamine D3 voor reptielen 
I 0 I. E. per kilo lichaamsgewicht per 
dag. Tot slot is het aan te raden om 
regelmatig fijngestampte eischalen in het 
terrarium te leggen, vooral wanneer er 
drachtige exemplaren verzorgd worden. 

VOORTPLANTING 
Het is gebleken , ook bij andere hagedissen 
van deze familie, dat een toename van het 
aantal 'zonuren' ( daglengte) essentieel is 
om tot voortplanting over te gaan. Het lijkt 
mij verstandig om de dieren gedurende de 
eerste twee en een halve maand van het 
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jaar een rustperiode te gunnen of zelfs in 
winterslaap te Iaten gaan. Wanneer 
daarna, bijvoorbeeld d.m.v. tijdklokjes, 
geleidelijk aan of plotseling, de daglengte 
verhoogd wordt is de kans groot dat de 
dieren met paren beginnen. Het spreekt 
voor zich dat de dieren in een goede 
conditie moeten zijn en dat de vrouwtjes 
de beschikking moeten hebben over vol
doende vochtige plekjes, verschillend van 
temperatuur, om de eitjes te leggen. 
Na enige weken legt het wijfje ongeveer 6 
tot I 0 (soms meer) witte ovate eitjes, die 
ongeveer 5 mm lang zijn en groeien tot 7 
mm lengte. Verder zijn meer legsels per 
seizoen mogelijk. Om de eitjes zo goed 
mogelijk te observeren is het verstandig 
het Iegsel in een broedstoofje te doen. 
W anneer de eitjes matig vochtig gehouden 
worden en de temperatuur tussen de 25 en 
2r C schommelt, bedraagt de incubatie
tijd 6 tot 7 weken en worden er ongeveer 
evenveel mannetjes als vrouwtjes gebo
ren. De juvenielen zijn ongeveer 7 em 
lang, waarvan kop + romp ongeveer 2,3 
em inneemt. Ze kunnen de eerste weken 
verzorgd worden in plastic bakjes voor
zien van ventilatiegaatjes en een lampje. 
Het geheel kan worden ingericht met wat 
takjes en als schuilplaatsen kunnen dode 
opgekrulde bladeren en een bergje 
potgrond dienst doen, waar de 
beestjes 's nachts inkruipen. Dergelijke 
bakjes zijn goed schoon te houden, zodat 
eventuele infecties voorkomen kunnen 

worden en de dieren goed te observeren 
zijn . 
Het voedsel bestaat uit kleine insekten en 
juist bij de jo ngen is het belangrijk om 
stukjes eischaal en met vitamine D3 ver
rijkt drinkwater te verstrekken. De jongen 
groeien snel, hebben een goede eetlust en 
moeten al snel naar een groter terrarium 
verhuizen. Podarcis sicula is na ongeveer 
8 maanden, misschien in de natuur wei 
eerder, geslachtsrijp en is in gevangen
schap met betrekkel ijk weinig moeite tot 
voortplanting te krijgen ook in de tweede 
en derde generatie. 

ZIEKTEN 
Wanneer men bepaalde regels in acht 
neemt bij het verzorgen van reptielen , 
houdt men de kans op ziekten zo klein 
mogelijk. Belangrijk is om de dieren 
voldoende ruimte te bieden met de juiste 
klimatologische omstand igheden en het 
goede en zo hoogwaardig mogelijke 
voedsel, aangevuld met vitamine D3. 
Vanzelfsprekend is hygiene van belang 
evenals quarantainevoorzieningen in het 
geval de dieren net zijn gekocht of 
gevangen. Door de inrichting van het 
terrarium zo te kiezen dat de hagedissen 
goed zijn te observeren kan men vroeg
tijdig gedragsveranderingen waamemen, 
welke misschien veroorzaakt worden door 
bijv. parasieten. 
Samenvattend is Podarcis sicula een 
'ste rke' hagedis, die bij juiste verzorging 
zonder vee! moeite in een goede conditie te 
houden is en zich tengevolge daarvan met 
succes zal voortplanten. De ervaringen die 
met de verzorg ing van deze hagedis 
kunnen worden opgedaan zullen zeker 
nuttig zijn om hiermee de ' moeilijkere ' 
Lacerta-achtigen met succes te verzorgen 
en tot voortplanting te krijgen. 
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Chamaeleo jacksoni, Jacksons 
driehoornkameleon 
ALGEMEEN 
Chamaeleo jacksoni is een middelgrote 
kameleon, groen soms bruin van kleur. De 
mannetjes zijn in het bezit van drie flinke 
booms, op de neus en hoven elk oog, 
terwijl de vrouwtjes geen, een grote of drie 
kleine booms bezitten (meestal geen). 
Deze soort behoort beslist niet tot de 
makkelijk houdbare dieren. Hij is echter 
wei veelvuldig in de handel en hun bij
zondere uiterlijk en gedrag verleidt menig 
onervaren liethebber tot de aanschaf. 
Helaas zijn ze zelfs voor ervaren lietbeb
bers niet tot nauwelijks te houden en dat 
terwijl ze onder de kameleons tot de minst 
slecht houdbare moeten worden gerekend. 
Gei"mporteerde kameleons zijn meestal 
ziek, uitgehongerd en uitgedroogd. Aan
schaf zonder gedegen voorbereiding loopt 
vroeger of later uit op een mislukking. 
Daarnaast zijn vrouwtjes doorgaans 
zwanger, wat nog eens een extra aanslag 
op hun conditie betekent. 
Wilt u toch dieren uit de handel betrekken, 
kies dan geen hoogzwangere, geen zieke 
en geen broodmagere dieren. Een goede 
indicatie voor ziektes is de toestand van 
hetoog. Wanneerde pupil goed rond is, en 
de ogen niet diep in de kassen zijn weg
gezonken, dan betreft het niet een emstig 
ziek dier. Zijn de ogen gesloten, de pupil
len ovaal of de ogen diep in de kassen, zie 
dan af van de koop. U kunt beter proberen 
dieren te betrekken van lietbebbers, die 
ermee hebben gekweekt. Dit kunt u bijv. 
doen via de kweekdienst van Lacerta. 
Hoewel jonge dieren moeilijker te houden 
zijn dan oude, heeft u beter uitgangsmate
riaal, omdat ze geen of nauwelijks ziekten 
onder de I eden hebben. Bovendien is het 
voor de kweker belangrijk de jongen zo 
spoedig mogelijk onder te brengen bij 
anderen i. v .m. voedseltekorten en de 
onderlinge onverdraagzaamheid (zie 
voortplanting). 

HUISVESTING 
Hoewel dit vaak wordt gesuggereerd, 
hoort C. jacksoni niet thuis in een oer
woudterrarium. Ze kwijnen hier zonder 
meer in weg. Ze kunnen absoluut niet 
tegen de bedompte, vochtigwarme atmos
feer in dergelijke terraria. De dieren 
dienen te beschikken over frisse Iucht, dus 
minimaal de bovenkant en een zijkant van 
gaas maken. In de natuur hebben deze 
dieren te maken met warme dagen en koele 
tot koude nachten. De temperatuur moet in 
het terrarium dus 's nachts dalen tot 
minstens 15° C, liever nog lager. 's 
Morgens moeten de dieren zich onder bijv. 
een spotje kunnen opwarmen, als imitatie 
van de opkomende zon. Op deze tijd van 
de dag moeten de dieren ook te drinken 
krijgen, omdat ze in de natuur gebruik 
maken van de dauwdruppels. De tempe
ratuur in het terrarium mag niet hoven de 
30° C stijgen. Uiteraard wordt de behui
zing voorzien van voldoende klimtakken. 
Goede altematieven voor een terrarium 
zijn bijv. een vensterbank vol met planten, 
een kas met mogelijkheid van bijverwar
ming in de winter of een buitenvoliere 
voor in de zomer. 
Kameleons storen zich gauw aan de aan
wezigheid van andere dieren, met name 
die van dezelfde soort. Vooral de man
netjes zijn onderling zeer agressief. Dien
tengevolge moeten de terraria zeer ruim 
van opzet zijn, zodat de dieren elkaar 
kunnen ontlopen. Per behuizing slechts 
een mannetje onderbrengen, daar er bij 
meer mannetjes uiteindelijk toch maar een 
mannetje overblijft, tenzij de behuizing 
werkelijk reusachtige afmetingen heeft. 
Ook het aantal vrouwtjes dient binnen de 
perken te worden gehouden. Wilt u toch 
meer kameleons houden, probeer dan 
soorten met duidelijk verschillend gedrag 
en vorm. De dieren moeten echter wei 
vergelijkbare biotoopeisen stellen! 
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YOEDING 
C. jacksoni eet vnl. insekten e .d . en wei in 
grote hoeveelheden. Het voedselaanbod 
dient zeer gevarieerd te zijn d . w .z. indien 
mogelijk weideplankton en bij gebrek 
hieraan minstens een vijftal soorten ge
kweekte insekten. Grofweg kan de voor
keur voor bepaalde voedseldieren van 
hoog naar laag worden ingedeeld in 
huisjesslakken (vooral drachtige vrouw
tjes), g ladde rupsen, spinnen, krekels en 
treksprinkhanen , motjes en vlinders , 
meelworrnen , meeltorren en bromvliegen. 
lndividuele voorkeuren kunnen deze 
volgorde echter totaal verstoren. Yerder 
geldt, dat de voorkeur voor een bepaald 
voedseldier omgekeerd evenredig is met 
de beschikbaarheid . Oit houdt dus in , dat 
wanneer uw wasmotlarvenkweek op gang 
begin! te komen, er slechts mondjesmaat 
van wordt gegeten en er in de winter bij 
voorkeur huisjesslakken worden genut-

tigd. 
C. jacksoni heeft een grote behoefte aan 
kalk en vitaminen. Yooral als er geen 
weideplankton kan worden gevoerd, die
nen de voederinsekten te worden bepoe
derd met g istocal o.i .d . Ook kunnen deze 
vlak voor voedering worden gevoerd met 
earn icon . 
Yitaminen en kalk kunnen ook via het 
drinkwater worden verstrekt, middels 
melkzure kalk en een wateroplosbaar 
multivitamine preparaat. Let u er vooral 
op, dat dit vitamine 0 3 bevat, daar het 
meestal toegepaste vitamine 02 niet door 
deze dieren kan worden gebruikt. Nadeel 
van deze laatste methode is, dat er niet 
gesproeid kan worden (dauw imitatie) 
i.v.m. het wit uitslaan van de vegetatie. U 
kunt dit water verstrekken via een druppel
installatie of met een pipetje uit de hand 
( tijdrovend). 



Clwmae/eo 
jacksoni. 
jong mannetjc 
Foto: TER BORG 

, 

YOORTPLANTING 
Gezonde C . jacksoni, die onder de juiste 
omstandigheden worden gehouden, zullen 
zich regelmatig voortplanten. Daartoe 
dienen de dieren eerst tot paren over te 
gaan. Het mannetje zoekt toenadering 
door met zijn kop te knikken , waarop het 
vrouwtje afwerend reageert door met haar 
hele lichaam heftig " nee" te schudden. 
Yaak staakt het mannetje hierop z'n avan
ces , soms echter laat hij zich niet intimi
deren, bestijgt het vrouwtje en brengt een 
van zijn hemipenissen in. 
De duur van de dracht kan nogal varieren , 
maar ligt doorgaans in de buurt van de zes 
maanden . Het blijkt, dat een paring 
voldoende is voor het verwekken van vele 
opeenvolgende worpen. Daar de dieren 
levendbarend zijn worden er aan het eind 
van de dracht een aantal piepkleine (2,2 
em kop/romp lengte) kameleonnetjes ge
boren met een paar kleine puntjes op de 
plek waar eventueel hoorns komen te 
groeien . Ze eten ongeveer hetzelfde als de 
ouderdieren , aileen kleiner en relatief 
meer. De voedseldichtheid in de terraria 
d iem zeer hoog te zijn, vandaar dat de 

behuizing niet te groat kan zijn. Aange
zien dit in tegenspraak is met hun onver
draagzaamheid moet u Of verscheidene 
terraria inrichten, Of een aantal dieren 
onder brengen bij andere liefhebbers. 
Neem hiertoe weer contact op met de 
kweekdienst van Lacerta. 

ZIEKTEN 
Kameleons zijn gevoelige dieren die, 
vooral als het wildvang exemplaren 
betreft, vaak ziekten onder de leden 
hebben. U kunt ziekten zo veel mogelijk 
voorkomen door een strenge quarantaine 
voor nieuwe dieren, vermijden van tocht, 
goede klimatologische omstandigheden, 
voldoende en gevarieerd voedsel, vol
doende vitaminen en kalk. 
Reeds aanwezige ziekten kunnen vaak wei 
bestreden worden, indien de ziektever
wekker maar bekend is en de ontdekking 
vroegtijdig is geschied. Helaas is het 
doorgaans al te laat als er zichtbare ziekte
verschijnselen optreden. Een belangrijk 
hulpmiddel voor vroegtijdige ontdekking 
van infecties met wormen of protozoa is 
het microscopisch faecesonderzoek, dat 
door iedereen die over een beetje goede 
microscoop kan beschikken kan worden 
uitgevoerd. 
Yeel voorkomende parasieten als cocci
dien, kunnen worden bestreden door toe
voeging van I gram ESB3 per liter drink
water gedurende 5 dagen. Amoeben en 
flagellaten kunnen worden bestreden met 
flagyl 40 mg/kg lichaamsgewicht (oraal) 
gedurende vijf dagen. Worminfecties 
kunnen over het algemeen worden bestre
den met een eenmalige injectie (I.M . of 
l.P.) met ripercol, 10 mg/kg, of in het 
geval van cestoden met yomesan 150 mg/ 
kg oraal (eenmalig). Yoor behandeling 
van ziekten diem u bij voorkeur contact op 
te nemen met Dr. P. ZWART van het 
instituut ziektekunde bijzondere dieren. 
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Boa constrictor, de afgodslang 

IN LEIDING 
Tot de gemakkelijk te houden dieren kan 
men zeker Boa constrictor rekenen mits 
een bepaald aantal dingen in acht worden 
genomen. Verdeeld in verscheidene on
dersoorten, komt hij voor in een groat deel 
van Zuid- en Midden-Amerika. Hij heeft 
een enorm verspreidingsgebied dat zich 
uitstrekt van Mexico tot in Argentinie. 
Daannee zijn we bij het eerste probleem: 
een dier wordt bij een handelaar aange
schaft, die niet kan vertellen waar het 
gevangen is. U kunt zich voorstellen dater 
in zo' n enorm verspreidingsgebied grote 
klimatologische verschillen zijn. Daarom 
is het zaak te proberen er achter te komen 
welke temperaturen enz. het dier prefe
reert. De manier waarop ik dit heb op
gelost wordt beschreven in Lacerta 40(7). 
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan 
nakweekdieren (als ze te krijgen zijn) 
hoven in het wild gevangen dieren omdat 
eerst genoemden praktisch altijd 
"schoon" zijn, d.w.z zonder parasieten 
en/of bacteriele aandoeningen. 

DE ONDERSOORTEN 
Boa constrictor constrictor 
Verspreidingsgebied: oost • Ecuador, 
noord en oost Peru, noord Bolivia, noor
delijk Brazilie tot ongeveer de I 3e breed
tegraad, centraal en oost Columbia, 
Venezuela, Guyana en de eilanden Trini
dad en Tobago. 
Boa constrictor imperator. 
Verspreidingsgebied: Mexico, vanaf het 
noordelijk deel van Sonora tot west 

Boa constrictor ortonii. 
Verspreidingsgebied: noordwest Peru. 
Boa constrictor amarali. 
Verspreidingsgebied: vanaf oost Bolivia 
tot in Brazilie vanaf de provincies Mato 
Grosso en Goiaz tot San Paulo. 
Boa constrictor nebulosa. 
Verspreidingsgebied: uitsluitend op het 
eiland Dominica van de Kleine Antillen. 
Boa constrictor orophias. 
Verspreidingsgebied: uitsluitend op het 
eiland Santa Lucia van de Kleine Antillen 
Boa constrictor sabogae. 
Verspreidingsgebied: uitsluitend op het 
eiland Saboga in de golf van Panama. 
Dit alles volgens de taxonomische lijst van 
STIMSON. Ik zal hier niet verder op deze 
ondersoorten ingaan daar dit de nodige 
stof tot discussie kan geven omdat een 
aantal wellicht slechts varianten zijn. Voor 
de meeste beginnende slangenhouders zal 
dit ook een minder interessante materie 
zijn. 

HUISVESTING EN VOEDING 
Boa constrictor verkiest een onderkomen 
van royale afmetingen met daarin een 
aantal klimtakken en ligplateau' s. Het is 
zeer aan te bevelen een terrarium te 
bouwen dat vrij gemakkelijk kan worden 
schoon gehouden. De bodem kan daarom 
worden voorzien van een gladde laag 
waarvoor diverse materialen in de handel 
zijn: gifvrije lak (voor kinderspeelgoed), 
plakplastic, linoleum, polyester. Verder 
dient in het terrarium een waterbassin 

Columbia, west Ecuador en noordwest aanwezig te zijn waarin de dieren, indien 
Peru. zij dat wensen, kunnen baden. Het water 
Boa constrictor occidentalis. 
Verspreidingsgebied: Paraguay en Argen
tinie, tussen het Andesgebergte en de 
Parana-rivier tot de zijdelijke provincies 
Mendoza, San Luis en Cordoba. 

mag gerust enkele graden kouder zijn dan 
de Iucht. Het terrarium dient verwarmd te 
worden door bodemverwarming of stra
lingslampen of een combinatie daarvan, 
en wei zodanig dat de dieren zelf een 



Boa constrictor. 
Foto: ZUURMOND 

244 

bepaalde temperatuur kunnen kiezen. De 
verwarrning dient gescheiden te worden 
door (metaal)gaas daar anders nare ver
wondingen kunnen ontstaan door verbran
ding. Een slang kan bijv. rustig om een 
lamp gewikkeld blijven liggen en zich pas 
van de g rote hitte bewust worden als een 
oppervlakkige verbranding al heeft plaats 
gevonden. 
Overdag is een temperatuur aan te bevel en 
van 26 tot 32° C. De nachttemperatuur 
mag dalen tot 22° C. Ook een goede 
ventilatie van het terrarium is nuttig. 
Yoedsel voor Boa constrictor hoeft geen 
probleem te zijn. Hier een aantal moge
lijkheden. Jonge dieren kunnen doorgaans 
met volwassen muizen worden gevoed en 
naarrnate ze grater worden kan ook de 
prooi grater worden. Yolwassen dieren 
kunnen gevoed worden met volwassen 
ratten, hamsters, woestijnratten, cavia's 
en kleine konijnen. Als de dieren echt 
groot zijn kan ook af en toe een kip of 
haantje gevoerd worden. Dit voedsel is 
niet al te duur. Omdat kip wat moeilijker 
verteerd wordt, mag het nooit het hoofd
menu worden en dient daarom beperkt te 
blijven tot 2 a 3 kippen per jaar. Sommige 
boa's, maar dat is sterk individueel ge
bonden, kunnen wennen aan eendagskui
kens. 

GESLACHTSONDERSCHEID EN 
VOORTPLANTING 
Evenals bij de andere z.g. reuzenslangen 
is ook bij Boa constric.ror het geslacht niet 
moeilijk te bepalen. Hierbij kunnen weer 
vanuit gaan dat de rudimentaire pootjes, 
die zich aan weerszijden van de cloaca 
bevinden, bij het mannetje het best zicht
baar zijn . Bij het mannetje is hier een echt 
nageltje te zien terwijl bij de vrouwtjes 
vaak alleen maar een verkleining van de 
beschubbing zichtbaar is. Hierop zijn 
echter uitzonderingen mogelijk. De meest 
betrouwbare methode voor de geslachts
bepaling is dan ook het ' 'sonderen' '. Dit is 
een uiterst secuur werkje dat beslist niet 
door een leek mag worden uitgevoerd, 
omdat de voortplantingsorganen dan on
herstelbaar beschadigd kunnen worden. 
De voortplantingsperiode ligt doorgaans 
tussen september en maart en is in grote 
mate afhankelijk van lichtintensiteit en 
temperatuur. Om het helemaal goed te 
doen, moeten we een daglengtevariatie 
gaan invoeren die overeenstemt met het 
verspreidingsgebied of Iiever nog de 
exakte plaats van herkomst van de 
(voorouders van de) betreffende slangen. 
Daartoe verwijst de redaktie van d it blad 
naar de dag lengte variatietabel in 
" Lacerta" 39( 11). Zij wijst er echter op 
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dat deze tabel uitgaat van de breedte
graden van het noordelijk halfrond. Aan 
slangen, afkomstig van zuiderbreedten 
kan waarschijnlijk zonder veel bezwaar 
een eenmalige omschakeling naar de op de 
noorderbreedten heersende daglengten 
worden '' opgelegd''. 
Het voordeel daarvan is dat de slangen 
daarna voor hun verdere Ieven in Neder
land kunnen profiteren van de op ooze 
breedte (± 50° NB) heersende seizoens/ 
daglengtevariatie die uiteraard toch nog 
aangepast dient te worden naarmate de 
herkomst van de dieren dichter bij de 
evenaar ligt (of lag!). 
Paringen zullen doorgaans plaatsvinden 
wanneer de dagen korter worden en de 
temperatuur enige graden gedaald is. 
Blijkbaar is dit de prikkel die de dieren 
nodig hebben om tot paring te komen. In 
de natuur is dit natuurlijk een ongunstige 
periode, maar gezien de draagtijd (5 tot 8 
maanden) worden de jongen geboren op 
een tijdstip dat er volop voedsel voor de 
jonge slangen is. Het wijfje heeft zelfs het 
vermogen om de jongen nog enige tijd bij 
zich te houden tot de tijd gunstiger is. De 
tijd dat het wijfje vruchtbaar is, schijnt 
maar kort te zijn, slechts 14 tot 21 dagen, 
maar zij verspreidt in die tijd d.m. v. een 
klier bij de cloaca, een geur die door het 
mannetje, zelfs van grote afstand, wordt 
waargenomen. 
Wanneer een geslaagde paring heeft 
plaatsgevonden zal dit doorgaans blijken 
uit een halsstarrig weigeren van voedsel 
door het wijfje. Ook vervellingen zullen 
behalve eenmaal kort voor het baren niet 
meer plaats vinden. Het wijfje zal nu teren 
op vetvoorraden die zich aan de buikzijde 
van de ruggegraat bevinden en zal aan
zienlijk aan gewicht verliezen ondanks de 

ontwikkeling en gewichtstoename van de 
embryo's. V ooral na de bevalling blijkt 
het wijfje veel gewicht te hebben verloren 
en zal nu bijzonder veel belangstelling 
hebben voor elk warmbloedig dier dat 
langskomt. De jongen zullen na de 
geboorte zo snel mogelijk het ei verlaten 
en trachten een prooi te bemachtigen. 
Wellicht verdient het aanbeveling de 
diertjes eerst een keer te Iaten vervellen, 
maar ook voor de eerste vervelling zullen 
sommige exemplaren al een prooi accep
teren. Een halfwas of zelfs een volwassen 
muis vormt geen enkel probleem voor een 
pasgeboren Boa constrictor. 

VERDRAAGZAAMHEID 
Boa's zijn van nature geen gezelschaps
dieren, ze kunnen in gevangenschap 
echter gehouden worden met andere 
soorten reuzenslangen omdat bet nogal 
goedmoedige dieren zijn die elkaar in 
gevangenschap zullen opzoeken en bij 
elkaar gaan liggen. Ze zullen elkaar hierbij 
niets in de weg leggen, maar met voeren is 
het wat moeilijker. Dan moet elk dier een 
eigen prooi kunnen bemachtigen en 
mogen er niet twee aan een prooi gaan 
eten. Het is dan niet ondenkbaar dat de een 
bij de ander voor een groot deel in de maag 
verdwijnt. Verder moeten er geen soorten 
bij boa's gehouden worden die qua 
omvang en lengte veel verschillen of een 
heel ander biotoop hebben. Men moet 
bijvoorbeeld geen dieren bij boa's zetten 
die 5x per week besproeid moeten worden 
terwij I boa's in het geheel niet of slechts I x 
per week worden besproeid. 
Tegenover mensen zijn boa's bijzonder 
prettige dieren. In gevangenschap worden 
ze vrij snel tam en wennen aan hun verzor
gers. Het blazen en uitvallen naar de 
verzorger zullen ze daarom vrij snel af
leren. Ook hierbij zijn natuurlijk uit
zonderingen die nooit tam worden, maar 
dat zijn maar enkelingen. Wellicht is een 
kruisje op de kop van een Boa (constrictor 
imperator) een indicatie van een wat feller 
karakter. 
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ZIEKTEN EN VERZORGINGS
FOUTEN 
De meest door boa-houders gemaakte fout 
is de dieren bij een constante temperatuur 
te houden. In de natuur zullen ongetwij
feld aanzienlijke temperatuurverschillen 
voorkomen. Daarom zal in gevangen
schap ook van fluctuatie van de tempe
ratuur sprake moeten zijn. Verder dient 
ontlasting en urine onmiddellijk verwij
derd te worden, maar dat is vanzelfspre
kend. V ooral het inademen van urinezuren 
kan voor de dieren erg schadelijk zijn. De 
meest voorkomende kwalen zijn in- en 
uitwendige parasitaire aandoeningen. 
Uitwendig zijn de parasieten vrij gemak
kelijk te herkennen en te bestrijden. Ze 
bevinden zich het meest in en rond de 
neusgaten en de ogen en verder zullen er 
enkele over het gehele lichaam verspreid 
te vinden zijn. De bestrijding is echter 
gemakkelijk. Zowel de slangen als het 
terrarium dienen hiertoe besproeid te 
worden met een "neguvon "-oplossing 
wat in reeds verdunde toestand verkrijg
baar is bij de dierenarts of de · dieren
handelaar. Moeilijker zit bet met inwen
dige parasitaire aandoeningen zoals amoe
biasis en coccidiose. 
Deze zijn slechts aan te tonen met een 
faecesonderzoek waarbij amoebiasis 
aileen aangetoond kan worden indien de 
ontlasting binnen een half uur onder de 
microscoop ligt. De bestrijding van 
amoebiasis is evenmin eenvoudig: het 
besmette dier moet metrodinazole oraal 
toegediend worden ( 40 mg per kg 
lichaamsgewicht per dag) gedurende I 0 
dagen, dagelijks ondersteund door een 
antibioticum (tetracycline 50 mg per kg 
lichaamsgewicht per dag). Het oraal 
toedienen behoeft geen probleem te zijn 
als we als volgt te werk gaan. Het 
geneesmiddel oplossen in een hoeveelheid 
water en dit mengsel in een injectiespuit 
doen. Dan neemt men een plastic slange
tje zoals dat gebruikt wordt bij aqua-

riumpompjes (per meter verkrijgbaar bij 
de aquariumhandel) en steekt dit door het 
poortje in het rostrale schild waaruit, bij 
gesloten bek, de tong komt. V oordeel 
hiervan is dat een groot dier de bek niet 
behoeft te openen. 
Nadeel is dat we moeten oppassen dat het 
plastic slangetje niet de luchtpijp ingaat. 
Het-slangetje kan nu buitenom met de hand 
gevolgd worden en dient llhx de kop
lengte in de slokdarm te worden geleid. 
Dit is duidelijk te voelen. Als nu de 
injectiespuit op het plastic slangetje wordt 
aangesloten kan de inhoud voorzichtig in 
de slokdarm worden gespoten. Hiema het 
plastic slangetje een slag rond draaien 
alvorens het voorzichtig en langzaam 
wordt teruggetrokken. Dit alles ter 
bestrijding van amoeben, maarook van de 
wat minder gevaarlijke flagellaten. 
Tegen coccidiose volstaat een eenmalige 
behandeling intramusculair met ripercol 
10 mg per kg lichaamsgewicht. Verder 
verdient het aanbeveling om zieke en pas 
aangeschafte dieren minstens 3 maanden 
in quarantaine te houden alvorens ze bij 
andere (gezonde) dieren te zetten. 

CONCLUSIE 
Boa contrictor is zowel qua afmetingen als 
qua karakter een bijzonder prettig terra
riumdier, waaraan men, bij een goede ver
zorging, vele jaren plezier kan beleven en 
waarmee zelfs goede kweekresultaten te 
realiseren zijn. 
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Natrix maura, de adderringslang 

IN LEIDING 
Natrix maura (LINNEAUS) heeft een 
Nederlandse naam -adderringslang-, die is 
samengesteld uit de namen van twee 
andere slangen, nl. de ringslang, waaraan 
hij nauw verwant is, en de adder, waarop 
veel exemplaren op het eerste gezicht 
lijken. In deze gevallen loopt over de rug, 
op een geelgrijzige tot roest-bruine onder
grand een zwarte tot donker-bruine, vaak 
wat slordige, zigzag band. Ook sommige 
gedragingen zijn adderachtig: als een N. 
maura bij verstoring niet kan vluchten, 
rolt hij zich luid sissend op, met de af
geplatte kop dreigend in de richting van de 
verstoorder. Hij valt dan zelfs naar hem 
uit, maar doet daarbij zijn bek niet open. 
Deze combinatie van uiterlijk en gedrag 
duidt erop dat het hier om een geval van 
mimicry gaat (de overeenstemming in 
kleur, gedrag of structuur van een orga
nisme met een ander organisme, dat zelf 
als prooidier ongewenst is). 
Nog even over het uiterlijk: adderring
slangen zijn daarin zeer gevarieerd. Zo 
zijn er exemplaren met een geblokte 
tekening en dieren met twee Iichte leng
testrepen over de rug. Soms is de tekening 
onduidelijk. Op de flanken loopt meestal 
een rij donkere vlekken, vaak voorzien 
van een Iicht centrum. Over de achterkant 
van de kop lopen soms Iichte banden, lang 
niet zo duidelijk overigens als bij gewone 
ringslangen. De buik is vuil-geel tot 
oranje-achtig en zwart geblokt. Mannetjes 
kunnen uiterlijk aileen van vrouwtjes 
worden onderscheiden dankzij het feit dat 
eerst genoemden een verdikte staartwortel 
hebben. 
De soort komt voor in zuidwest Europa en 
noordwest Afrika (Marokko, N. Algerije, 

Tunesie) (STEW ART. 1971). In Europa 
wordt zijn verspreidingsgebied in het 
noorden begrensd door de lijn die loopt 
van het zuiden van Bretagne naar de 
zuidpunt van de Vogezen en in het oosten 
door de Alpen (CASTANET. 1978). Binnen 
dit gebied wordt deze slang bijna uitslui
tend fangs en in rivieren en plassen gevon
den. Daar voedt hij zich met amfibieen en 
vissen. De dieren zijn schuw en vluchten 
bij onraad snel het water in (ARNOLD ET 
AL., 1978). 
De twee dieren, waarover dit verhaal 
vooral zal gaan, zijn begin september 1977 
gevangen in het Massif des Maures, het 
kustgebergte tussen Toulon en Cannes in 
Zuid-Frankrijk. Ze zaten daar in de om
geving van een klein riviertje, dat in die 
periode vooral bestond uit min of meer 
stilstaande, ondiepe plassen. Ze waren 
geen van tweeen volwassen. Het dier dat 
later een vrouwtje bleek te zijn, was ± 25 
em en moet een jaar oud geweest zijn. Het 
mannetje was wat groter ( ± 35 em) en 
waarschijnlijk twee jaar oud. Be ide dieren 
hebben de kleuren, die ze toen hadden, 
behouden. 
Omdat we de slangen destijds zelf hebben 
gevangen, heb ik geen ervaringen met de 
handel in deze soort. lk heb echter de 
indruk, dat hij niet regelmatig wordt aan
geboden. lk zou iedereen die adderring
slangen wil gaan houden, willen aanraden 
toch vooral eerst te proberen ze via 
vrienden of de kweekdienst te bemachti
gen. Zelf vangen is moeilijk geworden: 
zowel in Spanje, als in Frankrijk (maar 
misschien ook in ltalie en Portugal) is de 
soort sinds kort wettelijk beschennd 
(HONEGGER, 1981). 
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TERRARIUM 
Het terrarium, waarin de dieren tot nu toe 
het grootste dee) van hun Ieven hebben 
doorgebraeht, behoorde tot de door 
terrarianen zo verfoeide ' lekke aquaria ' . 
Het was 71 x 36 x 44 em (I x d x h) , met 
een ijzeren frame en bodem. Op die bodem 
was van grate platte kiezelstenen een half 
eirkelvormig vijvertje gemetseld (straal ± 
20 em; inhoud ± 6,3 liter). De rest van de 
bodem was aan een kant opgevuld met 
voehtige potaarde (later turfmolm) en de 
andere helft met grate kiezelstenen en 
potseherven met veel tussenruimten die 
konden dienen als sehuilplaatsen. De bak 
werd afgesloten met een Iiehtbak, die van 
onderen uit gaas bestond, verder geheel 
van hout was, met aan de aehterkant twee 
flinke gaten voor de luehttoevoer. In de 
Iiehtbak zat, boven het gaas, een lampje 
van 40 W. Een paar stevige takken en een 
stuk sehors zorgden ervoor dat de slangen 
er vlak onder konden liggen. Met ver
sehillende soorten planten (o.a. Ficus 
pumila) heb ik geprobeerd de boel wat op 
te fleuren, maar aileen waterpest in het 
water en Rhaphidophora op hetland (maar 
met de wortels in het water), hielden het 

uit. Het lijkt van belang te vermelden, dat 
tot juni 1980 de bak op een zodanige plaats 
stond , dat de zon op de liehtbak seheen en 
hem zo flink kon verwarmen, zonder dat 
er, op enkele kwartiertjes per dag na, 
direkt zonlieht in viel. De bak werd verder 
niet kunstmatig verwarmd. 

YOEDING 
Bij aankomst in Nederland begonnen de 
twee dieren onmiddellijk te e ten. De lange 
reis in een slangenzakje (± 8 dagen) had 
ze kennelijk vooral hongerig gemaakt. lk 
gaf ze goudvissen. En die geef ik ze nog 
steeds. In de zomer krijgen ze per week 
samen vier, in tijden dat ik merk dat ze erg 
hongerig zijn, zes goudvissen. Die gooi ik 
gewoon in het vijvertje zodat ze die zelf 
kunnen vangen. In de wintermaanden 
neemt de eetlust duidelijk af. Soms eten ze 
dan weken niet. lk zorg wei dat er altijd 
een of twee goudvissen rondzwemmen 
voor het geval ze weer hanger krijgen. 
Telkens als ik nieuwe vissen in het vij
vertje doe, Jaat ik er twee a drie druppel
tjes, in water oplosbare vitamine AD bij
vallen (Avitran van Beaphar B.Y. ). Voor 
pasgeboren adderringslangetjes zijn goud-
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vissen natuurlijk te groot. Die geef ik dan 
ook vooral guppy vrouwtjes. In het terra
rium van de jonge slangetjes (een accubak, 
afgedekt met gaas en verwarmd met een 60 
watt bureaulamp er vlak boven) staat een 
klein plastic bakje, waarin ik telkens een 
guppy doe (als jeer meer in doet, springen 
ze er te makkelijk uit). Ik neem met opzet 
een klein bakje, zodat de slangetjes de vis 
makkelijk kunnen vinden en vangen. 
In de Iiteratuur wordt vaak vermeld dat 
Natrix maura ook dode visjes, visfilet 
(o.a. DE VRIES, 1964) en zelfs wormen 
aanneemt (FRETEY. 1975). Een enkele 
keer heb ik mijn dieren dode goudvissen, 
visfilet, wormen en zelfs een keer baby
mUisjes aangeboden. Ze weigerden 
steeds. Nu kan het natuurlijk zijn, dat ze 
die keren net niet hongerig (of niet hon
gerig genoeg voor een afwijkend menu) 
waren. Wei heb ik gemerkt dat ze gek zijn 
op dikkoppen. Maar die hebben we helaas 
maar zelden tot onze beschikking. Goud
vissen hebben echter tot nu toe bewezen 
uitstekend voedsel te zijn. En ze maken het 
mogelijk de slangen te zien jagen. Wie 
adderringslangen van verschillende 
grootte in een bak houdt, doet er goed aan 
er op te !etten, dat aile dieren genoeg te 
eten krijgen. Er is mij een geval bekend, 
waarbij een groot exemplaar telkens de vis 
steelt van een kleintje. Deze is daardoor 
duidelijk in groei achtergebleven. In dit 
verband las ik onlangs dat een klein exem
plaar samen met de vis die het gevangen 
had, door een grote (helemaal) werd opge
geten. Het kleintje wist gelukkig na enkele 
ogenblikken de grote ongedeerd via de 
mond te verlaten (HAILEY. 1981). 

GEDRAG 
Adderringslangen zijn echte dagdieren. Ze 
liggen graag op een klimtak vlak onder de 
lamp. Ze verlaten die takken echter regel
matig om wat te zwemmen, te drinken of 
zich tijdelijk in een schuilplaats terug te 
trekken. Buiten de paartijd en de etens
tijden lijken ze zich niets van elkaar aan te 

trekken. Omdat ik de slangen zoveel 
mogelijk met rust laat, hebben ze hun 
oorspronkelijke schuwheid voor een groot 
deel behouden. Niet aileen bet openen van 
de bak, maar ook onrustige bewegingen in 
de buurt ervan doen ze vluchten. Wanneer 
de dieren worden opgepakt, sissen ze luid 
en scheiden uit klieren in de cloaca een 
(niet echt afstotende) stinkende stof uit. Ze 
bijten nooit. 
De vissen worden meestal in bet water 
gevangen. Een slang ligt dan op de bodem 
van het vijvertje en probeert door lang
zaam te kruipen, met zijn kop vlak onder 
een vis te komen. Dan bijt hij vlug toe, 
zodat hij de vis, meestal aan de buikzijde, 
vlak achter de kop te pakken heeft. Er zijn 
overigens nogal wat varianten op dit 
schema. Vooral als de slangen erg veel 
honger hebben, nemen ze vaak niet de tijd 
rustig op de vissen af te gaan en zwemmen 
ze wild door het vijvertje, happend naar 
alles wat beweegt, zelfs naar hun eigen 
Iichaam. ~anneer een slang een vis beet 
heeft, probeert deze zich los te slaan. De 
slang draait zich dan meestal enkele keren 
om zijn as en probeert daama de vis met 
zijn Iichaam vast te drukken. De vissen 
worden in het water of op bet land opge
geten. De slang brengt de vis door de 
kaken een voor een te verplaatsen in zo' n 
positie, dat deze kan worden ingeslikt, te 
beginnen bij de kop. Het komt ook voor 
dat de slang zijn kaken in de richting van 
de staart beweegt en daar begint met naar 
binnen werken. Als de vis niet te groot is, 
vormt dit geen probleem. Grote vissen 
worden meestal weer uitgespuwd. Een op 
bet land uiigespuwde vis wordt zelden 
opnieuw gegeten. Ik heb bet idee dat de 
richting waarin de slang zijn kaken 
beweegt, afhankelijk is van de plaats waar 
hij de vis beet heeft. Voor de slang is bet 
flapperend deel van de vis de staart, en hij 
beweegt zijn kaken dus niet die kant op. 
Maar als de slang de vis vlakbij de staart 
beet heeft, is het flapperende deel de kop 
en dan verzet hij zijn kaken in de richting 
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van de staart. 
Begin 1978 merkte ik dat in elk geval het 
grootste dier een mannetje was. Het deed 
pogingen met het kleinere dier te paren. 
Dit gaat als volgt: al tongelend kruipt het 
mannetje over het vrouwtje, op zoek naar 
de kop. Als hij die gevonden heeft, drukt 
hij zijn kop in haar nek. Ondertussen 
maakt zijn kop kleine schokjes, alsofhij de 
hik heeft (± 2 per seconde). De schokjes 
lijken als golven door het mannetje zijn 
buikschubben naar achteren te glijden. De 
staart van het mannetje is rond die van het 
vrouwtje geslagen en door heen en weer te 
schuiven probeert hij zijn cloaca op die 
van haar te drukken. Het vrouwtje onder
gaat deze pogingen meestal gelaten. Een 
enkele keer (wanneer de poging voortijdig 
te veel op een echte paring gaat lijken?) 
onttrekt zij zich plotseling met een snelle 
vlucht aan de avances van het mannetje. 
Een coitus heb ik pas op 4 april 1981 voor 
het eerst waargenomen. De dieren waren 
door de bak aan het kruipen, terwijl het 
mannetje met een hemi-penis in het 
vrouwtje vast zat. De paringspogingen 
komen, behalve in de wintermaanden, het 
hele jaar door voor, maar zijn het hevigst 
vlak na de vervellingen van zowel 
mannetje als vrouwtje, dus in het voorjaar 
en in de nazomer (zie ook hoofdstuk 
GROEI). 

VOORTPLANTING 
Eerder dan verwacht, nl. op 18 juni 1979, 
toen het vrouwtje ongeveer 2 3/4 jaar oud 
was, legde ze 4 eieren op de vochtige aarde 
in het terrarium. De eieren waren ovaa1, 
circa 3 x 1 ,5 em groot en wit van kleur. Het 
broedbakje, waarin ze tot ontwikkeling 
kwamen, bestond uit een afwasteiltje met 
water, verwannd door een element voor
zien van een thermostaat. Daarin dreef een 
klein plastiek bakje met uitgekookt sphag
num, waarop de eieren lagen. Het geheel 
was afgesloten met een glasplaat (spleetje 
voor de kabel en zuurstoO en overdekt met 
een theedoek tegen het Iicht en onnodig 
warmteverlies. De temperatuur van het 

sphagnum werd op 27- 28° C gehouden. 
Op 7 september, dus 51 dagen later ging 
het eerste ei open. Twee dagen later waren 
aile 4 de eieren uitgekomen. Een jong 
maakt met de eitand aan een kant van het ei 
onder de top 4 of 5, evenwijdige scheurtjes 
in de schaal. Het is moeilijk een jong het ei 
te zien verlaten, omdat het zich, als het 
bezig is, bij onraad meteen weer terug
trekt. Op 27 juni 1980 werden opnieuw 
eieren gelegd, ditmaal 5 (volgens de 
literatuur zou N. maura ze1fs 20 eieren 
kunnen leggen (o.a. STEWART. 1971). 
Deze eieren werden op dezelfde manier 
uitgebroed als de eerste keer, aileen was de 
temperatuur van het sphagnum nu 28 -
29° C. AI na een week zag ik, dat op 
sommige eieren een donzige, witte 
schimmel groeide. Die eieren verkleurden 
tot vuil-geel met zwarte vlekken en 
schrompelden ineen. Ze bleken geen 
embryo's te bevatten. Dit betrof uiteinde
lijk (niet tegelijkertijd) 4 eieren. Er was 
dus maar een ei bevrucht. Dit ei kwam op 
11 augustus, dus na 45 dagen uit. De 
jongen bleken van begin af aan zeer (even
dig en snel te zijn. Omdat ik tot dan toe 
slechts bekend was met zeer slome jonge 
slangen (adders), had ik niet op deze 
levendigheid gerekend. Daardoor wist een 
jong van het eerste legsel, me teen nadat 
het het ei verlaten had, uit het broedbakje 
(het spleetje!) te ontsnappen. Een maand 
later vond ik het geheel verdroogd achter 
een kast terug. De jongen van het eerste 
legsel waren 17 en 18 em groot (totale 
lengte), dat van het tweede was 15 em. 
Enkele dagen na het uitkomen, verliezen 
ze hun eitand. Acht a twaalf dagen na de 
geboorte vervellen ze voor het eerst. De 
jongen van het eerste legse1 begonnen 
daarna onmiddellijk te eten. Het jong van 
het tweede legsel wilde echter niet eten. 
Na 27 dagen heb ik het dan ook gedwang
voederd. lk peuterde met een lucifer 
voorzichtig zijn bekje open (volgens 
SEUFER ( 1980) kun je dat beter met een 
penseeltje doen), stopte er een guppy in en 
duwde die verder door met de lucifer. Als 
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het visje erin zat, hield ik het bekje dicht 
totdat ik zag dat het een flink stuk in de 
slokdarm was geschoven. Dan liet ik het 
slangetjes weer gaan. Dit bleek goed te 
werken. Nog twee keer daama (resp. 14 en 
19 dagen na de eerste voedering) is dit 
herhaald. Toen, op 10 oktober, vervelde 
het jong voor de tweede keer en at nog 
diezelfde dag uit zichzelf. Sindsdien zijn 
er geen problemen meer mee geweest. De 
eerste winter werden de jongen zo warm 
gehouden, dat er geen rustperiode optrad. 
Van de 9 gelegde eieren zijn er dus 5 
uitgekomen. Een jong stierf al snel 
doordat het ontsnapte. Een ander (een 
vrouwtje uit het eerste legsel) is op 2-jarige 
leeftijd vrij plotseling door onbekende 
oorzaak overleden. De andere drie, allen 
mannetjes, Ieven nog steeds gezond en wei 
in terraria van kennissen. 
In 1981 , het jaar waarin ik een eerste echte 
coitus waarnam, zijn er geen eieren 
gelegd. Zoals reeds venneld (hoofdstuk 
TERRARIUM), heeft de bak sinds juni 
1980 niet meer op een plek kunnen staan 
die door de zon verwarmd werd. Dit lijkt 
me de reden van het ontbreken van eieren 
in 1981. Het 40 watt bolletje is wei in staat 
de slangen een nonnaal Ieven te Iaten 
leiden, maar voor eiontwikkeling zijn 
overdag hogere temperaturen nodig. 
Daarom heb ik in september 1981 een 
nieuw (echt) terrarium gebouwd: volglas 
80 x 40 x 40 em, voor de helft uit een 

watergedeelte bestaand, de andere helft 
gedeeltelijk uit vochtige turfmolm, ge
deeltelijk uit grote kiezels en droog rivier
zand. Een klimtak stelt de slangen in staat 
tot vlakbij de bovenplaat (geperforeerd 
aluminium) te komen. Vlak daarboven 
hangt een I 00 watt persglas spot ( ± 50 em 
hoven de bodem). Deze brandt in de 
winter I 0 uur en, door in het voorjaar een 
uur per maand te verlengen, in de zomer 
14 uur. Hopelijk lukt het zo dit jaar weer 
eieren te krijgen. 

GROEI 
De door mij verzamelde gegevens over de 
groei van N. maura in terraria staan weer
gegeven in de figuur. Omdat a. de 
gegevens afkomstig zijn van dieren uit 
verschillende terraria en b. mannetjes en 
vrouwtjes door elkaar staan, lijkt het me 
niet gerechtvaardigd op grond van de 
gegevens een echte groeicurve te trekken. 
Wei heb ik aangegeven tussen welke 
grenzen zo 'n curve ongeveer zallopen. De 
datum, waarop de mannetjes voor het eerst 
paargedrag begonnen te vertonen, geldt 
voorde mannetjes uit heteerste legsel. Het 
oudste mannetje is op dit moment 45, het 
vrouwtje 49 em. Ze is niet aileen Ianger, 
maar ook dikker en heeft een grotere kop. 
Ook in de literatuur vindt men dat vrouw
tjes groter worden dan mannetjes (o.a. 
ARNOLD ET AL.. 1978). Wanneer we de 
figuur vergelijken met de grootte die 
BRUNO (1977) aangeeft (na I jaar 22 - 26 
em, na 2jaar 28-37 em en na 3 jaar 31 -40 
em) dan blijkt dat de dieren uit de terraria 
groter zijn. Dit kan komen doordat ze de 
eerste winter konden doorgroeien. Na het 
4e jaar neemt de groeisnelheid duidelijk 
af. Maar hij staat niet stil. In de literatuur 
wordt melding gemaakt van oude vrouw
tjes van maar Iiefst 130 em (BRUNO. 1977). 
Met de groei hangen ook de vervellingen 
samen. Als de dieren jong zijn, gebeurt dit 
erg vaak: om de 1 a 2 maanden. Later 
wordt dat minder. De volwassen dieren 
vervellen bij mij nu twee keer per jaar: een 
keer in het voorjaar (begin april) en een 



Groeigrafiek 
Natrix maurcl 
Fig.: MUSTERS 

253 

em 

----50 --------- • ---- . --• 
• • 

-- .. --
40 

30 ; 

I 
; 

; 

; 

/ . 
, 

/ 
; 

,... ,' 

: ,' 
I 

20 11 
I 

a/ 
~/ 

Groei bij Nail'L.r maw•a (L.) in terraria 

X-as: leeftij d 

Y-as: totale lichaamslengte 

10 

* () 
3 

keer in de zomer (rond augustus). De tijd 
tussen het moment dat ik zie dat de dieren 
wazige ogen hebben tot het moment dat de 
ogen (na helemaal blauwig wit te zijn 
geweest) weer helder zijn, duurt 4 a 5 
dagen. Dan duurt het nog 3 a 4 dagen voor 
de vervelling plaats vindt. Gedurende deze 
hele periode eten de slangen niet. Na de 
vervelling zijn de dieren dan ook extra 
eetlustig. 

ZIEKTEN 

* eerste paringsgedrag mannetjes 

() : vrouwtje eerste maal bevrucht 

4 5 6 jaar 

gekomen, dan ververs ik het. De rest van 
de bak mest ik om de paar maanden com
pleet uit. Omdat de hoeveelheid faeces van 
de twee slangen tamelijk gering is en snel 
indroogt, voldoet dit schoonmaakschema. 

LITERATUUR 
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Slangen van bet genus Elaphe 

INLEIDING 
Er is op bet gebied van de terrariumhou
derij in bet algemeen en bet houden van 
slangen · in bet bijzonder de Iaatste tijd 
nogal bet een en ander veranderd. Was 
vroeger de aandacht hoofdzakelijk gericht 
op bet houden van boa's en pythons, 
tegenwoordig is daar een redelijke 
kentering in te zien. Ook het kweken met 
slangen staat de laatste tijd steeds meer 
voorop. 
Zelf heb ik in de loop der jaren diverse 
soorten slangen gehouden en er ook mee 
gekweekt, doch toen ik in 1967 mijn eerste 
slangen van het genus Elaphe aanschafte 
gaf dit voor mij de doorslag: dit waren de 
slangen, die ik voortaan zou verzorgen. 
Tot op beden is daar, met uitzondering van 
de jaren 1976 en 1977, geen verandering 
meer in gekomen. Diverse soorten van dit 
genus beb ik onder mijn hoede gehad of 
bezit ik nog steeds. Over een soort, de gele 
rattenslang, (Elaphe obso/eta quadrivitta
ta) gaat bet navolgende artikel. 

OVERZICHT SOORTEN 
Eigenlijk zijn de slangen van het genus 
Elaphe onder te brengen in drie groepen, 
te weten de Noord-Amerikaanse, de 
Aziatische en de Europese. Hoewel er 
meer dan 52 soorten tot nu toe bekend zijn, 
noem ik er bier een aantal, die bet meest 
door de handel worden aangeboden en 
zodoende bet bekendst zijn. 
Noord-Amerika 
Elaphe obsoleta obsoleta 
Elaphe obsoleta quadrivittata 
Elaphe obsoleta rossal/eni 
Elaphe obsoleta lindheimeri 
Elaphe obsoleta spiloidis 
Elaphe obsoleta bairdi 
Elaphe guttata guttata 
Elaphe guttata emoryi 
Elaphe guttata rosacea 
Elaphe vulpina 

Azie 
Elaphe radiata 
Elaphe carinata 
Elaphe mandarina 
Elaphe taeniura taeniura 
Elaphe taeniura ridleyi 
Elaphe moel/endor.ffi 
Elaphe schrencki 
Elaphe dione 
Europa 
Elaphe longissima 
Elaphe quatuorlineata 
Elaphe situ/a 
Elaphe scalaris 
Elaphe schrencki 
Elaphe dione 
Een kompleet overzicbt van aile tot nu toe 
bekende soorten komt er in een uitgave 
mogelijk eind dit jaar. 

DEGELERATTENSLANG 
Hoewel er diverse species zijn die mijn 
aandacht hebben, zoals Elaphe guttata 
guttata, de rode rattenslang en Elaphe 
obsoleta obsoleta, de zwarte rattenslang, 
heb ik me toch jarenlang gespecialiseerd in 
Elaphe obsoleta quadrivittata, de gele 
rattenslang. Deze komt voor in bet zuide
Iijk gedeelte van Noord-Amerika, met 
name in Virginia, Noord- en Zuid-Caro
Iina, Georgia en bet grootste gedeelte van 
Florida. Een grote populatie werd er in 
1979 waargenomen bij Lake Okeechobee. 
Verder komt er in de Everglades de 
eveneens gele ondersoort Elaphe obsoleta 
rossalleni voor. 
Elaphe obso/eta Ieeft boofdzakelijk in de 
nabijheid van boerderijen en andere behui
zingen, docb ook wei in randgebieden van 
bossen en meren. Dit boudt natuurlijk 
verband met zijn voedse1: voomame1ijk 
kleine knaagdieren, zoals ratten en 
muizen, doch ook wei vogels, jonge 
kuikens en eieren. Zijn Amerikaanse naam 
luidt dan ook terecht: four lined chicken 
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snake.'' Oat four lined slaat op het feit, dat 
vooral bij jonge exemplaren heel duidelijk 
vier donkerbruine tot zwarte strepen over 
de gehele lengte van het lichaam zichtbaar 
zijn. Naarmate ze ouder worden, 
verdwijnen deze echter geleidelijk of 
worden flets. De grondkleur varieert van 
helgeel tot bruingeel op de rug en flanken; 
de buikzijde is wit tot geelwit. · Jonge 
slangen hebben gedurende de eerste zes 
levensmaanden donkere dwarsbanden 
tussen de twee middelste lengtestrepen. 
Gele rattenslangen zijn dag-aktieve 
slangen, die een lengte kunnen bereiken 
tot twee meter. De grootste lengte tot nu 
toe bekend is 2, 17 m. Het zijn erg 
beweeglijke dieren, die zich veel in bomen 
ophouden. Als schuilplaatsen gebruiken 
ze vaak holle boomstammen, stronken, 
holen van andere dieren (bijv. konijnen) 
en ook wei hooibergen. 

Ikzelf sproei eenmaal per week een kwart 
liter water in een terrarium van 2 m 
hoogte, 1.40 m lengte en I m diepte. Rond 
het waterbassin ligt uitgekookt spaghnum 
om de slangen in de gelegenheid te stellen 
"zich af te drogen" (wordt graag gedaan 
door deze slangen) en er hun eieren in af te 
zetten. 

DEKWEEK 
Als men het geluk heeft in het bezit te zijn 
van een stel volwassen exemplaren, dan is 
het niet uitgesloten, dat deze dieren paren 
en voor nakomelingen zorgen. Ook kan 
men dit volgens het systeem "Slemmer" 
stimuleren, hetgeen al vele malen met 
succes door diverse terrarianen is uitge
probeerd. Dit systeem houdt in, dat de 
belichtingsduur moet worden opgevoerd 
van 12 uur per dag naar ongeveer 18 uur 
per dag. Zelf heb ik dit eerder uitgepro
beerd met Elaphe guttata, doch ook met de 

HET TERRARIUM gele rattenslang. Het leverde succes op. 
Gele rattenslangen zijn zeer goed in een Een voorbeeld hiervan: Normaliter houd 
terrarium te houden, mits men zich aan een ik het Iicht 12 uur per dag in het terrarium 
paar stelregels houdt. Rekening houdend aan. Wil ik nu het paringsgedrag stimu
met het feit dat het slangen zijn, die een leren, dan haal ik het mannetje uit het 
lengte kunnen bereiken tot zo'n twee terrarium en zet dat over in een ander 
meter en nog meer met het feit, dat het erg terrarium. In dit terrarium laat ik nu 
beweeglijke dieren zijn, die graag door het gedurende veertien dagen het Iicht 16 uur 
hele terrarium kruipen, moet men een niet per dag branden, waarna ik nogmaals 
al te klein terrarium voor ze maken. Ikzelf gedurende veertien dagen het Iicht 18 uur 
prefereer een bak van tenminste 1.80 m per dag aan laat. Bij het vrouwtje, dat in 
hoog, 1.20 m breed en 80 em diep. Hierin het "eigen" terrarium blijft volg ik 
moeten aanwezig zijn: dezelfde procedure. Nu zal het vrouwtje 
I. Schuilmogelijkheden, die we kunnen over het algemeen follikels in het ovarium 

maken van stronken en/of kurkschors gaan produceren, die op een gegeven 
of van bepleisterd steengaas (ideaal moment, na zo'n 20 dagen, tastbaar zijn. 
hiervoor.is de zogenaamde bouwlijm). Deze follikels kan men duidelijk als harde 

2. Klimtakken van een redelijk fonnaat in knobbels in de onderbuik voelen, als men 
de gehele lengte van het terrarium. de slang door de handen laat kruipen. Is 

3. Een ruim waterbassin. (De· dieren het zover, dan wordt het mannetje, dat dan 
drinken graag en zwemmen soms). al zo'n twee weken onrustiger is dan 

4. Een zodanige konstruktie, dat alles normaal, bij het vrouwtje teruggezet en 
gemakkelijk te reinigen is. vaak zal dan een paringsceremonie niet 

De temperatuur van het terrarium mag uitblijven. Beide 'slangen · kruipen over 
overdag 25 it 27 graden bereiken en mag's _ elkaar heen en maken· hevig schokkende 
nachts daJen naar ± 1.8 'graden. De bewegingen tegen en. boven elkaar. De 
luchtv{)ch~ighei,d mag oplopen tot 70%. copulatie voltooit dan }Jet geheel.· 
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EIEREN EN UITBROEDEN 
Meestal binnen vier a vijf weken zal het 
vrouwtje eieren gaan leggen, die uitge
broed moeten worden op een konstante 
temperatuur van 28 graden. Hiervoor 
bestaan diverse methodes. Ikzelf gebruik 
de volgende methode: in een aquarium van 
60x30x30 em wordt een gazen rekje 
gemaakt van 15 bij 15 bij 15 em. Hierop 
wordt filtreerpapier gelegd en daarop de 
eieren. Het aquarium wordt nu gevuld met 
zo'n 10 em water, dat op 28 graden 
gehouden wordt. Over de eieren wordt nu 
een aquarium van 40 bij 20 bij 20 em 
ondersteboven op 4 steentjes gezet. Het 
water wordt door een luehtpompje in 
beweging gehouden en het geheel wordt 
afgedekt met een glasplaat. Na zo'n 55 a 
60 dagen kunnen nu de eieren uitkomen, 

maar ook na 75 dagen is dit nag mogelijk. 
Zelf heb ik ooit een legsel gehad, waarvan 
het eerste ei na 61 dagen uitkwam en het 
laatste pas na 83 dagen. Uit beide eieren 
werden gezonde slangen geboren. 

GROOTBRENGEN VAN DE JONGEN 
Zijn er eenmaal jonge slangen geboren, 
dan zullen deze over het algemeen binnen 
een paar dagen vervellen. Daarna biedt 
men voedsel aan. Eerst eendags muisjes, 
doeh al snel daarna muizen van zo'n dag of 
tien oud. Een jonge gele rattenslang meet 
bij zijn geboorte 25 a 27 em en weegt 
ongeveer 30 gram. Na een drietal maanden 
kan dit oplopen tot 40 em en 80 a 95 gram. 
Het zijn erg beweeglijke d iertjes, die de 
gehele dag aktief door het terrarium 
kruipen. Het beste houdt men niet meer 
dan twee a drie jonge slangen bij elkaar in 
een bakje van 60x40x40 em. Na een half 
jaar zijn ze al aardig gegroeid en kunnen 
dan zo' n 60 em groat zijn en ongeveer 180 
a 200 gram wegen. Na twee jaar zijn de 
gele rattenslangen volwassen en geslaehts
rijp. 

SAMENY A TTING 
Gele rattenslangen zijn dieren, die erg 
goed en gemakkelijk te houden zijn in het 
terrarium, indien men een aantal zaken 
goed in aeht neemt. Zeer belangrijk is een 
ruim terrarium met voldoende klim- en 
sehuilgelegenheid en een ruim waterbas
sin. Bij het juist verzorgen van deze 
slangen zijn kweekresultaten beslist niet 
uitgeslo ten en kan men zonder al te veel 
problemen de jonge slangen groat 
brengen. Het is zeker de moeite waard om 
deze slangen te houden. Hoe meer je 
emaar kijkt, hoe meer je ervan gaat 
houden. 
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Chrysemys scripta elegans, 
de roodwangschildpad 

KENNISMAKING 
V ri j vaak komt men in dierenwinkels een 
bakje tegeri, waarin kleine, groene sehild
padjes met zwarte oogjes (al of niet dieht) 
aspirantkopers of hun kinderen verleiden 
tot een overhaaste aankoop, die in vele 
gevallen leidt tot een vroege dood van de 
diertjes. 
Dit diertje heet roodwangsehildpad, 
eenvoudig te herkennen aan de rode vlek 
op de slaap. De jonge dieren, die een 
grasgroen rugsehild hebben, verkleuren al 
naar gelang ze groter en ouder worden. De 
volwassen dieren zijn aanzienlijk donker
der van kleur, soms tot zwart toe. De 
wijfjes kunnen dan een lengte hebben van 
30 em, de mannetjes blijven kleiner, rood 
de 20 em. De mannetjes hebben aanzien
lijk langere nagels aan de voorpoten, een 
langere staart en vaak een spitsere snuit 
vergeleken met de vrouwtjes. 
Deze soort komt uit het zuiden van Noord
Amerika en leeft in gebieden met open 
water. Deze gebieden hebben hete zomers 
en koele winters. 

ONDERKOMEN 
Het beste is uit te gaan van een volglas 
gelijmde aquariumbak en daar de dieren 
snel groeien mag deze bak beslist niet te 
klein zijn. Een vijftal kleine roodwangen 
(tot 10 em) behoeft een watergedeelte van 
ongeveer 60 x 30 em, met een waterhoogte 
van 15 em. Eenzelfde aantal midden
klassers (tot 20 em) heeft een ruimte nodig 
van 100 x 50 em, met een waterhoogte van 
30 em en geheel uitgegroeide roodwangen 
hebben zelfs nog meer ruimte nodig, bijv. 
150 x 80 em, waterhoogte 50 em. Zo 'n bak 
zal dan meer dan 500 liter water bevatten. 
Naast zwemruimte is een droog Iandge
deelte nodig, waarop de dieren kunnen 
zonnebaden. Ze moeten geheel op kunnen 
drogen. Dit landgedeelte kan bestaan uit 

een zandbak. De zandlaag moet zeker 20 
em dik zijn, dit i.v.m. het leggen van 
eieren. Ook kan een landgedeelte gerea
Iiseerd worden met behulp van ronde of 
platte stenen zonder seherpe randen, 
zodanig opgestapeld, dat het een droog en 
vooral stevig geheel wordt. Voor wat 
betreft de stevigheid: ondersehat de kraeht 
van een roodwang niet! Voor jonge dieren 
kan ook een stuk sierkurk als landgedeelte 
dienen. 
Ter besehutting van de sehildpadden enter 
beseherming van kinderen en huisdieren 
wordt aangeraden de bak af te sluiten 
m.b. v. glasp1aten of een liehtkap. Erdient 
evenwel voldoende ventilatie te zijn. 

VERWARMING, VERLICHTING, 
DAGLENGTE 
Sehildpadden hebben zonnewarmte nodig 
om op een voor hen prettige temperatuur te 
komen. In de bak gebruiken we hiervoor 
een gloeilamp boven het landgedeelte, van · 
zovee1 watt en op zo'n hoogte, dat 
wanneer de hand plat op het land gehouden 
wordt, deze 1auw wordt. Bijv. 25 W op 
een hoogte van 15 em of (bij grotere 
sehildpadden) 60 W op een hoogte van 30 
em. De bak mag overigens nooit in een 
onverwarmde kamer of op de toeht staan. 
De duur van de verliehting kan het beste 
aan de seizoenen worden aangepast: een 
winterdag van aeht a tien uur, een zomer
dag van veertien a zestien uur. Het is voor 
de dieren niet bezwaarlijk om een paar uur 
aehter te lopen op de werkelijke dag; dit 
houdt in dat de dag "versehoven" kan 
worden, zodat de bak 's avonds nog een 
le-uke aanblik biedt. Bijv. een dag van tien 
uur 's morgens tot tien uur 's avonds. In 
eombinatie met de gloeilamp (warmte!) 
kan ook TL-verliehting worden aange
wend, doeh nooit uitsluitend TL-verlieh
ting. 
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WATER 
Roodwangen zijn flinke vervuilers. 
Daarom moet het water schoongehouden 
worden. Men kan het water minstens twee 
keer per week volledig verversen, waarbij 
het verse water ongeveer dezelfde tem
peratuur moet hebben als het vuile water. 
Een andere (eenvoudiger) methode is fi l
teren middels een motorfi lter, zoals 
gebruikelijk in de aquariumliethebberij . 
De pomp moet wei een flinke capaciteit 
hebben. Verwarmen van het zwemwater is 
niet noodzakelijk. 

YO EDSEL 
Deze schi ldpadden zijn a lleseters, met een 
voorkeur voor dierl ijk voedsel. Ze e ten 
altijd in het water en het voedsel dient 
regelmatig afgewisseld te worden (niet 
iedereen eet elke dag hetzelfde , niet
waar?) . Aangezien elk dier zijn eigen 
smaak heeft, moet er enigszins geexpe
rimenteerd worden met de soorten 
voedsel. Hier volgen enkele voorbeelden: 
regenwormen , pissebedden, huisjesslak
ken, (zoetwater)vis, meelwonnen (ten
minste 24 uur op een dieet met een kalk-
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vitamine preparaat zoals gistocal of 
carnicon zetten), gewassen plantenkost , 
schildpaddendroogvoer en kanebrokjes. 
Voer nooit te vee I, wat na tien minuten nog 
niet is opgegeten moet uit de bak worden 
gehaald om bederfte voorkomen. 
Naast voedsel hebben de dieren kalk en 
vitaminen nodig voor de stevigheid van 
het schild en om oogontstekingen e.d. te 
voorkomen. Kalkgebrek leidt tot allerle i 
misvormingen van schild en poten 
(rachitis), vitaminetekort kan leiden tot 
oogontsteking en verhoogde vatbaarheid 
voor andere ziekten. Schifdpadden kunnen 
hun kalk opnemen door het opeten van 
stukjes eierschaal, ook eten ze aquarium
slakken. Vitamine ADJ (verkrijgbaarbij de 
apotheek) kan door het voedsel worden 
gemengd, een mogelijke dosering voor 
preparaten op oliebasis zou kunnen zijn : 
een druppel per (halfwas) schildpad per 
twee weken . 

GEZONDHEIDSZORG 
Een gezonde schildpad heeft een stevig, 
hard schild. Aileen hele jonge diertjes 
hebben een nog wat soepel schild . De 
oogjes moeten helder zijn en goed zicht
baar. 
Bolle, dichtzittende oogjes kunnen duiden 
op een oogontsteking. De anders zo vieve 
diertjes maken dan een slome indruk, ze 
eten niet of nauwelijks. De oorzaken van 
een oogontsteking kunnen zijn: vervuild 

water, een tekort aan vitamine A, tocht of 
afwezigheid van een warm landgedeelte. 
De ziekte kan verholpen worden door, 
zoals bij e lke ziekte, het dier apart te 
zetten, het water goed schoon te houden , 
extra vitaminen (ADJ) toe te voegen aan 
het voer en de temperatuur in de bak iets te 
verhogen. 
Dieren die een zacht schild hebben lijden 
meestal aan kalk- of vitaminegebrek. 
Extra kalk , in de vorm van eierschalen, en 
extra vitamine ADJ verstrekken is hiervoor 
de oplossing. 
Longontsteking kan ook voorkomen. Dit 
is te zien aan belletjes aan de neus en/of 
scheef zwemmen van het dier. Warmer 
houden van de schildpad kan tot genezing 
le iden, maar meestal kan aileen een 
terzake deskundige dierenarts daadwerke
lijk hulp bieden. Longontsteking wordt 
vaak veroorzaakt door tocht of een plotse
linge temperatuurdaling. 

KWEEK 
Het kweken van roodwangschildpadden is 
mogelijk. Ze leggen hun eieren ongeveer 
15 em diep in de grond en er komt verder 
geen broedzorg van de dieren meer aan te 
pas. Een mogelijkheid om de eieren uit te 
Iaten komen is ze apart uit te broeden bij 
een temperatuur van 28° C en hoge 
luchtvochtigheid , doch er kan nog zoveel 
misgaan, dat dit hele proces niet in enkele 
regeltjes is uit te leggen. Derhalve is dit 
buiten dit artikel gehouden. 

TIPS 
Houdt bij voorkeur nakweekdieren; deze 
zijn sterker dan uit de natuur gevangen 
dieren. De dieren moet levendig reageren; 
een goede roodwang probeert te bijten. 
Begin nooit met een ziek dier. Het beste 
voor de dieren is ze in een groepje van 
bijv. vier exemplaren bij e lkaar te houden. 
Doe geen grote en kleine schildpadden bij 
elkaar in een bak, want mocht een grote 
schildpad bij het eten per ongeluk een 
kleintje bijten , dan kan dit de dood van het 
kleintje zelfs tot gevolg hebben. 
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Cuora amboinensis, de Ambonese 
doosschildpad 

AANSCHAF 
De Ambonese doosschildpad is in ver
schillende mateo in de handel verkrijg
baar. Zoals bij de meeste schildpadden 
echter, zijn kleine exemplaren vrij 
moeilijk in Ieven te houden. Het is daarom 
beter geen dieren te kopen die kleiner zijn 
dan 6 em schildlengte. Deze dieren 
groeien dan in de volgendejaren met zo'n 
2 em per jaar, tot ze bijna uitgegroeid zijn. 
Hun schild is dan zo'n 15 em lang . 
Bij de aanschaf moeten de dieren helder uit 
de ogen kijken. Dichte ogen kunnen he,t 
gevolg zijn van slechte omstandigheden 
bij de handelaar (vuil water, kou), maar u 
loopt het risico, dat de dieren ziek zijn. 
Heel belangrijk is de conditie van het 
buikschild. Het buikschild moet zo gaaf 
mogelijk zijn. A Is er gaatjes in zitten, alsof 
er door een of ander d ier aan geknaagd is, 
of er Iichte, enigszins gczwollen plekjes 
op zitten , dan heeft het dier waarschijnlijk 
een infectie hieraan. Schaafwonden 
kunnen zo'n infectie veroorzaken. 

Het buikschild bestaat uit twee t.o.v. 
elkaar beweegbare de len, waarmee het 
dier zijn schild geheel kan afsluiten. 
Omdat de dieren schuw zijn , zullen ze dit 
ook doen. Dit sluiten moet krachtig 
gebeuren, anders is het d ier waarschijnlijk 
niet gezond. Yerder moeten de dieren niet 
te Iicht aanvoelen en goed onder kunnen 
duiken. 

HUISYESTING 
Hebben we nu een of beter meerdere 
schildpadden die aan de gestelde eisen 
voldoen dan brengen we ze onder in een 
passend terrarium. De eisen die daaraan 
gesteld worden verschillen naar gelang de 
grootte van de dieren . Jonge dieren 
(minder dan 10 em schildlengte) zijn 
hoofdzakelijk waterbewoners, oudere 
dieren komen vaak op het land. Voor 
jonge d ieren is een landgedeeltc toch ook 
een noodzaak, maar het kan dan verhou
dingsgewijs kleiner zijn . De dieren 
zwemmen vrij rustig en I open vaak over de 
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bodem. Het watergedeelte hoeft daarom 
niet overdreven groot te zijn . Een meter bij 
40 em voor volwassen schildpadden kan, 
al is meer ruimte natuurlijk niet slecht. De 
waterstand moet niet al te hoog zijn. 
Liever niet meer dan twee keer de breedte 
van het schild. De schildpadden stellen het 
op prijs een plekje te hebben waar zein het 
water kunnen zitten, zo, dat hun kop 
boven het water uit kan steken. Donkere 
plekjes en schuilhoekjes in het water 
vinden ze ook prettig . Op hetland gedeelte 
willen ze ook graag schuilen. Een stuk 
kurk om onder te kruipen vinden ze daar 
erg prettig . De dieren graven zich graag in , 
in niet al te nat zand. Bij volwassen dieren 
geeft zo'n laag zand meteen gelegenheid 
om eieren af te zetten. Een aankleding van 
het terrarium met planten is voor de 
schildpadden niet nodig en ze zullen ook 
aile bereikbare plantendelen afbijten. 
De d ieren komen uit zuidoost Azie en 
willen graag warrnte. Minimumtempera
turen van 18-2 1 o C verdragen ze echt 
wei, maar niet te lange tijd acht~r elkaar. 
24-30° C Iuchttemperatuur en een water
temperatuur die iets lager is stellen ze vee! 
meer op prijs. In mijn terrarium !open de 
temperaturen soms op tot 40° C. De 

schildpadden vinden dat prima, maar het is 
dicht bij het kritisch maximum, dus 
oppassen geblazen. Als het water minder 
warm is kan het niet echt vee! kwaad. 
Tocht moet verrneden worden. 

VOEDING 
De Ambonese doosschildpad staat vaak 
als planteneter te boek, maar vooral de 
jonge dieren eten vee! dierl ijk voedsel. 
Oudere dieren krijgen hoe Ianger hoe meer 
de neig ing plantenvoedsel te gaan eten, 
maar blij ven bij mij althans toch een stuk 
vis of vlees op prijs stellen. Een lijstje van 
wat ik mijn schildpadden zo allemaal heb 
gevoerd (en wat zij dus opaten): garnalen, 
schildpaddendroogvoer, geweekte katte
brokken, kattevoer uit blik, stukjes van 
eendagskuikens, vlees , vis (snoek, kabel
jauw, spiering en koolvis), wormen, meel
wormen, krekels, wasmotlarven, mugge
Iarven, watervlooien, mysis, huisjesslak
ken, naaktslakken, vlokreeftjes, pissebed
den , gepofte mais, kroepoek, tarwebis
cuitjes, banaan, allerlei bladgroenten, 
appel, komkommer, alle rlei waterplanten, 
gekookte rijst, bonen, erwten, geweekte 
mais. De dieren hebben een voorkeur voor 
garnalen, maar er zijn redenen om die niet 
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in al te grote hoeveelheden te voeren. Van 
het plantcnvoedsel hebben bittere groen
ten en komkommer de voorkeur. Levende 
vis (guppies, sumatraantjes) wordt 
nonnaal gesproken niet gegeten. Tijdens 
verhuizingen, toen de waterstand laag en 
het water vrij koud en vuil was, verdwenen 
er wei veel vissen. De schildpadden 
kunnen behoorlijk grote brokken voedsel 
opslokken. Het zijn in vergelijking met 
Chrysemys-soorten rustige eters, maar wei 
brutale. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Het verschil in geslacht is bij deze dieren 
niet erg eenvoudig te zien. Het is ook 
eigenlijk aileen maar te zien als schild
padden van verschillend geslacht naast 
elkaar vergeleken worden. Het staartje van 
het mannetje is dan Ianger, dikker en 
puntiger. Het vergt wei enige ervaring om 
dit verschil te zien bij individuele dieren. 
De paring vindt in het water plaats en is 
nogal heftig. Hct komt wei voor dat de 
vrouwtjes verdrinken, omdat ze bij de 
paring hun nek niet durven uitsteken, om 
het mannetje geen gelegenheid te geven 
erin te bijten. Volwassen vrouwtjes die 
samen gehouden worden met mannetjes 
hebben vaak wonden in de nck. 
Er zijn meerdere malen eieren afgezct bij 
liethebbers maar ik wcet nict of er ooit 
jongen uit gekropen zijn. 

VERDRAAGZAAMHEID 
De Ambonese doosschildpad hccft als 
jong een aangenaam karakter, maar net als 
zijn voedselvoorkeur en zijn voorkeur 
voor land of water, verandert dat met de 
jaren en volwasscn schildpadden kunnen 
humeurige dieren worden, die naar soort
genoten dreigcn, ze soms bijten, maar ze 
slechts zelden achtervolgen. Tegenover 
andere schildpaddesoorten kunnen ze ook 
heel agressief zijn, maar soms zijn ze 
eerdcr hct slachtoffer van de agressiviteit 
van andcren. De agressiviteit neemt toe 
tijdens het voederen en als er dieren in 
paarstemming zijn. 

ZIEKTEN 
Tocht en verkeerde voeding zijn de 
belangrijkste oorzaken van een slechte 
gezondheidstoestand. Eentonig voedsel 
geeft allerlei gebreksziekten. Tocht kan 
leiden tot verkoudheid, wat te herkennen 
is aan het scheef zwemmen van de dieren, 
het feit dat de aangetaste dieren nauwelijks 
meer onder water komen, maar wei wild 
trappelend aan het oppervlakte hangen 
(sommige dieren die lang op het land 
hebben gelegen, hebben hier ook wei eens 
last van) en als belangrijkste, de soms 
piepende ademhaling. Wannte, zonder 
tocht natuurlijk, en behandeling met 
antibiotica wil wei eens helpen, maar in 
het algemeen is verkoudheid een atlo
pende zaak, die echter heel gemakkelijk 
voorkomen had kunnen worden. 
Ruwe oppervlakten in de bak kunnen soms 
de buikschilden ruw maken en zo infecties 
de gelegenheid gevcn zich in het schild te 
nestelen. Witte plekken op het buikschild, 
gaatjes als vraatgangen tussen de schilden 
en ruwc, sterkdoorbloede stukken zijn de 
uiterlijke verschijningen. Vervuild water 
maakt de kans op infectie groter. De 
aangetaste schildpadden kunnen hct best 
apart gezet worden en zo veel mogelijk 
v.an schoon water worden voorzien. In 
emstige gevallen is het toevoegcn van 
antibiotica aan het water cen oplossing, 
maar antibiotica moet niet tc vlug worden 
gebruikt, omdat het heel narc effecten kan 
hebben op cen heel ander gebicd. Er 
kunnen namelijk resistente bacteric
stammen ontstaan die dan ook voor 
menscn schadelijk kunnen worden. 
Het slecht verschilden van het rugschild of 
een zacht schild heb ik bij dezc schild
padden nooit waargenomen. 
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Testudo hermanni, de Griekse landschildpad 

INLEIDING 
De Iietbebberij in het houden van land
schildpadden dreigt een aflopende zaak te 
worden, doordat deze diergroep nu onder 
de wet beschenning uitheemse diersoorten 
van 1977 valt. Desondanks worden ze nog 
door verschillende liethebbers gehouden, 
vandaar dit artikel. 
De Europese landschildpadden, die in vier 
soorten en twee ondersoorten zijn in te 
delen, lijken uiterlijk nogal op elkaar. De 
hier besproken Testudo hermanni is ge
makkelijk te herkennen aan het gedeelde 
staartschild, het hoomen kegeltje op de 
staartpunt, de voorpoten met vijf en de 
achterpoten met vier nagels. 
De Griekse landschildpad komt voor in 
Griekenland en omliggende Ianden, zoals 
Joegoslavie, Albanie en Italie. Zeldzaam 
zijn de dieren hier veelal nog niet, toch 
eisen ook hier stadsuitbreidingen, verkeer, 
vandalisme en export (handel) hun tol, 
zodat het zeker is, dat de meeste populaties 
bedreigd worden. Voor Testudo hermanni 
robertmertensi, een ondersoort voorko
mend in ltalie, Zuid-Frankrijk en Spanje 
geldt bovenstaande in versterkte mate. 

ONDERKOMEN 
Hier in Nederland worden deze dieren 
meestal in een terrarium gehouden, 
persoonlijk vind ik dat een onnatuurlijke 
zaak. maar het gaat inderdaad vele jaren 
goed, zeker als deze dieren 's zomers met 
mooi weer buiten worden gehouden. Toch 
moet ook in het terrarium een soort dag/ 
nacht ritme ge"imiteerd worden door met 
dagelijkse Iicht- en temperatuurvariatie te 
werken. Nog beter is het, wanneerook het 
ritme van de seizoenen nagebootst wordt, 
zelfs inclusief een winterslaap met 
temperaturen beneden 10° C. 
Maar waarom al die moeizame zorgen en 
die meestal noodgedwongen kleine 

behuizingen, als je misschien betere 
mogelijkheden hebt. Het zijn tenslotte 
dieren uit de vrije natuur, zodat ze vee I 
ruimte vragen, veel warmte en zon, maar 
gerust ook regen en kou kunnen 
verdragen. Ik houd de dieren in de tuin, die 
rondom helemaal is afgezet, zodat heel de 
tuin eigenlijk terrarium is. 
Bij deze schildpadden moet je ervan uit 
gaan, dat je ongeveer 10° C tempera
tuurverschil met zuid Europa moet over
bruggen. Bij mij gebeurt dit aileen met 
behulp van een paar zonneruimten. Deze 
zonneruimten hebben afmetingen van I 00 
x I 00 em, met een hoogte van 25 em en 
zijn voorzien van een ingang. De ruimte is 
afgedekt met een, liefst dubbelwandige, 
perspex dakkoepel; binnen kunnen hout
krullen of bladeren gebruikt worden. De 
dieren kunnen vrij in en uit lopen en 
krijgen zo royaal voldoende warmte. Ook 
U.V. straling krijgen ze voldoende, daar 
die de dieren ook binnen de zonneruimte 
ongehinderd kan bereiken. Warmte en 
U. V. Iicht zijn belangrijk voor de 
gezondheid, de eetlust en mogelijk ook de 
voortplanting van de dieren. 
De tuin moet aan de noord en west-kant 
zoveel mogelijk afgeschut zijn tegen 
koude en wind. Dit kan met een dichte 
beplanting gebeuren, want daar kruipen de 
schildpadden graag onder weg bij heel 
wann of slecht weer. 
De grond moet redelijk goed waterdoor
latend zijn en los van structuur. Een hoge 
grondwaterstand, zoals in veengebieden, 
is niet goed; u kunt dan beter in elk geval 
een gedeelte van de tuin ophogen. 
Natuurlijk zullen de dieren wei de nodige 
planten consumeren, maar u behoudt 
mogelijkheden genoeg. Probeer het maar 
eens, een heel assortiment van giftige, 
onsmakelijke en houtachtige planten blijft 
over. 
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BEWONERS 
In mijn tuin !open tien volwassen Schild
padden, vijf vrouwtjes en vijf mannetjes. 
Duidelijk is daarbij wei , dat het grootste en 
oudste, maar nog wei vitale mannetje de 
baas is; het gebeurt soms, dat een ander 
mannetje a ileen bij het zien van deze rivaal 
rap rechtsomkeert maakt. Zc kunnen 
hierbij beslist rennen. Maar verder zijn ze 
erg verdraagzaam, dat merk je vooral bij 
het eten, dan pakken ze zonder ruzie voor 
e lkaars neus de lekkerste hapjes weg. 

YO EDSEL 
De voeding is eigenlijk een beetje uit
proberen van diverse groenten, wi lde 
planten en frui t, want de smaken 

Zonncplaats. verschillen nogal eens. De meeste schild
Foto: DUBBELDAM padden houden van sla, andijvie, paarde-

bloem, tomaat , appel enz. Ook kunt u 
ongeveer een keer per week wat honde- of 
kattevoer proberen, het is als versterkend 
bijvoer uitstekend geschikt. 

VOORTPLANTING 
Het verschil tussen mannelijke en vrouwe
lijke exemplaren is bij halfwas en vol
wassen dieren duidelijk te zien. De vrouw
tjes zijn groter, tot wel 2 kg zwaar, met een 
vlak buikschild en een heel korte staart. 
Door hun grootte kunnen ze ondanks hun 
stevige schild toch de vijf tot acht eieren 
dragen. De mannetje zijn duidelijk 
kleiner, iets w igvormig , breed van achter, 
met een hoi buikschild, een lange staart en 
Jangere nagels. Het holle buikschild en de 
lange nagels heeft hij nodig om zich bij een 
paring vast te kunnen houden. 
Het vrijen bij Griekse landschildpadden is 
een luidruchtig gebeuren. Uren kan het 
mannetje achter een bepaald vrouwtje aan 
zitten en bij paarpogingen maakt hij dan 
een soort "oenk oenk oenk " geluid. Het 
paren begint a! vroeg in het voorjaar en 
gaat tot ver in de zomer door. 
De eieren worden gelegd vanafbeginjuni , 
het eerste Jegsel, tot de tweede helft van 
juli, het tweede legsel. Ze wachten dus 
met het leggen van de eieren, tot de 
temperaturen hoog genoeg zijn en moge
lijk ook de daglengte goed is. 
Met het uitbroeden kunt u succes hebben 
bij voldoende Juchtvochtighe id en tem
peraturen , die varieren tussen 24° C en 33° 
C , gemiddeld ongeveer 29° C. 
Er zijn nogal wat broedmethoden, maar 
een goede manier vind ik het, om het 
buiten te doen, in een ge.isoleerde bak, die 
in de grond is ingegraven. In de bodem 
zitten enkele gaten om (vochtige) Iucht uit 
de o ndergrond door te Iaten. In de grond 
binnen de bak is een klein verwarmings
kabeltje ingegraven. O ver het geheel staat 
een g lazen bak, die gedeelte lijk geopend 
kan worden om te luchten, a ls de tem
peratuur te hoog oploopt. Om de tempe
ratuur te controleren een thermometer op 
en een in de grond. 



Nakweck 
T. hermanni. 
Foto: DUBBELDAM 

Test11do hennanni, 
mannctje. Foto: 
VANLEEUWEN 

266 

ZIEKTEN 
A Is je schildpadden aJ jaren binnen houdt, 
is er, als je ze op bovenstaande manier wilt 
gaan houden, wei kans op wat overgangs
moeilijkheden. Bij mijn schildpadden had 
ik in het begin nogal eens last van 
verkoudheid, soms zelfs longontsteking. 
Met een penicillinekuur van de dierenarts 
gelukte het meestal wei om ze te genezen. 
Yerder werd het dier goed warm gehou
den. Dit kan heel goed gebeuren in zo 'n 
zonneruimte. Wei moet er een stukje 
buitenruimte aanwezig zijn, om overver
hitting van het dier te voorkomen. 
Dwangvoederen was soms noodzakelijk. 
Dan gebruikte ik een pipetje met een 
oplossing van melk , vitamine A, B, C en 

D en gistocal. 
Een schildpad met wormen heb ik met een 
kuur van geraspte peen weer gezond 
gekregen, verder heb ik niet veel ervaring 
met zieke dieren . 
Zijn de dieren eenmaaJ gewend, dan heb je 
een gezond stel dieren in een gezonde 
omgeving. 

TENS LOTTE 
Nog steeds worden deze dieren meestal te 
dicht opeen gehouden, geef ze ruimte, 
schuil- en opwarmmogelijkheden, boven
dien redelijk gevarieerde voeding, dan 
hebt u jarenlang sterke gezonde dieren. 
Yeel succes en vooral plezier met uw 
schildpadden. 
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