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Huisvesting en verzorging van 
waterschildpadden ( 1) 

lngezonden: maan 1983 

INLEID£NG 
In het verleden zijn al talloze publikaties 
verschenen over de huisvesting en ver
zorging van waterschildpadden. Desal
niettemin Ieert onze langdurige ervaring 
met onder andere de opvang van afgedank
te waterschildpadden ons, dat veel mensen 
door een onjuiste huisvesting van de die
ren na verloop van tijd de schildpadden 
van de hand doen, omdat zij de verzorging 
als een te zware tijdrovende belasting gaan 
beschouwen. Enkele malen per week 
(meestal na de voeding) moet de gehele 
accornmodatie inclusief het water ge
reinigd worden, hetgeen op den duur te 
vee) van het goede wordt. Vandaar, dat wij 
in dit inleidende artikel nog een systeem 
naar voren willen brengen, waarvan wij 
menen dat het afdoende is. Ondanks dat 
wij nogal eens propaganda maken met dit 
z.g. biologische bodemfilter verbaast het 
ons, dat wij dit bij andere Iiefhebbers nog 
zo weinig in gebruik zien. Daarnaast zul
len enkele andere algemene aspecten van 
de huisvesting en de verzorging onder de 
Ioupe worden genomen in dit artikel. 
Voorts Iigt het in onze bedoeling in een 
serie volgende artikelen in te gaan op de 
specifieke kenmerken en 'verzorgingseisen 
van een aantal soorten waterschildpadden. 

TERRARIUM OF AQUARIUM 
De meest geschikte verblijfplaats voor 
waterschildpadden is een volglazen bak, 
die speciaal vcrvaardigd is voor de soort en 
het aantal te verzorgen dieren. U hebt voor 
het verzorgen van zogenaamde sierschild
padden (Chrysemys-soorten) een ruime 
bak nodig , teneinde de d ieren een behoor
lijke zwemruimte te geven, terwijl u bijv. 
voor muskusschildpadden (Sternotherus
soorten) kunt volstaan met een geringer 
formaat bak. Zo houden wij voor ons zelf 
aan een bak van minimaal 120x50x50 em 
voor een volwassen paartje roodwangen 
(Chrysemys scripta elegans) en pakweg 
een huisvesting van minstens 80x40x40 
em voor een paartje muskusschildpadden. 
Ook zal het duidelijk zijn, dat een water
schildpad per definitie niet in een bak met 
uitsluitend water is onder te brengen. 
Sommige dieren zijn echte zwemmers, 
zodat deze een aquarium behoeven met 
een verhoudingsgewijs klein landgedeelte 
(o.a. Chrysemys-soorten). Andere soor
ten, die voomamelijk op het land en in 
ondiep water vertoeven, hebben een aqua
rium nodig voorzien van een ruim land
gedeelte en een kleiner, ondiep water
gedeelte (o.a. Cuora flavomarginata, 
Heosemys spinosa ). 
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begin heeft ondermeer de aanvoerslang de 
neiging dicht te slibben, omdat de bacte
riecultuur nog niet voldoende is ontwik
keld. 

HET LANDGEDEEL TE 
Voor bet zonnen en rusten van de dieren, 
alsmede voor een eventuele eiafzetting is 
bet noodzakelijk, dat in de bak een Iand
gedeelte wordt aangebracht. Dit gedeelte 
kunt u op verscbillende manieren vervaar
digen, zowel binnen als buiten de bak. 
Buiten aan de bak kunt u een tweede bak 
vastbouwen, die als Iandgedeelte fungeert 
(zie tek. 4). 
Binnen in bet aquarium kunt u doormiddel 
van een glazen afscbeiding een landge
deelte creeren of een zogenaamd zwevend 
gedeelte van glas aanbrengen, welk laatste 
systeem onze voorkeur geniet, omdat bet 
geen beperking oplevert van de zwem
ruimte en tevens als schuilmogelijkheid 
kan dienen (zie tek. 5 en 6). 
De bodem van bet landgedeelte kunt u 
bedekken met een laag zand of grind, 

waarbij niet verzuimd moet worden 
drainage toe te passen (grind, stuk ge
slagen bloempotten o.i.d.). 
Om de dieren bet aan land komen te ver
gemakkelijken kunt u een stuk kienhout of 
kurk tegen bet landgedeelte bevestigen. 
Ook kan een scbuine glazen strip (zie 
tek. 5 en 6) worden aangebracbt, die door 
middel van siliconenkit met fijn grind 
wordt bekleed. 

VERLICHTING EN VERW ARMING. 
Voor de verlicbting kunnen gloeilampen 
of TL-lampen gebruikt worden. Meestal 
zullen deze lampen gecombineerd worden 
gebruikt. Gloeilampen bebben een twee
ledige funktie, te weten verlicbting en 
ve...Warming. Voor ons doe I zijn zoge
naamde spots bet ~eest geschikt. 
De gloeilamp wordt bevestigd boven bet 
Iandgedeelte, zodat naast de verlichting 
biervan tevens een zonneplaats voor de 
dieren wordt verkregen. Als richtlijn kan 
worden aangebouden, dat een spot van 60 
watt circa 25 centimeter hoven het bodem-
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HET FILTERSYSTEEM 
Reeds eerder is in een artikel in Lacerta 
(FLEMINKS, 1981) ingegaan op de toe
passing van een zogenaamd biologisch 
buitenfilter. Wij willen u thans graag bet 
systeem voor een biologisch binnenfilter 
onder de aandacht brengen. Het principe 
hiervan is vergelijkbaar met bet filteren 
van regenwater, zoals dit door de duin
waterleidingbedrijven gebeurt. 
Aangezien de doorstroming van water de 
belangrijkste rol speelt is een motorpomp 
(Eheim, Nuova) een onontbeerlijk attri
buut. Het systeem is als volgt opgebouwd: 
De aanzuigslang van de pomp wordt op de 
bodem van de bak bevestigd en bet uit
einde wordt afgedekt met b. v. een halve 
dakpan, stuk bloempot o.i.d., teneinde de 
aanvoeropening vrij te houden voor bet 
instromende water (zie tek. 1). 
Dit basissysteem voldoet voor bakken tot 
circa I20x40x40 em. Voor grotere bakken 
is het aanbevelenswaardig de aanvoer
slang aan te sluiten op een op de bodem 
liggend geperforeerd stuk of stelsel pvc
pijp van 40 mm doorsnede (zie tek. 2). 
Over dit geheel wordt een laag grind of 
keramiek (stukgeslagen plavuizen of 
wandtegels) gelegd met een diktc van circa 
5 em. Rondom wordt een rand van circa I 0 
em open gelaten. 
De grind- of keramieklaag wordt nu afge
dekt met een stuk kleinmazige vitrage, 
onder andere bedoeld tegen bet doorzak
ken en opstuiven van -zand. 
Deze vitrage wordt rondom vastgezet 
met bakstenen (tegen bet om- en los
woelen) (zie tek. 1 en 3). Bij bakken tot 
120x40x40 em wordt over de vitrage een 
laag gewassen maaszand gedeponeerd van 
circa 5 em. Bij grotere bakken wordt in 
plaats van zand grinb gebruikt ter voor
koming van dichtslibbing van bet filter. 
De uitstroop1slang wordt tegen de achter
of zijwand aan de binnenzijde van de bak 
geplaatst, zodanig dat de slang onbereik
baar is voor de dieren. Doet u dit niet en de 
schildpadden werken de slang buiten de 
bak, dan kunt u zich hopelijk de gevolgen 

voorstellen (hevel werking). Daarna wordt 
de bak tot het gewenste niveau met water 
gevuld. Nadat de pomp in werking is 
gesteld zal het water via de bodemlaag 
gaan circuleren. De bodemlaag gaat dan 
funktioneren als een biologisch filtersys
teem, waarin zich na enkele weken een 
bacteriecultuur ontwikkelt, die zorg draagt 
vooreen atbraakproces van bet vuil (voed
selresten en ontlasting). 
Met nadruk wordt nog opgemerkt, dat de 
motorpomp continu moet werken teneinde 
een optimaal funktioneren van de bacte
riecultuur te waarborgen. 
Ondanks dat bet water zichtbaar helder en 
schoon blijft is uit onderzoek gebleken, 
dat na verloop van tijd door verdamping en 
bijvulling van water bet zoutgehalte toe
neemt. Het is dan ook raadzaam eenmaal 
per circa twee maanden ongeveer een 
derde van het water te vervangen. Voordat 
het filtersysteem optimaal funktioneert 
moet u enigszins geduld betrachten. In het 
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oppervlak van het landgedeelte moet 
worden geplaatst. Uiteraard speelt daarbij 
de grootte (en dus de hoogte) van de 
schildpad een belangrijke rol. Nimmer 
mag het dier de spot met zijn kop (en 
andere lichaamsdelen) kunnen aanraken, 
teneinde brandwonden te voorkomen. 
V oor de verlicbting van het watergedeelte 
volstaat bet een TL-lamp te monteren. Het 
is belangrijk de door de lampen (en ver
warming) opgewekte wannte in de bak te 
bouden om de dieren te behoeden voor 
kouvatten en nog erger longontsteking (de 
lucbttemperatuur moet boger zijn dan de 
watertemperatuur). Daartoe dient het 
aqua-terrarium goed te worden afgedekt, 
waarbij een ventilatiestrook niet mag 
worden vergeten. Het water moet op de 
juiste temperatuur (afhankelijk van de 
soort) worden gehouden door middel van 
een aquariumverwarmer met thermostaat. 
De verwarmer moet stevig zijn, d.w.z. 
voorzien van een dikke glasmantel (bijv. 
van bet merk Jager), omdat de schildpad
den de neiging hebben hier tegenaan te 
stolen of zelfs erin te bijten, zodat bij 
dunwandige aquariumverwanners de kans 
op breken bestaat. 

BEPLANTING VAN HET 
SCHILDPADDENVERBLIJF 
Waterscbildpadden en planten gaan slecht 
samen, althans voor zover de beplanting 
bereikbaar is voor de dieren. Veel soorten 
eten van de planten, zodat zij binnen korte 
tijd bet gebele plantenbestand rui'neren. 
Men kan wei tegen de acbterwand boven 
de waterspiegel plastic of glazen bakjes 
bevestigen met siliconenkit en hierin 
plantjes plaatsen (zie tek. 6). Het is 
duidelijk, dat aileen vocbtminnende 
planten in deze bakjes goed zullen gedijen, 
zoals: Ficus repens en Rhaphidophora 
aurea (vroeger Scindapsus aureus). 

VOEDSEL 
In een reeks volgende artikelen zal worden 
ingegaan op de verzorging en de voedsel
eisen van een aantal soorten waterschild-
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padden . Het merendeel van de water
schildpadden is overwegend camivoor en 
in mindere mate herbivoor. 
Het basismenu van de camivoren bestaat 
uit vlees en vis, naar behoefte (en lust) 
aangevuld met plantaardig voedsel (groen
te, fruit , waterplanten). In gevangenschap 
kan dit voedsel worden gegeven in de 
vorm van onder andere mager hart, rund
vlees, wijting, aasvisjes , regenwormen, 
gamalen, mosselen. Het basismenu van de 
herbivoren bestaat uit plantaardig voedsel 
dat kan worden verstrekt in de vorm van 
andijvie, sla, koolsoorten, banaan, appel, 
tauge e .d . Wei dient opgemerkt te 
worden, dat bij overvloedige voedering 
met vis en bananen emstige vervui ling van 
het water kan optreden, d. w .z. een vettige 
aanslag. Het is daarf)m beter dit voedsel 
spaarzaam in het water of op het landge
deelte te verstrekken. Onder de water
schildpadcten treft men ook typische om
nivoren aan, die zowel vlees en vis als 
plantaardig voedsel nuttigen. Ook bij af
zonderlijke individuen van een soort 
kunnen uiteenlopende voedselvoorkeuren 
aanwezig zijn. 

VITAMINEN 
Om aan de vitaminen- en kalkbehoefte te 
voldoen dient het aangeboden voedsel te 
worden bestrooid met preparaten aJs . 
Gistocal, Camicon of Pecutrin . Daarbij 
moet bedacht worden, dat bedoelde pre
paraten snel in het water oplossen , zodat 
het voedsel rijkelijk moet worden be
strooid. De ervaring leert, dat men niet 
bang behoeft te zijn voor overdosering. 
Speciaal om aan de kalkbehoefte te vol
doen is het wenselijk enkele stukken sepia 
in het water te deponeren, zodat de dieren, 
al naar gelang de behoefte, hiervan ge
bruik kunnen maken (zij knabbelen er aan 
en bijten er stukjes vanaf) . 

KWEEK 
Het is niet uitgesloten dat uw schildpadden 
bij een goede verzorging en huisvesting tot 
het leggen van eieren komen. Denkt u 
echter niet, dat schildpadden net zo 
gemakkelijk te kweken zijn aJs bepaalde 
hagedissen, slangen en salamander
soorten. Bij schildpadden is voortplanting 
in gevangenschap nog vaak het gevolg van 
een toevalstreffer. Zeker is het bij deze 
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dieren zo, dat niet ieder mannetje ieder 
vrouwtje accepteert en omgekeerd. Klikt 
het echter tussen beide eenrnaal, dan kan 
het leggen van eieren regelmatig tot de 
mogelijkheden behoren. Daarbij dient 
echter bedacht te worden, dat door het 
ontbreken van gegevens over de juiste 
temperatuurswisseling in de natuur de 
voortplantingscyclus van het mannetje en 
het vrouwtje niet synchroon zouden kun
nen [open. Zo kan men dan ook vaak 
waamemen , dat de dieren wei paren en het 
vrouwtje zelfs eieren legt, maar dat deze 
dan onbevrucht blijken te zijn (mannetje 
e n vrouwtje zijn niet tegelijkertijd 
vruchtbaar) . Als het goed gaat, legt het 
vrouwtje de eieren op het land. U kunt 
merken dat het zover is als het vrouwtje 
veelvuldig op het land vertoeft en graaf
pogingen ondemeemt. Zodra de eieren 
gelegd zijn moet u deze direct uit het 
verblijf verwijderen anders loopt u de kans 
dat zij vertrapt worden. De eieren moeten 
in dezelfde stand overgeplaatst worden in 
een broedstoof, zodat u ze het beste kunt 
merken met een potloodkruisje aan de 
bovenzijde. 
Het kan echter ook voori<omen dat de 
eieren in het water worden gedeponeerd. 
In dat geval moet u niet direct besluiten 
deze weg te gooien, maar toch proberen ze 
uit te broeden. Yaak is narnelijk niet te 
bepalen (mits u het gezien hebt) wanneer 

de eieren zijn gelegd. Indien de eieren 
Ianger dan een half uur in het water hebben 
gelegen treedt gewoonlijk verstikking op. 
Om de broedstoof op te bouwen kunt u 
twee waterdiehte volglazen (of plastic) 
bakjes van respectievelijk 20x20x 15 em 
en 30x30x30 em gebruiken. Het kleinste 
bakje vult u met een laag gekookt (steriel) 
maaszand van circa 10 em, waarin de 
eieren geplaatst worden (voor de helft 
ingegraven). In de grootste bak legt u een 
baksteen plat neer. Yervolgens vult u deze 
bak met water tot aan de bovenkant van de 
steen. Op deze baksteen plaatst u het 
kleinere bakje met de eieren. In het water 
breng t u een aquariumverwarmer met 
thermostaat aan, die er voor moet zorg
dragen dat de luchttemperatuur boven de 
eieren dag en naeht op circa 30 graden ligt. 
Hierbij dient bedacht te worden, dat het 
temperatuursverloop van invloed is op de 
geslachtsverhouding van de jongen (TER 

BORG, 198 1 en 1982). Om de temperatuur 
in het kleine bakje te controle ren legt u 
tussen de eieren een aquariumthermome
ter. De g rootste bak dient afgedekt te wor
den met een g lasplaat , die schuin af moet 
lopen om te voorkomen, dat condenswater 
op de eieren druppelt. Dit kunnen we be
werkstelligen door aan een kant onder de 
g lasplaat een glazen stripje of ander voor
werp te plaatsen. Ook wordt op deze 
manier een constant hoge luchtvochtig-



Tabell. 
Veel voorkomende 
ziekten bij 
schildpadden. 

ZIEKTE 
kouvatten 

longont
steking 

bijtwonden 

kalkgebrek 

schildrot 

heid (tegen verzadiging aan) bereikt, die 
noodzakelijk is om een juiste ontwikkeling 
van de eischaal te waarborgen. 
AI naar gelang de soort komen de eieren 
uit na circa 100 tot 200 dagen. Belangrijk 
is, dat de jonge schildpadjes na het uitko
men direct uit de broedstoof gehaald 
worden, zodat ze niet in het (te hete) water 
terechtkomen. Dejonge dieren plaatst u in 
een klein aquarium met een waterstand 
van circa 5 em. De watertemperatuur moet 
26 tot 28 graden bedragen en de tempera
tuur van de Iucht circa 30 graden. Niet 
verzuimd mag worden een rust- en zonne
plaats in het bakje aan te brengen in de 
vorm van een stukje kurkschors of steen. 
Het verblijf van de jonge schildpadjes 
moet goed worden afgedekt met een glas
plaat, omdat de dieren in dit stadium extra 

TE HERKENNEN AAN 
dichtzittende ogen, schuimbellen uit de neus, 
gebrek aan eetlust, kortademigheid met pie
pende geluiden. 

kenmerken genoemd als onder kouvatten 
alsmede het min of meer constant geopend 
houden van de bek. 

zacht pantser 

zachte rotte plekken in het schild 

bevattelijk zijn voor kouvatten en longont
steking. 
V aak komt het voor dat de pas uit het ei 
gekomen schildpadjes nog een restant van 
de dooierzak onder het buikschild dragen. 
In de regel droogt dit na enkele dagen in en 
zal het dier tot die tijd nog teren op de 
inhoud van de dooierzak. De voedsel
opname zal pas plaatsvinden op het mo
ment dat het restant van de dooierzak is 
verdwenen. 

ZIEKTES 
Ondanks aile goede zorgen is het moge
lijk, dat men met een zieke schildpad krijgt 
te maken. In de tabel is schematisch (glo
baal) weergegeven welke veel voor
komende ziektes er zijn, waaraan men 
deze herkent en de bestrijdingsmethode. 

BESTRUDINGSMETHODE 
het dier apart zetten in ondiep water van ca. 
30 graden; het vitaminecomplex "Multi-VT
min" in water opgelpst toedienen (met een 
pipet in de bek spuiten); dichtzittende ogen 
behandelen met Irgamid-oogzalf; om de 
eetlust op te wekken levend voedsel verstrek
ken. 
zeer moeilijk te genezen; dezelfde behande
ling als genoemd onder kouvatten; bestraling 
met hoogtezon (bestralingsduur en afstand tot 
lamp athankelijk van de soort hoogtezon en 
grootte van de schildpad). 
bestrijken van de wonden met wondpoeder 
(dermatol), insmeren van de wonden 
met terramycine zalf o.i.d. 
toedienen van sepia, gistocal, pecutrin of 
cam icon 
het schild schoonmaken (o.a. alg verwijde
ren) en afdrogen, daarna met een uitgekookte 
pincet de zachte, rotte plekken in het schild 
wegplukken of met een steriel mesje voor
zichtig de plekken wegkrabben, eventuele 
bloedingen stelpen met celstof; de schoon
gemaakte plekken goed insmeren met Robu
sanon-zalf of behandelen met jodium; het dier 
gedurende een kwartier droog Iaten zitten en 
vervolgens in een apart bakje met water met 
een temperatuur van 30 graden plaatsen; 
behandeling om de dag herhalen, totdat de 
plekken zijn geheeld. 



FRED FLEMINKS 
Jacob van Lennep
straat2632 
1053 JE 
Amsterdam 

149 

Als vuistregel bij het behandelen van zieke 
schildpadden geldt: apart zetten en de 
watertemperatuur tot ca. 30 graden ver
hogen, waarbij ook een spotje hoven een 
landgedeelte (baksteen) niet vergeten mag 
worden. Aileen al deze temperatuursver
hoging leidt soms tot wonderlijke ge
nezingen. 

SOORTENCOMBINA TIES 
U zult begrijpen, dat men niet zo maareen 
aantal soorten schildpadden bij elkaar kan 
plaatsen. Daarvoor liggen de verschillen
de levenswijzen (biotoop, gedrag, tem
peratuur, voedsel etc.) voor een aantal 
soorten te ver uiteen. Een agressieve 
bodemscharrelaar als de bijtschildpad 
(Chelydra serpentina) houdt er hele an
dere levensgewoonten op na dan b. v. 
de welbekende roodwangschildpadden 
(Chrysemys scripta elegans). Ook is het 
aanbevelenswaardig schildpadden van 
min of meer gelijke grootte bij elkaar te 
houden; het is anders niet ondenkbaar, dat 
de kleintjes ( ongewild) als voedsel gaan 
dienen. Op zijn minst zullen zij na verloop 
van tijd lichaamsdelen gaan missen 
( staart, pootjes). 

ALGEMEEN OVERZICHT 
In dit eerste inleidende artikel hebben wij 
getracht u een inzicht te geven in onze 
wijze van huisvesten en verzorgen van 

waterschildpadden. Wij realiseren ons, 
dat er nog I 0 I andere goede manieren 
denkbaar zijn, waarop waterschildpadden 
in gevangenschap kunnen worden ge
houden. Wij pretenderen dan ook zeker 
geen volledigheid, maar wij hopen, dat 
ons artikel een bijdrage kan zijn voor een 
betere verzorging van waterschildpadden. 
Onze langdurige ervaring met afgedankte 
schildpadden heeft ons helaas geleerd, dat 
het met de verzorging van deze dieren in 
het algemeen uitermate droevig is gesteld, 
de goeden niet te na gesproken. Wat dacht 
u b. v. van de huisvesting van een vol
wassen roodwangschildpad in een pan (ja, 
echt een kookpan) of in een bierkrat? 
Aileen al over deze ellende zouden wij een 
volledige aflevering van Lacerta vol kun-
nen schrijven ..... . 
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DWANGVOEDEREN VAN SLANGEN MET VIS 

Vissen zijn Iichtverteerbaar, gestroomlijnd en glibberig van zichzelf door de slijmhuid. 
Een complete vis is bovendien stevig waardoor hij gemakkelijk vanaf de bek naar de 
maag te masseren is. 
Kortom, handiger dan dat eeuwige gemodder met muisjes of vleespasta' s. In de buik van 
de vis kunnen makkelijk eventuele medicijnen of vitaminen gelnjecteerd worden. 
Het is riskant om vissen met dooms of stekels te nemen (meervallen, modderkruipers, 
baarsachtigen). Het is het meest humaan een vis te doden door hem krachtig op de grond 
te gooien (badcel). 
Bij het dwangvoederen van wurgslangen heb ik gemerkt dat het het handigst is een vis te 
nemen, even dik als de slangebek breed is. 
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ISO 

Nederlandse namen van de inheemse amfibieen 
en reptielen 

INLEIDING 
Het is een goede traditie in de literatuur 
over planten en dieren van een bepaald 
gebied, om naast de wetenschappelijke 
naam ook de plaatselijk gangbare naam of 
namen te vennelden. De mogelijkheid om 
planten of dieren in je eigen taal te be
noemen is natuurlijk in de eerste plaats een 
heel praktische en natuurlijke zaak. Maar 
de namen zijn niet uitsluitend van belang 
voor de gebruiker die daannee een dier of 
plant gemakkelijker kan benoemen en 
identificeren, ze zeggen ook iets over de 
gebruiker zelf: ze zijn op zich interessant 
op folkloristisch en taalkundig gebied en 
ze zeggen iets over de waameming, de 
kennis (of juist het gebrek daarvan) en de 
voorstelling die de mensen van zo'n plant 
of dier hebben. 
In gebieden waar veel soorten voorkomen, 
bestaat natuurlijk niet voor elk organisme 
een inheemse naam. Namen 'ontstaan' 
vanzelf als ze van belang worden voor 
anderen dan wetenschapsmensen aileen. 
Voor wat betreft de amfibieen en reptielen 
is Nederland een betrekkelijk soortenarm 
gebied. Aile er voorkomende soorten heb
ben in de volksmond meer dan een naam, 
tenminste in verschillende gebieden. Aan 
het aantal verschillende namen voor be
paalde soorten kun je duidelijk zien hoe 
sterk die dieren tot de verbeelding hebben 
gesproken. Dit is ondermeer ook vast te 
stellen aan het gegeven dat bepaalde amfi
bieen en reptielen een plaats hebben ge
vonden in spreekwoorden en gezegden en 
het feit dat vele plantensoorten een naam 
hebben die samengesteld is met een naam 
van een amfibie of reptiel (kikkerbeet, 
vorsekruid, paddestoel, adderwortel, ad
dervaren, slangebloem1 slangestaart; er 
zijn er nog veel meer, zie het Groot 
Woordenboek van Van Dale). Sommige 

beesten prikkelden de fantasie kennelijk 
heel sterk, te oordelen aan de reeks namen 
voor de kikkerlarve en voor de hazel
wonn. 
In het boek van DE WITIE ( 1942) over de 
amfibieen en reptielen van Belgie (de 
tweede druk, de Franstalige uitgave van 
1948 is nog bij het Koninklijk Natuurhis
torisch Museum te Brussel verkrijgbaar) 
worden van elke soort de Vlaamse en de 
Waalse namen gegeven met, in een aantal 
gevallen, aanduiding van de plaats waar 
een bepaalde naam gangbaar is of was. 
Voor Nederland heb ik niet zoveel mate
riaal als DE WITIE heeft voor Belgie en ik 
ben er ook niet speciaal voor de boer op 
geweest. Pas bij het samenstellen van de 
bibliografie van de Nederlandse herpeto
fauna ( 1982) ben ik speciaal gaan I etten op 
die namen, vooral op die in de oudere 
literatuur (BEMMELEN, 1856; STARING's 
Almanak voor den Iandman, 1856; 
BENNET en OLIVIER, 1822; meldingen van 
amfibieen en reptielen in korte berichten in 
de Levende Natuur en Natuurhistorisch 
Maandblad; meldingen aan de Herpeto
geografische Dienst van Lacerta, waarin 
bij gelegenheid plaatselijke namen werden 
genoemd). In de volgende lijst zijn dus 
overwegend de in de literatuur gebruikte 
standaard- of nationale namen opgeno
men, aangevuld met lokale namen die 
door belangstellenden bij gelegenheid ge
noteerd zijn. Het leek me wat te ver gaan 
om van al die namen precies de referentie 
te geven en ik heb daarom besloten tot een 
middenweg: Als een naam om de een of 
andere reden bijzonder is, strikt regionaal, 
bizar of van uitsluitend 'historisch' be
lang, dan geef ik daarachter een nummer, 
dat verwijst naar de betreffende titel in 
mijn bibliografie. De Vlaamse namen geef 
ik daarachter, overgeschreven uit DE 
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WITIE. Deze lijst is natuurlijk niet voile
dig. Het zou interessant zijn te weten wat 
voor plaatselijke namen er nog meer in 
gebruik zijn of zijn geweest. Ik hoor het 
graag van u. 

NAAMLIJST 
Salamanders: Aileen bij SLOET ( 1888) de 
naam 'molk', waarschijnlijk uitsluitend 
een germanisme. In vroegere tijden niet 
altijd onderscheiden van hagedissen, ge
tuige de benamingen 'haagdis of water
salamander' en 'tuin-haagdis' (593). 
Belgie: salamander, watersalamander, 
wateraketesse (Merkem, West-Vlaan
deren). 
Salamandra salamandra: Vuursalaman
der, gevlekte landsalamander, gevlekte 
salamander (748), land-salamander (767), 
salamander (74), goudhagedis (Geulle, 
Zuid-Limburg, 652). HOUTIUYN (1764) 
venneldt nog de hoog-duitse namen: maal, 
puntermaal, moll, molch, olm. Belgie: 
Landsalamander, gevlekte landsalaman
der, vuursalamander. 
Triturus alpestris: Alpenwatersalaman
der, alpensalamander, bergwatersalaman
der, bergtriton, blauwe salamander (972), 
roodbuiksalamander (Limburg). Belgie: 
Alpen-watersalamander, roodbuiksala
mander. 
Triturus cristatus: Kamsalamander, grote 
watersalamander, koningssalamander 
(84, 972), groote kamsalamander (466), 
water-salamander, gekamde watersala
mander, meer- of waterhagedis (100). 
Belgie: Groote watersalamander, water
salamander, kamsalamander. 
Triturus helveticus: Zwemvoetsalaman
der, draadstaartsalamander, vinpootsala
mander, draadsalamander (897). Belgie: 
Zwemvoetige watersalamander, vinpoot
salamander. 
Triturus vulgaris: Kleine watersalaman
der, gewone salamander, gewone water
salamander, kleine gespikkelde watersa
lamander '(918), waterhagedis (72, 918), 
gevlekte watersalamander ( 15), water-sa-

lamander (72, 100), gestipte watersala
mander, lichtgrijze of graauwachtige wa
terhagedis (74), akkerdissie of akkertissie 
(Zeeland, 148), koningssalamander (man
netje, Rotterdam). Belgie: Kleine watersa
lamander, gestipte watersalamander. 
Eieren van kikkers en padden: Kikkerdril, 
eiklompen, kikkertsdril, (Friesland, 887), 
kikvorschen-dril, kikkerrit, -paddesnoe
ren, eistrengen, kikkerschot, kikvorschen
schot (593), kinkvorsch-zaat (483), in 
Zeeland: Puirek, puierek, puiengerek, 
paddegerak (148). Belgie: Paddegewad, 
Paddegerek, lekens (Campire) padde
gewak (Meerhout, Antwerpen), padde
gerek (Brussel), paddegedrek, padden
drek (Leuven), padderek, paddegerk 
(Vlaanderen). 
Sterreschot is een naam voor de Iicht ge
kleurde klompen dril, bestaande uit door 
predatoren uitgebraakte sterk geleiachtig 
opgezwollen eierstokken van kikkers; het 
volksgeloof stelt het voor alsof het sterre
schot van vallende sterren afkomstig zou 
zijn; vandaar ook de naam meteorengelei 
(98, 180,608, 610). 
Larven van kikkers en padden: Kikker
visje, donderpad, bullekopje, donderkop, 
dikkop, kwakbol (Zuid-Limburg), padde
vis, puikop, puihoofd, puitepadoeleke 
(Zeeland, 148), kikkerrit (742), kikkerts
kop (Friesland, 887), vorschpop (165), 
kikvorschpopje, paddepopje (458), vor
schen-poppen of donder-paddetjens ( I 00), 
masker (63, 767). Belgie: Dikkop 
(Antwerpen), paddevischke (Tumhout, 
Antwerpen), podstooter (Meerhout, 
Antwerpen), pompeloer (Lierre, Antwer
pen), pompeloen (klein Brabant, Antwer
pen, Brabant, Oost-Vlaanderen), pipioen 
(streek van Leuven, Mechelen, Brussel), 
kuilkop (Limburg), puits-, puit-, puds-, 
podshoofd (Vlaanderen), dudshoofd, dik
ke kop (Grammont), puitsloover (Arde
narde), puitsenhoofd (straat van Gent), 
puitshoofd, potsenhoofd (Deinze), dik
kop, puikop, hoofddoel, oekedoel, pad
derdoel, puilouk (Pays de Waes, Oost-



Blijkens dcze titel 
werd onder de 
algemene benaming 
'slang' niet 
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Vlaanderen), dikkekop, puitekop, louk, 
louske, knotsebolleke, poppeloentje, ka
loemeke (streek van Alost) , puithoofd , 
puitekop (Meesjesland, Oost-Vlaande
ren), poggeljonck, poddeljong, pogge , 
podde. 

Kikkers en padden: 
Alytes obstetricans: Vroedmeesterpad, 
klingelke (915) , verlossende pad ( I O).,ket
tingpad (201). Belgie: Vroedmeesterpad, 
kettingpad, grauw-groene pad. 
Bombina variegata: Geelbuikpad, vuur-

pad, vuurpadde (15), geelbuikvuurpad , 
geelbuikige vuurpad, vorschpad (791 ), 
klungelke (707), klungelske (369). 
Belgie: Yuurpad, geelbuikvuurpad. 
Pelobatesfuscus: Knoflookpad, padde
kikvorsch (15), bruine paddekikvorsch 
(74), bruine kikvorsch-pad (767), gifpad. 
Belgie: Waterpad, knoflookpad , bruine 
pad. 
Hyla arborea: Boomkikker, loofvorsch 
(I 2), boomvorsch, lovenje (791 ), boom
puit ( 148), groene ranunkel (922), gewone 
boom-kikvorsch (767), weermannetje 
(496), groene boomkikker, haagtodden. 



Kop van de gewone 
pad (Bufo bufo). 
Foto: ARNfZEN. 
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Belgie: Boomkikvorsch, groene Ioover
kikvorsch , loofvorsch, hagepuide (Mer
kern, West-Vlaanderen), lukvorsch 
(Genck). 
Bufo bufo: Gewone pad , pad, padde, 
brune pad (Friesland, 887), gemeene ru
beta (922), zwarte pad (Zuid-Holland, 
BEMMELEN. 1856), muurpad (zo genoemd 
door ' buitenlieden', BEMMELEN. 1856). 
Belgie: Pad, gewone pad, grauwe padde, 
gewone padde, steenpadde (Merkem, 
West-Vlaanderen). 
Bufo calamita: Rugstreeppad , gestreepte 
pad (390), iietpad (84, 998), duinpad 
(998), padde (148), groene pad (767, 
495) , kleine pad (495) stinkende padde 
(15), stinkende landpad (63, 74), rietkik
vorsch (922), kalamites (483), rietvorsch 
(483). Belgie: Kruispad, groene pad, 
kleine pad , stinkpad, rietpad. 
Rana 'esculenta': Middelste groene kik
ker, groene kikker, groene waterkink
vorsch (74), waterkikvorsch (767), boe
rennachtegaal (84,458), hollandse nachte
gaal (79q, worker (omgeving Gouda), 
groenrok (575), waterkikvorsch (483), 
kwak, kwaker (BEMMELEN. 1856), griene 

kikkert (Friesland, 887), in Zeeland: 
pujen, puit, groene puit , pui, puierek 
(148, 767). Belgie: Vorsch, kikvorsch, 
kikker, puit, puide (Merkem, West
Vlaanderen). 
Rana lessonae: Kleine groene kikker, 
poelkikker (84), groene kikker. 
Rana ridibunda: Grote groene kikker, 
nieerkikker (998), groene kikvors, grote · 
waterkikker. 
Rana arvalis: Heikikker, heidekikkert 
(Friesland , 887), veldkikvorsch (742). 
Belgie: Heikikker, Heide kikvorsch. 
Rana temporaria: Bruine kikker, bruine 
landkikker (74, 883), landkikvorsch 
(767), bruine veldkikker (974), graskik
vorsch (742), in Zeeland: pujen, puie, 
puit, pui (148), 575 , 767) , brune kikkert 
(Friesland, 887), kik of kikker 'wegens 
hun borrekikken' (?) (HOUTIUYN. 1764). 
Belgie: Grasvorsch, bruine kikvorsch, 
bruine grasvorsch, landkikvorsch, veld
puide (Merkem, West-VIaanderen). 

Emys orbicularis: Europese moerasschild
pad, moerasschildpad, zoetwaterschild
pad. Belgie: moerasschildpad. 



Kopvan de 
haz.elwonn. 
Anguis fragilis 
prikkelde de fantasie 
sterk, getuige de vele 
benamingen in het 
volksgebruik. 
Foto: 
DENNEMAN. 
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Anguis fragilis: Hazelwonn, blindwonn 
(767), slangewonn (9), blindslang (742), 
blinde slang (373), hei-aal (373), hart
wonn (naar de westfaalse grens, 373), 
meiwonn (idem , 373), breekbare slang 
(74), breekbare blindslang (63), koper
sl.angetje (Utrecht, Gelderland, 
BEMMELEN. 1856), spinnegien (Wittelte, 
870), boschspin (Steenwijk, 493) , goud
slang (Maastricht), blynslang (Friesland), 
hoepelslang, koningsslang. Belgie: Blind
slang, hazelwonn, hageslang, bosch
paling (Merkem, West-VIaanderen). 

Hagedissen: Haagdis (74), evertas (Wit
telte, 870) evedes ('de evedessen sind ve
nind ' Gelderland, SLOET. 1888), everdas 
of everdis (VAN DALE). 

Lacerta agi/is: Zandhagedis, duinhagedis, 
heihagedis (998), heislenter (De Peel , 
Noord-Brabant), hagedis ( 15, 767), ge
wone hagedis (767, 742), groote hagedis 
(653), everdesse (15), groene of scherp
genagelde haagdis (74), vlugge hagedis, 
groene of veld-haagdis (458), everdas 
(Gelderland , Overijssel, BEMMELEN. 

1856), eidas (duinstreek van Zuid-Hol
land, BEMMELEN. 1856), struikhagedis 
(Oisterwijk), gerskniper (Friesland). Bel
gie: Struikhagedis, zandhagedis, duinha
gedis. 
Lacerta vivipara: Levendbarende hage
dis, kleine hagedis, geelbuikhagedis (15), 
geelbuikige hagedis, gemeene europische 
of europesche haagdis (74, 458), kleine of 
tuinhaagdis (458), boschhagedis (876, 

Lytse gerskniper (Friesland). 
Podarcis muralis: Muurhagedis. Belgie: 
muurhagedis. 

Slangen: Slangen, serpenten, spring
snaken (Merkem, West-Vlaanderen). 
Carone/la austriaca: Gladde slang, hci
aal ( 15), g lansslang (767), bruine slang 
(302), schapenslang (nl. ·die zich in de 
vacht van schapen wannt', omgeving van 
De Klenke), glede slange (Friesland). 
Belgie: Gladde slang, heislang. 
Natrix natrix: Ringslang, hei-aal (74, 742, 
767), slang (767) , waters lang (9), slange 
(Friesland). Belgie: Ringslang, halsslang. 
Vipera berus: Adder, gewone adder 
( I 0 I 0), europesche of europische adder 
(74, 100), drentsche adder (74), adder
slangh (484), hazelwonn(! in Ureterp, 
336), njirre (Friesland). Belgie: Adder, 
slang (Merkem, West-Vlaanderen). 
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Lekvrij voedselinsecten overbrengen 
naar het terrarium 
lngczonden: oktobcr 1981 

Zoals velen van ons hebben ervaren, heeft 
onze hobby niet altijd de sympathie van 
onze huisgenoten en vrij zeker niet in de 
mate die wij zouden wensen. Daarnaast 
blijkt de sympathie die er al is, snel en 
evenredig met het aantal voederdieren dat 
kans ziet te ontsnappen, afte nemen.In het 
begin kun je nog succesvol aanvoeren, dat 
die vliegen van buiten kwamen, doch als 
dan midden in de winter een aantal brom
vliegen tegen de ramen lopen, dan gaat er 
nogal wat kostbare tijd verloren om ze 
weer te vangen en de gemoederen te sus
sen, tijd die je liever aan het terrarium zou 
will en besteden. 
Bij de door mij enige jaren geleden 
bedachte en in gebruik zijnde methode om 
"lekvrij" vliegen, weideplankton en 
andere daarop gelijkende voedseldieren 
over te brengen van de kweekbak of het 
sleepnet naar het terrarium maak ik 
gebruik van een stofzuiger en een soort 
opvangapparaatje, waarvan de samenstel
ling en werking zich het best Iaten be
schrijven aan de hand van de tekening. 
De lengte van het plastic pijpje is 5 em. De 
omtrek, maar vooral ook de lengte van het 
gaas moet afgestemd worden op de zuig
kracht van de stofzuiger. lmmers, door 
een te klein gaasoppervlak zou de lucht
snelheid en daarmee ook de snelheid van 
de voedseldieren te hoog worden, waar
door ze worden platgedrukt tegen bet gaas. 
In bet algemeen volstaat een Iengle van 
I 0-12 em en een diameter van 2,5 em. Een 
'' ingebouwde'' veiligheid is al aanwezig 

als de diameter van de plastic buis 
ongeveer 0,5 em kleiner is dan die van de 
stofzuigerbuis (let op, ook een teveel aan 
opgezogen voedseldieren kan leiden tot 
verdrukking!). 
Met dit apparaat zuig ik thuis de weide
plankton uit bet sleepnet of de vliegen uit 
de opkweekbak (een plastic bak op z'n 
kant, afgedekt met bet bovenstuk van een 
panty, via de voormalige pijpen is de 
kweekbak lekvrij toegankelijk). Na bet 
opzuigen wordt de plastic buis afgesloten 
met een kurk, de stofzuiger uitgedaan, het 
buisje naar bet terrarium gebracht, waarna 
bet buisje (na verwijdering van de kurk) 
wordt aangesloten op een in de zijwand 
aangebrachte ( afsluitbare) voederopening, 
waarvan de diameter correspondeert met 
die van de plastic buis. lndien de voed
seldieren te beweeglijk zijn, dan is een 
"afkoelingsperiode" van een tiental mi
nuten in de koelkast een goede remedie om 
te voorkomen, dat zij toch nog kans zien 
om te ontsnappen in de paar seconden, die 
nodig zijn om e.e.a. te ontsluiten en aan te 
sluiten. 
Willen de vliegen er niet snel genoeg naar 
uw zin uit, dan kan bet afdekken van bet 
gaas met een lichtdicht kokertje vaak 
helpen. 
Let U er wei op, dat kleine terrariumdieren 
de buis in kunnen kruipen. Om dat te 
voorkomen, is een grofmazig korfje aan de 
binnenzijde van het terrarium vaak af
doende. 

~==::::;=~~::9- - --- - - -- - """"", 
I. plastic buis 
2. fijnmazig kopergaas (DAVY -gaas ofbenzine

gaas). tot een kokenje gesoldeerd en met een hete 
spijker op het plastic gesmolten 
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3. borgpen 
4. stofzuigerslang of buis 
5. eventueel afneembaar verlengstuk 
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Allium als antiwormmiddel bij slangen 

lngezonden: maan 1983 

IN LEIDING 
Zo langzamerhand is het wei algemeen 
bekend dat slangen met ingewandswor
men gelnfecteerd kunnen zijn. Geiukkig 
zijn er tegen de verschillende soorten 
wormen goede geneesmiddeien in de 
handel. Een minder bekende stof die ook 
gebruikt kan worden is Allium. Allium is 
een homeopathisch middei dat gebruikt 
wordt bij kaiveren, biggen en andere grote 
huisdieren. Verschillende slangen die met 
wormen gelnfecteerd waren heb ik ook 
met Allium behandeld. Dit verliep succes
vol. 

ALLIUM 
Allium is gemaakt op basis van plantaar
dige olien. Het bevat een hoog gehalte aan 
vitamine E en essentiele vetzuren, boven
dien verhoogt bet de weerstand tegen 
slijmvliesaandoeni~gen en stimuleert te
vens de stofwisseling. Bij een darm- of 
luchtweginfectie geeft Allium een extra 
natuurlijke ondersteuning bij de genees
kundige behandeling van de hiervoor ge
noemde aandoeningen. De juiste dosering 
bij slangen is nog niet bekend. Bij boven
genoemde grote huisdieren is de dosering 
eenmaal daags I 0-20 ml/kg lichaams
gewicht gedurende 5 tot 7 dagen. Deze 
dosering heb ik ook aangehouden voor de 
siangen. Men kan Allium direkt in de bek 
spuiten maar het is ook te emulgeren in 
water of meik. Het drinkwater moet wei 
dageiijks ververst worden. Een nadeel is 
wei dat de dieren minder Allium krijgen 
wanneer dit geemuigeefd wordt ( dit is te 
verhelpen door een hogere concentratie te 
nemen). 

Volledigheidshalve wil ik nog vermelden 
dat Allium behalve een wormafdrijvend 
middel, ook een anti-stress preparaat zou 
zijn. 

BEHANDELING 
Een vrouwtje van mijn Trimeresurus al
bolabris bleek na microscopisch onder
zoek wormeieren in de ontlasting te 
hebben. Hoogst waarschijnlijk waren het 
nematoden. Te oordelen aan de hoeveel
heid eieren moest bet een nogal emstige 
infectie zijn. Op aanraden van mijn dieren
arts zou ik deze keer geen Ripercol ge
bruiken m~ Allium. Aangezien ik reeds 
andere positieve resultaten had verkregen 
met homeopathische geneesmiddelen 
(Silicea bij een nierontsteking) stond ik 
niet afwijzend tegenover Allium. Ik heb 
het middel dagelijks bij mijn Trimeresurus 
in de bek gespoten wat door de dame niet 
erg op prijs werd gesteld, waarschijnlijk 
door de sterke knoflookgeur die Allium 
bezit. Na een week heb ik weer wat ont
lasting nagekeken en tot mijn grote ver
bazing waren er geen wormeieren meer 
aanwezig. Het begon er nu op te lijken dat 
Allium inderdaad wormafdrijvend werkt. 
Om zekerheid te verkrijgen besloot ik om 
met een aantal collega terrarianen een 
miniatuur ondeiZoekje op poten te zetten. 
Ik zou verschillende slangen met Allium 
behandeien. Gelukkig voor mij waren er 
een aantal slangen met wormbezoek 'ver
eerd'. Het waren: Coluber gemonensis, 
Elaphe schrencki, Python reg ius, Trimere
surus albolabris, Vipera aspis en Crotalus 
vi rid is oreganus. 



Crotalus viridis 
oreganus. 
Foto: VERKERK. 
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AI deze slangen werden apart in een terra
rium gezet om een eventuele herinfectie te 
voorkomen. Ze werden gewogen i.v.m. 
de dosering. Elke dag heb ik de slangen de 
nodige hoeveelheid Allium in de bek ge
spoten , wat niet zo op prijs werd gesteld 
door de dieren. Dit heb ik een week lang 
gedaan. Na die week heb ik weer wat ant
lasting bekeken . Ook bij deze slangen was 
de infectie weg, geen eieren meer in de 
ontlasting. Crotalus viridis oreganus 
deed er echter II dagen over om aile e ieren 
kwijt te raken. Om nu nog per se zeker te 
zijn dat de slangen wormvrij bleven heb ik 
nog regelmatig de ontlast ing nagekeken. 
Deze was steeds weer zonder eieren . 
Misschien leuk om te vermelden is het feit 
dat een onzer katten spoelwormen had . De 
kat werd gewogen en kreeg een week lang 
Allium. U raadt het al , weg spoelwonnen. 
Allium heeft echter een nadeel: de slangen 
en de kat g ingen op een o ntze ttende manier 
uit hun bek stinken. 

CONCLUSIE 
Aile behandelde slangen hadden na de 
behandeling met Allium geen wormen of 
wom1eieren in de ontlasting. Dit kan twee 
dingen betekenen: a) Aile wormen zijn 

door de Allium verdreven en b) De 
wormen zijn nog wei aanwezig maar ze 
leggen geen eieren meer. Een dode 
Trimeresurus die ooit een worminfectie 
had en die met Allium behandeld was, had 
in zijn maag-darm kanaal geen wormen of 
wormsegmenten . De wormen zelf waren 
bij dit dier dus wei door de Allium ver
dreven. 
Of Allium ook he lpt bij andere repticlen of 
amfibieen weet ik niet. Het lijkt mij zeer 
waarschijnlijk. Misschien dat dit ooit nog 
eens door een ander uitgezocht zal 
worden. 

SAMENY A TIING 
Het homeopathische middel Allium werd 
toegepast op een aantal met nematoden 
ge·infecteerde slangen . Gedurende 5 tot 7 
dagen kregen de dieren via de bek All ium 
toegediend , I 0-20 ml/kg . 
Na de behandeling werden geen worm
eieren meer gevonden. 

SUMMARY 
The homeo pathic medicin Allium was uscll to treat 
diffe rent spec ies of snakes infected by nematodes. 
All ium was administered o rally in a dai ly dosage o f 
10-20 ml/ kg during 5-7 days. 
After treatment no more worms o r their eggs ~ould be 
found in the faeces of the treated ~nakes. 
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Toepassing van 
watten in de bodem 
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FIL TERMA TERIAAL VOOR 
WASEMKAPPEN 
Ik gebruik dit materiaal in watergedeelten van paludaria en aquaria als afdekking van het 
grove grind waardoorheen de geperforeerde aanzuigbuizen van mijn filtersysteem 
lopen. Door de nylon wattendeken wordt verhinderd dat grind en buizen vol met zand 
gezogen worden. Belangrijker is echter het gebruik in beplante terraria. Bovenop de 
dikke drainagelaag van grind, kleikorrels, bloempotscherven, e.d. komt eerst een goed 
passende wattendeken en daarop pas de potgrond met de plan ten. Door dit systeem wordt 
veel Ianger voorkomen dat de aarde gaat zompen, koeken, uitdroogt of andere on
gezonde achteruitgang vertoont. Veel planten zullen beter groeien, vooral als u zoveel 
water zou gieten dat de drainagelaag voor de helft onder water staat. Het is misschien wei 
verstandig om elke plant een aan de eisen aangepast eigen grondmengsel te geven. 

Het spreekt vanzelt dat u wasemkapdekens in bovenstaande toepassingen niet moet 
gebruiken bij gravende dieren als cichliden of varanen, anders is al heel snel de werking 
van het systeem genihileerd. 
De dekens kunt u het beste ruim knippen, .ze hebben nl. niet zo 'n stevige struktuur. U 
kunt ze meermalen gebruiken want ze zijn zelfs uitwasbaar. 

VERSLAG 
HET I e INTERNATIONALE COLLOQUIUM OVER 
PATHOLOGIE VAN REPTIELEN EN AMFIBIEBN, 
ANGERS (FRANKRIJK), 29 SEPT- 2 OKT 1982. 

Het congres was georgartiseerd door Prof. senior deelnemer, initiator van veel acti
G.MATZenProf.c. VAGOenwerdbezocht viteiten, Dr. E. ELKAN, werd zijn voor
door 70 deelnemers. Door ziekte van de dracht in het Frans voorgedragen door Mrs 
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M. COOPER. Een bonte verscheidenheid 
van aandoeningen bij reptielen en amfi
bieen werden in dit kader gepresenteerd. 
Zij hadden deels de channe van een 
rijke historie. Mevr. VERHOEFF-DE 
FREMERY gaf een overzicht van aandoe
ningen in een groot hestand met acht 
soorten amfibieen. Als algemeen ge
zondheidsmaatregel werd elk ziek dier on
middellijk geelimineerd en voorts werd bij 
infecties 0,6% NaCI (keukenzout) aan het 
water toegevoegd. In gevallen van Sal
monellose en 'Red Leg' (Pseudomonas 
hydrophila) werd een pennanent zoutbad 
van 0,6% gedurende 6 weken gegeven. 
B ij locale schimmelinfecties werden de 
plekken aangestipt met 0,2% mercuro
chroom en na enkele minuten afgespoeld. 
REICHENBACH-KLINKE berichtte over 
enkele onopgehelderde gevallen van spier
atrofie (wegkwijning) bij kikkers (Den
drobates auratus) die zelfs tot spier
necrosen konden verergeren, met name bij 
Pleurodeles walt/ . 
In een rijk gedetailleerde voordracht be
handelde BELS de invloed van sociale 
stress op ziekten van reptielen in gevan
genschap. Door dieren wekelijks te wegen 
en gedragspatronen (rust, verplaatsing, 
dreigen, eten, vechten en zonnebaden) 
vast te leggen, was een indruk van dit 
probleem te verkrijgen. Domineren van 
het ene dier over het andere kan betekenen 
dat de ondergeschikte te weinig eet, waar
door algemene verzwakking optreedt. 
Combineren van verschillende diersoorten 
kan door stress eveneens tot venninderde 
weerstand bij individuen Ieiden. Bij grote 
concentraties van dieren kan een zodanige 
verstoring van het gedrag optreden dat 
verwerving van voedsel dominerend 
wordt over aile andere gedragingen en er 
relatief weinig stress ontstaat. 
Subcutaan oedeem (onderhuidse vochtop
hoping) bij jongere en oudere amfibieen 
was een probleem dat door verschillen
de sprekers werd aangestipt en door 
WJTIOUCK uitvoeriger behandeld. 
Het kan als individuele aandoening maar 

ook bij een aantal dieren tegelijk optreden. 
De frequentie varieert per jaar. In labo
ratoria helpt soms het overbrengen van 
dieren in 0,6% NaCI. Het betreft een 
overvulling van de lymfezakken zonder 
dat daarvoor een oorzaak kan worden aan
gegeven. (Uw verslaggever houdt zich 
aanbevolen voor levende dieren om het 
gehalte aan eiwit in de Iymfe en het bloed 
te kunnen bepalen). 
GIODINI gaf een klassiek overzicht van 
Salmonellose bij reptielen. Hij onder
scheidde tussen ziekte en dragerschap; het 
Iaatste komt het meest voor. Salmonella is 
bij reptielen hoofdzakelijk saprofytair 
(levend van organisch afval). Een behan
deling van dragers met behulp van anti
biotica blijkt extreem moeilijk te zijn. 
Dezelfde auteur meende door middel van 
keizersnede te hebben kunnen aantonen 
dater bij slangen een transovariele (via de 
eierstokken) passage van Salmonella mo
gelijk was, althans uit faeces en uit de 
foetussen werd hetzelfde Salmonella-sero
type geisoleerd. Onduidelijk bleef of het 
hier niet om opstijgende infecties via de 
oviducten (eileiders) of om een trans
membraneuze overbrenging vanuit het 
bloed van het moederdier naar de zich in 
de eileider ontwikkelende foetus kon 
gaan. 
De aanwezigheid van schimmels in de in
wendige organen van kikkersoorten uit het 
Amazonegebied was onderzocht door 
Mrs. MOK. Soms werden zelfs verschillen
de schimmelsoorten uit een dier gei'so
leerd. Pathologische veranderingen wer
den niet gezien. Verondersteld werd dat 
kikkers in het Amazonegebied een reser
voir kunnen zijn van schimmels die ziek
teverwekkend kunnen zijn voor de mens. 
Virusinfecties bij reptielen waren het 
onderwerp van een aantal voordrachten. 
LELOUP haalde de geschiedenis op van een 
sterfte onder slangen (Bothrops atrox) ge
paard gaand met pneumonien en encepha
litiden (long- en hersenontstekingen). 
Soortgelijke epidemieen zijn later waar
genomen door JACOBSON bij ratel- en 
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andere slangen. In aile gevallen betrof bet 
een paramyxovirus. Door middel van een 
haemagglutinatie-remmingsreactie kon 
worden vastgesteld of dieren aan het virus 
waren blootgesteld. 
Door HELDST AB was een virus-enteritus 
( dannontsteking) vastgesteld bij twee 
boa's en een vierstreep-rattenslang. 
Voorts werd door JACOBSON een overzicht 
gegeven van de door een virus veroor
zaakte 'Grey Patch Disease' bij zeeschild
padden. Bij deze infectie is sprake van een 
overdracht via het ei, waarbij laesies (be
schadigingen) ongeveer 56 dagen na bet 
uitkomen kunnen gaan optreden en spon
taan weer verdwijnen, tenzij er secundaire 
bacteriele infecties optreden die het beeld 
verergeren en tot de dood kunnen lei den. 
Pokken zijn de laatste jaren herkend als 
virusziekte bij kaaimannen; soms met een 
enkele pok, soms echter met gegenerali
seerde (over bet hele Iichaam) witte 
vlekjes en blaasjes, die soms zelfs op de 
tong kunnen voorkomen. 
Herpesvirussen vormen de derde belang
rijke groep van virusinfecties bij reptielen. 
Bekend is bier het herpesvirus dat bij 
smaragdhagedissen papillomen (wrat
achtige gezwellen op de huid) veroor
zaakt. De ziekte kan zich in verloop van 
twee jaar ontwikkelen. 
Tenslotte kunnen bij moerasschildpadden 
kleine witte plekjes op de huid optreden 
waarbij in het stratum granulosum veel 
papilloma-virus deeltjes kunnen worden 
gevonden (huidlaesies kunnen voorts 
worden veroorzaakt door bacteriele in
fecties en door de aanwezigheid van 
Trematodeneieren in bloedvaten). 
In bet kader van parasitaire aandoeningen 
werd door Uw verslasgever de door een 
flagellaat veroorzaakte Monocercomonia
sis behandeld, een der belangrijkste proto
zoaire infecties bij slangen en hagedissen 
in gevangenschap. 
KNOEPFA~ER berichtte over Trematoden in 
de urinewegen van amfibieen. De Iarven 
kunnen in de nieren Ieven; de volwassen 

wormen zijn in de urineblaas te vinden. De 
stadia in de nier veroorzaken emstige 
schade. Parasieten die bij het eten van rep
tie len of amfibieen gevaar kunnen ople
veren voor de mens zijn volgens HOCQUET 
de Porocephalus-infectie van slangen en 
de Gnathostomose en de door lintworm
larven veroorzaakte Sparganose van am
fibieen. 
De laatste dag van de bijeenkomst was 
gewijd aan experimenteel opgewekte tu
moren (gezwellen) bij amfibieen. Het 
bleek dat conservatieve diersoorten zoals 
de in laboratoria veel gebruikte klauw
kikker (Xenopus laevis) zeer resistent 
waren tegen tumoren. Ditzelfde geldt 
overigens ook voor kraakbeenvissen en 
schildpadden (Ref.) Spontane tumoren 
vormen de prijs die betaald moet worden 
voor vooruitgang in de evolutie. Slechts na 
herhaald contact met hoge concentraties · 
carcinogene (kankerverwekkende) stoffen 
gelukte het enkele malen om huidtumoren 
bij X.laevis op te wekken. 
Daamaast kwamen diverse anomalien aan 
de orde. SACHSSE maakte nogmaals dui
delijk dat wanneer uit normale ouders jon
gen voortkomen die praktisch aile een af
wijking vertonen, dit geen erfelijk gebrek 
kan zijn, doch een aangeboren afwijking 
is, veelal tengevolge van uitwendige in
vloeden. Als zodanig dient ook de ver
schuiving van uitwendige geslachts
kenmerken te worden beschouwd zoals die 
door afwijkende temperaturen tijdens de 
ontwikkeling van het embryo van een 
aantal hagedissen en schildpadden kan 
worden opgewekt. Bij lage temperaturen 
ontstaan overwegend exemplaren met een 
vrouwelijk geslachtsapparaat en bij hogere 
temperaturen meer exemplaren met man
nelijke kenmerken. 
De voordrachten en discussies zullen in 
extenso worden gepubliceerd in een af
zonderlijke uitgave. 
Dit eerste congres was buitengewoon ge
slaagd en zal dan ook een vervolg krijgen, 
waarschijnlijk in 1984 in Engeland. 

P. Zwart. 


