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Hoe gevaarlijk zijn giftige slangen voor 
een terrariumhouder? 
lngezonden: mei 1983 

INLEIDING 
Voordat een gifslang in het terrarium 
komt, is er vaak al uitvoerig met iedereen 
over deze aanschaf gediscussieerd. Som
migen zullen verklaard hebben dat ze voor 
geen goud meer die kamer zullen binnen
komen. Ook doen er vee! griezelverhalen 
de ronde over de gevolgen van een beet. 
Vee! daarvan is overdreven. En misschien 
daardoor is dit eigenlijk de minst gevaar
lijke periode voor de eigenaar. Er zullen 
sloten op het terrarium worden aange
bracht en aile huisgenoten zijn gei'nstru
eerd voor geval dat iemand gebeten wordt. 
Als de eerste spanning er af is. wordt 
echter het wekelijkse onderhoud en voe
deren een routine en juist deze routine 
is de belangrijkste vijand voorde eigenaar. 
Niet altijd ligt de lange voederpincet bij 
het terrarium klaar. Niet altijd is er even
vee! tijd om het water te verversen. 'A Is je 
rustig beweegt, is de slang ook rustig'. 
Sommige 'ervaren' houders van gif
slangen kennen hun slangen zo goed dat ze 
deze weleens met hun blote hand uit de bak 
pakken. 'Ach, als je weet waar je op moet 
!etten . . . ' wordt er dan gezegd. Dit is de 
gevaarlijkste fase in de carriere van de 
eigenaar van een gifslang! 

Elk jaar zijn we wei enkele keren betrok
ken bij iemand die op een intensive care
afdeling is opgenomen omdat hij in Ie
vensgevaar verkeert. Men koestert vaak de 
mooie en paradijselijke gedachte dat wij 
onze dieren zouden kunnen aanvoelen en 
begrijpen. Zelfs ooze vrienden begrijpen 
we niet altijd, laat staan dat we een wezen 
zoals een slang , dat we hooguit I a 2 uur 
per dag echt volgen, I 00% kennen. Hoe 
goed de slang ook gekend wordt, een 
slecht humeur door een spijsverterings
probleem valt niet van buiten af te zien. 
Een kat geeft dan een krab, een gifslang 
heeft aileen, helaas, zijn tanden om zijn 
ongenoegens te uiten. 

GIF 
Hoe erg is nu zo' n beet? Ten eerste moeten 
we beseffen dat het gifapparaat van de 
gifslang afgestemd is op zijn gebruikelijke 
prooi: een muis, rat of vogel. Zij sterven 
dan ook binnen vijf minuten aan zo' n beet. 
Door het grote volume van een volwassen 
mens wordt het effekt voor een belangrijk 
dee! opgevangen. 
Het gif kunnen we vergelijken met de 
spijsverteringsenzymen die wij ook in 
onze maag en darm hebben. De lange gif-
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tanden van ratelslangen schieten gemak
kelijk langs de ribben in de longen en buik 
van de muis. Het gevolg is dat de dunne 
longwand verteerd wordt en via bet bloed 
verder ook de bloedvatwanden: longbloe
ding en bloeduitstortingen door bet hele 
lichaam. De muis overlijdt tenslotte aan 
zuurstofgebrek of aan een hersenbloeding. 
De meeste gifslangen spuiten naast deze 
verteringsenzymen ook nog zenuw- of 
spiergif in om zo hun slachtoffer te ver
lammen. Deze giffen worden via de bloed
baan door het hele lichaam van bet prooi
dier gepompt. De situatie wordt kritiek als 
bet zenuwgif het ademhalingscentrum in 
de hersenen of de ademhalingsspieren be
reikt. Het gevolg is dat de ademhaling 
ophoudt en bet slachtoffer stikt. Als het 
spiergif de hartspier aantast, houdt deze op 
met kloppen. 
Gelukkig is een mens vele malen groter 
dan een muis en is de hand ( waarin meestal 
gebeten wordt) meer dan een meter ver
wijderd van onze vitale hart- en ademha
lingscentra. Aan de beet van Viperidae, 
Crotalidae en Elapidae sterven 'slechts' 
1-15% van de slachtoffers als er geen di
rekte medische hulp aanwezig is. Ook de 
wildwest verhalen waarin de gebetene na 
een paar minuten jammerlijk sterft, moe
ten met een korreltje zout genomen wor
den. Bij een beet door een Elapidae-soort 
duurt de doodsstrijd altijd nog 5 tot 20 uur. 
In het geval van Crotalidae en Viperidae is 
deze zelfs twee dagen. Daarbij zijn de 
meeste sterfgevallen een indirekt gevolg 
van het gif. Bergbeklimmers die een beet 
oplopen, worden misselijk en duizelig en 
lopen zo grote kans om in een ravijn te 
storten. Een flauwte van vijftien minuten, 
veroorzaakt door een beet van een ratel
slang, wordt dodelijk door de brandende 
woestijnzon. 
In Nederland, waar de hulp binnen een 
paar uur gestart kan worden, is er welis
waar minder levensgevaar, maar prettig is 
een beet allerminst ! 
Door het binnendringend gif wordt het 
afweersysteem van ons lichaam gemobili-

seerd. Ons lichaam probeert bet binnen
gekomen gif te identificeren en versprei
ding tegen te gaan. Doe daarom zelf op dat 
ogenblik zo weinig mogelijk. Ga rustig 
liggen. Vertrouw erop dat binnenin kei
haro gewerkt wordt aan het herstel. Aile 
beschikbare energie is hiervoor nodig. Het 
slachtoffer moet zo snel mogelijk naar de 
Intensive Care-afdeling van een zieken
huis worden overgebracht. Daar kan men 
bet slachtoffer in de gaten houden en 
bloedingen of hartritme-stoomissen be
handelen en zelfs eventueel de ademhaling 
kunsbnatig ovememen, totdat bet gif ge
neutraliseerd is. 
Alhoewel bet levensgevaar betrekkelijk 
klein is, moet men als eigenaar van gif
slangen beseffen dat de strijd tegen bet 
slangegif uiterst pijnlijk kan verlopen en 
dat de verterende werking van het gif tot 
gevolg kan hebben dat er een vinger of 
vingerkootje verloren gaat. 

ANTI-SERUM 
De meeste mensen denken ten onrechte dat 
een simpele injektie met anti-serum de op 
Iossing is voor een beet van een gifslang. 
In een groot aantal gevallen daarentegen 
kan juist die injektie bet slachtoffer nood
lottig worden! Het verkrijgbare anti-serum, 
is het serum van een of meer paarden die 
door injectie met een kleine hoeveelheid 
slangegif antistoffen (antigit) hiertegen 
hebben geproduceerd. Het bloed van zo'n 
paard wordt afgetapt en ontdaan van de 
bloedlichaampjes. Het na de bloedstolling 
overblijvende vocht (serum) wordt ver
volgens na gedeeltelijke zuivering in am
pullen verpakt. Dit zgn. anti-serum bestaat 
grotendeels uit paardebloedeiwitten, een 
klein gedeelte hiervan heeft een neutrali
serende werking op slangegif (antigit). 
Omdat elke slangesoort en zelfs ieder in
dividu iets ander gif heeft, worden de 
paardesera van bijvoorbeeld 10 verschil
lende soorten ratelslangen met elkaar ver
mengd in de hoop dat ook juist dat antigif 
er bij zit dat nodig is. Daarom moet er in 
bet geval van een beet door een volwassen 
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gifslang ook veel anti-serum (10-20 am
pollen van 10 ml) worden ingespoten om 
de 1 ml van de slangebeet te neutraliseren. 
Zowel het slangegif ais het anti-serum be
staan uit eiwitten. Zodra er eiwitten in de 
bloedbaan komen die niet van ons zelf 
(lichaamsvreemd) zijn, gaat ons afweer
systeem aan de gang om deze onschadelijk 
te maken. Ook het paardeserum wordt 
door ons lichaam opgevat ais ongewenste 
binnendringer (in ons lichaam ontstaan 
dan antistoffen tegen aile ingespoten paar
de-eiwitten, inclusief het paarde-antigiO. 
V eel mensen zijn ailergisch of overgevoe
lig voor paardeserum ais zodanig, bijvoor
beeld doordat zij in contact zijn geweest 
met paarden of met paarde anti-sera. Zij 
reageren op de toediening met een heftige 
reaktie die zonder behandeling tot een 
shock en de dood kan leiden. We noemen 
dit een anafylactische shock. 
Het slachtoffer van de slangebeet onder
vindt niet aileen de schade van de I m1 
slangegif maar daamaast ook nog van 10-
20 ampullen paardeserum. Stel dat je niet 
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ailergisch bent, nooit in aanraking bent 
geweest met paarden, maar in het verleden 
wei ai eens behandeld bent geweest met 
paarde-antiserum tegen een slangebeet. 
Dan zai het duidelijk zijn dat een tweede 
beet nooit behandeld mag worden met 
paarde-antiserum, omdat het paardeserum 
aan ons afweersysteem dan ai bekend is en 
dus dan aanleiding kan geven tot een dode
lijke anafylactische shock! 
Daarom, ons advies, vertrouw nooit een 
gifslang en ais je gebeten wordt, laat je 
eigen afweersysteem het opknappen onder 
het wakend oog van een Intensive Care
afdeling en ga niet op eigen houtje (zonder 
medische begeleiding) aan de gang met 
antisera. 

SUMMARY 
The danger of poisonous snakes to its keeper is dis
cussed. When bitten the victim is to be transported 
to a hospital (intensive care) as soon as possible. In 
the mean time the victim must keep calm. It is strong
ly advised not to use any antiserum because it quite 
often works reversely (anaphylactic shock). 

Landelijk Alarmnummer in het gevai van een slangebeet 030-742200 * 
Slang .............. . 
behorende tot de groep 

Voor algemene infor-
matie kunt u zich Bloedgroep: 

Crotalidae (ratelslangen 
Viperidae (adders) 
Elapidae (koraalslangen) 

wenden tot de auteurs. Geboortedatum: 
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Tijdstip van de beet: 

I. Geen paniek. Sluit het terrarium. Ga zelf zo snel mogelijk liggen met het gebeten 
lichaamsdeel zo laag mogelijk. 

2. Laat iemand anders het bovengenoemde alannnummer be lien voor informatie over 
de te volgen behandeling. 

3. Er zal naar de bovenstaande gegevens gevraagd worden. 
Vul deze nu in en zorg dat deze handleiding altijd bij het terrarium ligt. Maak voor 
elke gifslang een aparte alarmkaart. 

4. Zuig in afwachting van de hulp de beet uit met een speciale zuigballon (niet met de 
mond in verband met het giO die geleverd wordt als onderdeel van een 'snake bite 
kit' (Sohngen) bij de grotere sportzaken. Snij NOOIT in de beet om het extra te Iaten 
bloeden!!! 

5. Om het transport van het gif te vertragen kan er een Iichte stuwband worden 
aangelegd om het gebeten lichaamsdeel tussen de beet en het hart. Niet te strak en om 
de 10 minuten I minuut langzaam losmaken. 
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Reddingsaktie Bufo calamita en 
Triturus vulgaris 
Ingezonden: decernberl982 

INLEIDING 
Op 4 juni 1981 is het bestuur van de 
Stichting Iguana (Ad en Ina Born, Fons 
Sleijpen), samen met een vrijwilligster 
(Carla Brunke) gestart met de ' Reddings
operatie Bufo calamita en Triturus vul
garis'. 
Het doe] van de aktie was om dieren van de 
bovengenoemde soorten uit een bedreigde 
biotoop weg te vangen en ze daarna uit te 
zetten in diverse andere biotopen. Al
vorens de aktie te beginnen, werd er bij het 
Ministerie van C.R.M. ontheffing van de 
Natuurbeschermingswet aangevraagd. De 
verk.regen ontheffing voor 1981 gold van 
4 juni t/m 22 oktober. 

BEDREIGING VAN DE OUDE 
BIOTOOP 
De oude biotoop ligt aan de Hermesweg te 
Vlissingen. Hij bestaat uit een stuk braak
liggend land met middenin verscheidene 
ondiepe (tot ca. 0,5 m) poelen. Ze zijn 
langs enke le randen dicht begroeid met 
riet. In het water groeien diverse water
planten. Het land is begroeid met hoog, 
verwilderd gras, distels, brandnetels en 
allerlei ander 'onkruid '. Het wemelt er van 
de insekten, vooral erg vee! sprinkhanen. 
Kortom: het was een prachtig gebied voor 
amfibieen. 
Dit stuk grond is door de gemeente Vlis
singen verkocht aan diverse bedrijven. 
Deze gaan het gebruiken als bouwterrein 
voor kantoren, garagebedrijven en auto
showrooms. De eerste bouwak.tiviteiten 
zouden eind 198 1 beginnen. Dit hield dus 
in dat de dieren niet eens konden vluchten, 
daar ze in winterslaap zouden zijn. Hun 
slaapplaats zou veranderen in een massa
graf! 

DE NIEUWE BIOTOPEN 
De door ons gevangen dieren werden uit
gezet in de volgende twee biotopen: 
BiotoopA. 
Een tamelijk nieuwe sloot langs de Veer
havenweg, nabij de A-58, te Vlissingen. 
Deze sloot is ca. !50 m lang en 4 m breed. 
Het water is zeer dicht begroeid met aller
Iei waterplanten. Hetland rondom de sloot 
is vergelijkbaar met de oude biotoop. In 
deze sloot kwamen nog geen amfibieen 
voor. 
BiotoopB. 
Een slotencomplex, gelegen tussen de 
Sloeweg, Langeleenweg en de Bossen
burghweg te Vlissingen. Dit complex be
staat uit een aantal oude en nieuwe sloten. 
Rond de sloten ligt verwilderd grasland, 
weiland en een groenstrook langs een 
nieuwbouwwijk. Dit complex werd al be
woond door beide amfibieensoorten. 



Bufo calamita, 
wachtend in de 
emmer. 

Aantallen overgc
zettc dieren; larvcn 
en cieren zijn gc
schat. (A) of (B) 
achter het aantal 
geeft de nieuwe 
biotoop aan. 
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en in emmers verzameld. Na het vangen 
werden ze zo snel mogelijk naar de nieuwe 
biotopen gebracht. Zo nu en dan werd het 
vangen eventjes gestaakt om de dieren die 
zich verborgen hadden weer te voorschijn 
te Iaten komen. 
Rond half juni 1981 begonnen de poelen 
flink uit te drogen. Begin juli 1981 waren 
de poelen totaal uitgedroogd. Wei waren 
er nog vochtige stukken grand tussen b. v . 
het riet. 
Na II augustus 1981 werden er geen die
ren meer gevangen. We wilden de dieren 
die nu achterbleven met rust Iaten, en wei 

HET OVERZETTEN VAN DE DIEREN om de volgende reden: Een groat stuk van 
De volwassen dieren werden vnl. met de het land wordt nog niet gebruikt om te 
hand gevangen en de Iarven met keuken- bouwen, zodat er voor de dieren die ach
zeven (0 15 em). De dieren werden geteld terbleven geen risico was. Ze konden nu 

Datum Weer B. calamita T. vulgaris • 
Tijd Temperatuur volw. 1-jarig pas mrven e1eren 1arvcn 

gemctamorf. 

4 juni zonnig 105(A) - - - - -
18.30-19.00 ca. 20°C 

5 juni regenachtig 9(A) 2(A) - 20(A) 500(A) -
18.30- 19.00 ca. 11•c 

13 juni zonnig - - - 5000(A) - 70(A) 
16.00- 17.30 ca. 25•c 51(8 ) 9(8) - 5000(8) - 150(8 ) 

13 juni onbewolkt 
20.00-2 1.00 ca. 22•c 5(8) - - 5000(8) - 300(6) 

30juli zonnig I(A) - 9(A) - - -
19.00-20.00 ca.23•c 

8 augustus bewolkt I(A) - l i(A) - - -
20.00-2 1.00 ca. 22•c 

9 augustus motregen 
13.00- 14.00 ca. 21•c - - 15(6) - - -

9augustus bewolkt 
14.30-16.00 ca. 23°C 4(8) - 15(6) - - -

II augustus bewolkl 
13.30-15.00 ca. 23•c 8(8) 1(6) 55( B) - - -

totaal ovcrgezet 184 12 105 ±15000 ± 500 ± 520 
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ongestoord op zoek gaan naareen geschik
te overwinteringsplaats. Ze hadden nog 
ca. tweederde van hun oude biotoop tot 
h!Jn beschikking. Op bet andere derde deel 
werd met de bouw begonnen. 
Voor bet jaar I 982 werd ons ook onthef
fing verleend. In dit jaar hebben we echter 
helemaal geen dieren weggevangen, daar 
er nog geen bouwaktiviteit te bespeuren 
was. De oude biotoop is tenslotte (zo lang 
bet nog duurt) de meest geschikte. Er wer
den dit jaar weer volop parende Bufo 
calamita waargenomen. 

ANTI SLANGEGIF SERUM EN DE WET 

CONCLUSIE 
Uit dit relaas moge blijken dat de wette
lijke bescherming van inheemse amfibieen 
op sommige punten nog niet efficient is. 
Een. pracht-biotoop kan ongestraft ver
nietigd worden en daannee ook de dieren. 
Maar wee je gebeente als je als terrariaan 
een paartje inheemse padden in een terra
rium houdt, bij wijze van spreken dan. 

SUMMARY 
Bufo calamita and Triturus vulgaris where transpor
ted from a threatened habitat to two new habitats. 

Er zijn leden die verre (vakantie)reizen maken, de oerwouden intrekken of anderszins 
herpetologische waarnemingen verrichten. Nu is de natuur niet altijd even gezond voor 
ons mensen en het kan dus voorkomen dat men als bescherming anti-serum aanschaft 
voor toepassing bij eventuele slangebeten. 
Niet gebeten in de vakantie? Gefeliciteerd. Maar ja, het serum is aangeschaft. Wat 
moeten we ermee? Verkopen maar ... en dat mag nou net niet volgens de wet. 
Het zelf invoeren van een enkel ampul serum is niet stratbaar, mits het voor EIGEN 
GEBRUIK bestemd is. (Zie ook bet artikel op blz. 218 in deze Lacerta) 
Dooreen medewerker van de Gemeentpolitie Amsterdam werd ik gewezen op de Wet op 
Sera en Vaccins d.d. 21 april I927, alsmede het Besluit n.a. v. deze wet, gedateerd 27 
maart 1934. 
De voor ooze leden belangrijkste bepalingen zal ik even op een rijtje zetten: 
I. Import en aflevering van sera en vaccins of stoffen waarin sera of vaccins zijn 

verwerkt is slechts toegestaan aan - door de minister aangewezen - bier te Iande 
bevoegde Apothekers en Groothandels van geneesmiddelen. Deze laatsten mogen 
uitsluitend leveren aan Apothekers en Diergeneeskundigen. 

2. V66r de invoer is een vergunning aanvragen (en verkrijgen) vereist. Er is vooraf
gaande toestemming nodig van de Commissie Gezondheidsraad. 

3. Invoer per post is slechts toegestaan via een achttal plaatsen (Amsterdam, 
's-Gravenhage, Groningen, Maastricht, Oldenzaal, Roosendaal, Rotterdam en 
Zevenaar). Overige invoer moet plaatsvinden via Utrecht, waarbij invoer door de 
Iucht slechts over Schiphol kan geschieden. 

4. Aile sera en vaccins moeten aan een monsteronderzoek onderworpen worden. 
5. Aile sera en vaccins moeten na invoer te Utrecht worden voorzien van een Rijks 

controlemerk. 
6. Serum is volgens de wet slechts drie jaar houdbaar. 
7. Als minimum voor in te voeren serum geldt 200 cc of 200 gram. Als minimum voor 

in te voeren vaccin geldt I 00 cc of I 00 gram. 
8. Overtreding van de wet kan worden gestraft met een boete van ten hoogste f I 000,-. 
Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Inspecteur voor de Voiksgezond
heid of de Commissie Gezondheidsraad. 
Meer inlichtingen omtrent de bier genoemde wet, aismede de uitvoeringsregeling kunt u 
verkrijgen bij de Hoofdagent van Politie P.B.J. Ides, Bureau Bereden Politie & Honde:. 
geleiders, Elandsgracht 117, 1016 TT Amsterdam, ofbij schrijverdezes. 
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K weekresultaten van Lacerta-leden over de 
peri ode 1972-1981, aanvullingen 

In Lacerta 41/9, pag. 164-172, verscbeen 
een overzicbt van kweekresultaten bij 
Lacerta-leden over de afgelopen tien jaar. 
In het overzicht bevinden zicb twee fouten 
waar bet betreft de systematiek: Vipera 
aspis behoort niet tot de familie Crotalidae 
maar tot de Viperidae; Sternotherus odo
ratus is geen lid van de fami1ie Testudini
dae maar van de Kinostemidae. Ook ont-

ORDE/FAMILIE/SOORT 1972 1973 1974 

Gonatodes albigularis 
Gonatodes vittaflis 
Gonatodes spec. I 
Gymnodactylus antillensis I 
Hemidactylus ansorgii 
Hemidactylus bowringii 
Hemidactylus brookii 
Hemidactylus frenatus 
Hemidactylus mabouia 
Hemidactylus muriceus 
Hemidactylus spec. 
Hemiphyllodactylus typu.~ 
Lygodactylus picturams 
Padrydat·tylus bibroni 
Pach_vdactylus capensis 13 
Phelsuma abbotti 
Phelsuma astriata 
Phelsuma cepediana I 9 
Phelsuma dubia 
Phelsumalaticauda I 2 10 

brak een deel van de kweekresultaten met 
vertegenwoordigers van de familie Gek
konidae. Hieronder is bet ontbrekende 
deel van de kweekresu1taten alsnog ge
geven. 

SUMMARY 
Some supplemental data are given for the table of 
breeding results in Lacerta41/9, p.p. 164-172. 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

12 10 
3 

2 
2 2 

I 13 46 
6 5 5 5 5 2 

22 I 
3 

3 30 
10 

5 2 3 II 
2 
I I 14 

5 II 

I 
17 26 

I 4 6 14 6 24 
6 4 23 92 89 

4 45 80 62 79 85 



HANSNETIEN 
FERRY 
ZUURMOND 
p/a Badhuisstr. 85 
2584HE 
Den Haag 

Tekeningen en 
foto's van de 
auteurs. 

225 

Huisvesting en verzorging van 
waterschildpadden (3 ), Chrysemys picta dorsalis, 
de zuidelijke sierschildpad 

GENUS- EN SOORTBESCHRIJVING 
Het geslacbt Chrysemys omvat de soorten 
scripta en picta, die op hun beurt een aan
tal ondersoorten kennen. Tot de picta
groep beboren buiten de nominaatvonn 
Chrysemys picta picta (oostelijke sier
schildpad) de ondersoorten Chrysemys 
picta bellii (westelijke sierschildpad), 
Chrysemys picta marginata en Chrysemys 
picta dorsalis (zuidelijke sierschildpad). 
Het carapax (rugschild) van Chrysemys 
picta dorsalis is donkergroen tot zwart met 
een oranje ( -gele) streep midden over de 
lengte van het schild. Verder is bet aldan 
niet oranje doorvlamd met aan de rand een 
onregelmatige oranje (-gele) band. Het 
ovaalvonnige rugschild is afgeplat en niet 
gekield. Bij jonge dieren is het bijna rood 
en enigszins gekield. 
De kleur van bet plastron (buikschild) is 
bij de volwassen dieren egaal geel. Bij 
jonge dieren kan het al dan niet voqrzien 
zijn van een donkergroene vlek in bet mid
den. 
De overgang tussen rug- en buikschild is 
donker groen met oranje-gele vlekken. De 
poten en weke delen zijn donkergroen met 
oranje strepen, die aan de randen overgaan 
ingeel. 
De kop is donker groen met aan de zij- en 
onderkant een gele streeptekening, die in 
de hals verloopt naar oranjekleurig. Ook 
de staart is donkergroen met gele strepen. 
Men berkent de mannetjes aan de extreem 
lange nagels van de voorpoten en aan de 
langere staart. Bij de mannetjes is de staart 
namelijk net zo lang als de helft van het 
rugschild, bij de vrouwtjes bedraagt de 
staartlengte slecbts een derde van het rug
schild. 

Daarnaast bereiken de volwassen manne
tjes een carapaxlengte van gemiddeld 10 
tot 11 Y.z em en de volwassen vrouwtjes 
gemiddeld 12 Y.z tot 14 em. Als maximum
lengte geldteen afmeting van 15,6 em. 

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING 
Chrysemys picta dorsalis komt voor in de 
Verenigde Staten van Noord-Amerika, 
van bet zuiden van Illinois en Missouri 
verder zuidwaarts langs de beide zijden 
van de Mississippi-rivier tot de kust van 
Louisiana (aan de Golf van Mexico) en 
oostwaarts door het noordelijke deel van 
de Mississippi tot in .Alabama. Er is een 
restpopulatie in zuid-oostelijk Oklahoma. 

LEVENSWIJZE 
Deze schildpad leeft bijna uitsluitend in 
stilstaand water, zoals meren, kreken, 
poelen en moerassen, die voorzien moeten 
zijn van een dichte plantengroei. Langs de 
Atlantiscbe kust komt hij soms in brak
watervoor. 
Zodra de zon opkomt wordt Chrysemys · 
picta dorsalis aktief en gaat verscheidene 
uren zonnen. In de late morgen gaat hij op 
zoek naar voedsel. Dan volgt weer een 
periode van zonnen en in de namiddag of 
vroege avond wordt weer gegeten. Hij 
brengt de nacbt onder water door, slapend 
op de bodem of op een zich daar bevindend 
voorwerp, zoals een rotsblok of een boom
stam. Dejonge dieren zijn in overwegende 
mate camivoor (namelijk 85% dierlijk 
voedsel). Naannate zij groter worden 
treedt er een verandering in bet voedsel
patroon op; zij worden steeds meer her
bivoor. Volgens CARR (1973) bestaat het 
voedsel van volwassen dieren voor 88% 
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uit plantaardig materiaaJ, voomamelijk 
eendek.roos en algen. Het dierlijk voedsel 
bestaat in hoofdzaak uit insekten. 
Het paargedrag van de dieren verloopt als 
volgt. Het mannetje begint met Jangzaam 
achter het vrouwtje aan te zwemmen. Op 
een gegeven ogenblik haaJt hij haar in en 
passeert haar. Dan draait hij zich om, 
zodat zij met de koppen tegenover elkaar 
komen te staan. Het mannetje maakt 
daarna met zijn voorpoten trillende bewe
gingen naar het vrouwtje, waarbij hij met 
zijn lange nagels haar kop en nek aanraakt. 
Ontvankelijke vrouwtjes reageren op dit 
baltsgedrag door met de onderkant van de 
voorpoten de uitgestrekte voorpoten van 
het mannetje aan te raken. Soms zwemt 
het mannetje dan weer weg, ogenschijnlijk 
met de bedoeling, dat het vrouwtje hem 

volgt. Dit doet het vrouwtje echter niet en 
nadat het mannetje dit gedrag verschi l
lende malen heeft herhaald, laat zij zich 
naar de bodem zakken. Het mannetje 
zwemt vervolgens achter haar aan, klimt 
op haar en de paring begint. 
De mannetjes bereiken de geslachtsrijp
heid in twee tot vijf jaar, maar in ieder 
geval moeten zij een Jengte hebben bereikt 
van acht a negen em. De vrouwtjes zijn in 
vier tot acht jaar geslachtsrijp bij een 
lengte van tien em. 
Per Jegsel worden vier tot zes eieren ge
legd in een door het vrouwtje gegraven 
kuil van ongeveer 10 em diep. De eieren 
worden afgedekt met bodemgrond, die 
door het vrouwtje met behulp van de 
inhoud van haar blaas wordt bevochtigd. 
De eieren zelf zijn elliptisch gevormd en 
hebben een afmeting van 32x 19 mm. De 
broedduur bedraagt 10 tot II weken. 
De pas uit het ei gekomen dieren zijn on
geveer 2 ~ em groot. 
Zowel de eieren als de jonge en vo1wassen 
dieren staan bloot aan talloze vijanden. Zo 
worden de eieren gegeten door dassen, 
grondeekhooms, skunken, vossen, was
beertjes en kousebandslangen. Zelfs is het 
zo, dat mensen de eieren verzamelen om 
deze te gebruiken als aas bij het vissen. 
De jonge schildpadjes worden gegeten 
door onder andere de stierkikker (Rana 
catesbeiana) en grote vissen. Een belang
rijk facet is helaas ook het wegvangen van 
jonge dieren ten behoeve van de dieren
handel. Zo beschri jft CARR ( 1973), dat aan 
vangers slechts 1 dollarcent per exemplaar 
werd betaald, hetgeen een indicatie is voor 
de hoeveelheid gevangen dieren. Volwas
sen schildpadden vallen ten prooi aan alli
gators, minks, muskusratten, s1angen 
(Coluber constrictor) en kraaien. Ook 
sterven vee! dieren als verkeersslachtoffer 
often gevolge van pesticiden. 
Over de levensduur van Chrysemys p icta 
dorsalis in de natuur is weinig bekend. 
Volgens SCHWARTZ (1961) kan aangeno
men worden, dat deze schildpad ongeveer 
20 jaar oud wordt. 
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VERZORGING IN GEV ANGENSCHAP 
Voor een paartje van deze kleinblijvende 
schildpaddesoort is een aquarium met een 
afmeting van I 00x40x40 em voldoende. 
Het Iandgedeelte in een dergelijke bak kan 
bestaan uit een zwevend gedeelte van glas 
met een afmeting van 25x40 em (zie 
NETIEN & ZUURMOND, 1982). 
Overeenkomstig bet gedrag in de natuur 
moet deze schildpad de gelegenheid heb
ben om te zonnen (zich op te warmen). 
Daartoe wordt boven bet Iandgedeelte een 
spot van 40W gemonteerd op een afstand 
van ongeveer 15 em. 
Het water wordt op temperatuur gehouden 
door een aquariumverwarmer. De tempe
ratuur van bet water moet circa 22 tot 24°C 
bedragen met een nachtelijke afkoeling tot 
18 a 20 graden. De temperatuur van de 
Iucht dient enkele graden hoger te zijn. 
De waterstand in bet verblijf moet een 
hoogte hebben van zo'n 30 em, omdat we 
bier te maken hebben met goede 'zwem
mers'. 
Ook in dit geval kunnen we voor het 
schoonhouden van het water weer het zo
genaamde biologische bodemfiltersys-

teem gebruiken (zie NETIEN & ZUUR

MOND, 1982). 
Het voedsel in gevangenschap kan onder 
andere bestaan uit muggelarven, regen
wormen, naaktslakken, kleine visjes, gar
nalen, mosselen, stukjes hart of ander 
mager vlees en groenvoer, zoals andijvie, 
sla, koolsoorten en waterplanten (uit eigen 
aquarium!). 
Het is ook in Nederland gelukt Chrysemys 
picta dorsalis tot voortplanting te brengen. 
Zo beschrijft FLEMINKS ( 1981) de kweek 
van Chrysemys picta picta x Chrysemys 
picta dorsalis. Belangrijk is hierbij te ver
melden, dat FLEMINKS de natuurlijke 
zomer-winter-cyclus nabootste, dat wil 
zeggen een sterke variatie in zowel dag
Iengte als temperatuur. 

ASNAM 
De ASNAM (Amsterdamse Studiegroep 
Noord-Amerikaanse Moerasschildpad
den) is een groep schildpaddenliefheb
bers, die zich in bet bijzonder bezighoudt 
met bet bestuderen van Noordamerikaanse 
moerasschildpadden. Wilt u meer infor
matie over de aktiviteiten van deze studie
groep dan kunt u zich schriftelijk wenden 
tot de beer Fred Fleminks, Jacob van Len
nepstraat 263 Il te Amsterdam. 

SUMMARY 
A description of the life and habits of the southern 
painted tunle , Chrysemys picta dorsalis , is given, as 
is a manual to keep this species in captivity. 
There are several recordings of captive breeding with 
this tunle in Holland. Important seems to be a 
summer-winter cycle comparable to its natural one. 
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Polyurethaanschuim als decoratiemateriaal 
in het vivarium 

Ingezonden: januari 1983 

HET MA TERIAAL EN HAAR 
KARAKTER 
Polyurethaanschuim (PUR) is een met po
lystyreen vergelijkbare kunststof. Het is 
echter veel sterker dan dit bekende 'piep
scbuim' of tempex en beeft een taaiere 
structuur. PUR is hestand tegen tempera
turen van -40° tot 120°C en bezit een vlam
dovende werking. Het isoleert en haar 
soortelijk gewicht komt in de buurt van 
piepschuim, nl. 0,03. 
De stof wordt op vele manieren gebruikt: 
In de bouw past men haar toe bij afdich
tings-, isolatie-, reparatie- en montage
werkzaamheden. In de vrijetijdsbesteding 
vind je PUR terug bij bet schokvrij op
bergen van fotoapparatuur, bet opvoeren 
van bet drijfvermogen van (model-)vaar
tuigen, geluidsisolatie, versteviging en bet 
creeren van miniatuurlandschappen. Het 
materiaal leent zich ecbter ook bij uitstek 
voor bet scheppen van rotswanden en an
dere grillige interieurconstructies in bet 
terrarium. Eenmaal uitgehard is PUR net 
zo onschuldig als piepschuim. De ver
werking is eenvoudig en een handige 
hobbyist is met bet spul in staat om boogst 
verschillende reliefs te bereiken. 

MIJN KENNISMAKING MET PUR 
Zomer 1981 bladerde ik, op zoek naar 
informatie over de toepassing van kunst
stoffen voor decoratie, een stapel hobby
tijdschriften door. In twee afleveringen 
van Het Aquarium trof ik hoogst inspire
rende en originele verslagen aan, waarin 

de schrijvers hun avonturen met bet 
schuim en het schuimen e~ee uit de 
doeken deden. 
BROERE ( 1977), zeeaquariaan, maakt 
duidelijk hoe men met PUR na bewerking 
en schilderen een vrijwel perfect surrogaat 
kan vervaardigen van een begroeide zee
bodem of een rotspartij van 'levend steen'. 
Hij maakt in zijn schrijven duidelijk dat 
PUR een goede vervanging kan zijn voor 
bet gebruikelijke 'levend steen', dat lief
bebbers verbruiken als een bos tulpen, 
waardoor er enorme roofbouw op de riffen 
wordt gepleegd. De kleurenfoto's bij het 
artikel bewijzen de grote gelijkenis tussen 
de Middellandse Zeebodem en de bak van 
de schrijver. 
JASPERS (1981), cichlidenhouder, verhaalt 
hoe zijn vissen hem dwongen bet tempex 
aan de kant te zetten. Hun grazen van alg 
veroorzaakte zoveel witte plekken op de 
opgeschilderde piepschuimachterwand, 
dat de steeds terugkerende herstelwerk
zaamheden hem deden besluiten het piep
schuim af te zweren. In een mal goot hij, 
door toevoeging van pigment verschillend 
gekleurde, PUR-'bobbels' en verzwaarde 
hij de constructie door er enkele stenen in 
mee te gieten. Dit laatste om het drijven 
van de achterwand te voorkomen. In het 
aquarium bleek de vederlichte rotswand zo 
goed bij de rolkeien op de bodem te 
passen, dat bezoekers hun gastheer regel
matig vroegen op welke wijze hij die 
'stenen' op de achterwand had bevestigd! 
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MIJN EIGEN ERV ARING MET PUR 
PUR wordt in twee uitvoeringen op de 
markt gebracht: een handige, maar door 
bet drijfgas freon milieu-onvriendelijke, 
een-components spuitbus, of in blik in 
twee componenten. Bovengenoemde au
teurs gebruikten beide bet twee-compo
nenten schuim, want aileen hierin kan men 
de speciale PUR-pigmentstoffen mengen. 
Door bet schuim door en door met dit 
pigment te kleuren zullen bij beschadiging 
geen kale plekken te zien zijn. De kleur
stoffen worden geleverd in zwart, blauw, 
geel, groen en rood. 
Het voordeel van de spuitbus is natuurlijk 
de eenvoudige werkwijze en het feit dat 
men bij een kleine bak niet met een hoe
veelheid ongebruikt schuim blijft zitten. 
Dit laatste deed mij ertoe besluiten de 
spuitbus te kiezen. 
Hoe dan ook, PUR zal, aangemaakt of uit 
de bus gespoten, na het aanbrengen onder 
invloed van vocht in de Iucht gaan rijzen 
tot max. 30 liter/kilo. Bij de optimale 
omgevingstemperatuur van rood 20 °C 
verkrijgt men de grootste hoeveelheid 
schuim. Door tijdens het aanbrengen het 
schuim goed te verdelen en te vormen 
krijgt men de basiselementen van de ge
wenste decoratie. Eventueel kan tijdens en 
na bet uithardingsproces aan de vormen 
door snijden, krassen, trekken en schuren 
wat afwerking plaatsvinden. 
Tijdens het opschuimen en de ca. 8 uur 
durende uitharding komen giftige gassen 
vrij, de werkruimte moet dus goed ge
ventileerd worden. Het schuim zelf is on
schadelijk, beide aquarianen hebben nooit 
enige vergiftigingsverschijnselen op
gemerkt. PUR hecht op de meeste mate
rialen, met uitzondering van teflon en 
siliconen bevattend materiaal. Het is te 
schilderen met bijv. ijzermenie en school
bordenverf. 
lk paste PUR toe in mijn paludarium, 
waarin ik met glas een watervalconstructie 
en een aantal plantenbakken had geplakt, 
ondersteund door PVC-buis-pilaren. Het 
was een hele worsteling voor ik door had 

hoe ik hechting tussen glas en PUR kon 
verkrijgen. Het spul plakte eerder aan 
ander schuim of aan mijn beschermende 
huishoudhandschoenen dan aan het glas 
waarop ik het wilde smeren. Een goede 
methode bleek het te zijn om met een 
plamuurmes het schuim steeds op dezelfde 
plaats te duwen, waardoor je op een 
gegeven moment 'draden' trok en daarna 
kon jc dan een plak opbrengen. Op de 
metalen achterwand van mijn paludarium 
ging alles veel beter, al moest ik bier ook 
hetzelfde procede volgen. 
Een rotswand op een enkele ruit kan men 
beter op de methode van JASPERS maken. 
Men timmert daartoe als mal een platte kist 
zo groot als de binnenmaten van de glas
plaat. Om vastplakken te voorkomen 
worden de wanden van de kist bestreken 
met oplosmiddel, daarna wordt het schuim 
in de kist aangebracht. Na uitharding kan 
de 'rotspartij' uit de kist genomen worden 
en,. al dan niet voorzien van een verste
vigend geraamte, eenvoudig in de bak 
geklemd worden. 

CONCLUSIE 
lk ben zeer tevreden over het resultaat van 
dit schuimavontuur en ik denk dat ik PUR 
besJist nog wei vaker zal hanteren. Ik raad 
een ieder aan de artikelen van BROERE en 
JASPERS er eens op nate slaan, want dan 
proef je werkelijk de veelzijdigheid van 
PUR. 

SUMMARY 
The author summarizes his own experiences and 
those from BROERE (1977) and JASPERS (19HI) 
with poly-urethane-foam in the aquarium and term
rium. This modem light weighted substance appears 
to be useful in imitating rockwalls and thuswisc gives 
a very natural image. 
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Phrynops (Batrachemys) versus Platemys 

lngezonden: oktober 1982 

INLEIDING 
Bij het aanbieden van mijn artikelenreeks 
'Aantekeningen over amfibieen en reptie
len in Suriname' (D'AUDRETSCH, 1961/68) 
aan Lacerta, stelde ik uitdrukkelijk, dat het 
door gebrek aan literatuur vaak moeilijk 
was om de juiste naam van de beschreven 
dieren aan de weet te komen. De toenma
lige redacteur van Lacerta, de Heer 
L.C.M. Wijffels heeft zich daarop veel 
moeite getroost om mij hierbij behulp
zaam te zijn en later ook de Heer J. Th. ter 
Horst. Daar ik geen materiaal verzamelde 
doch slechts beschreef en fotografeerde, 
valt het niet te vetwonderen dat in een 
aantal gevallen de naamgeving later niet 
juist bleek te zijn. HOOGMOED (1967) geeft 
hiervan een opsomming, maar naar mijn 
gevoel op een wijze die te weinig ruimte 
voor twijfel overlaat. Want, Iaten we wei 
zijn, ook nu nog is de herpetofauna van 
Suriname beslist niet voor I 00% bekend. 
Het aantal verzamelplaatsen, waarvan 
door HOOGMOED (1973) een overzicht 
wordt gegeven mag er op het eerste gezicht 
dan indrukwekkend uitzien, maar bij na
dere beschouwing blijkt alras dater hiaten 
van duizenden vierkante kilometers be
staan, waarvan practisch niets bekend is. 
Bovendien is het gros van deze vind
plaatsen of om Paramaribo heen of op 
enkele plaatsen langs de kust of op savan
nen of direct langs de grotere rivieren ge
legen en maar zelden in de gebieden tussen 
deze rivieren in, waar men zijn weg door 
het bos moet kappen (en waar een deel van 
mijn waamemingen als gevolg van mijn 
werk als geoloog wei op slaat). Het sim
pele feit dat er ook een bruine 'groene 
leguaan' bestaat (D'AUDRETSCH, 1965; 
FOEKEMA, 1969), zonder dat deze in het 
als uitputtend bedoelde werk over de ha
gedissen en wonnhagedissen van Suri-

name (HOOGMOED, 1973) - dit in tegen
stelling tot mijn artikelenreeks- genoemd 
wordt, spreekt voor zich. 

KROMNIKKI 
In het artikel over de deukschildpad, Pla
temys platycephala van HOFSTRA ( 1982) 
wordt beweerd, dat de 'zogenaamde Ba
trachemys van D'AUDRETSCH in werkelijk
heid berust op een samenraapsel van twee 
soorten, n.l. Phrynops nasutus en Plate
mys platycephala, zodatdit probleem hier
mee schijnt te zijn opgelost'. Deze con
clusie is geheel uit de Iucht gegrepen, het
geen uit het volgende moge blijken. 
Mijn beschrijvingen van de kromnikki, die 
als 'hoogstwaarschijnlijk Batrachemys 
nasuta' werd aangeduid (D'AUDRETSCH, 

1965) komt praktisch geheel overeen met 
tfie van PRITCHARD ( 1979) van Phrynops 
(Batrachemys) nasuta, tetwijl de kleurvan 
het bovenschild (grauwzwart) eerder op de 
ondersoort P. n. wermuthi zou wijzen dan 
op P. n. nasuta. De foto's op p. 623 Iaten 
ook duidelijk zien dat het schild van deze 
schildpad een afplatting vertoont. Net als 
het schild van de kromnikki op de foto die 
mijn artikel illustreert. Ik heb er het schild 
van een kromnikki, dat ik indertijd heb 
meegenoJilen, nog eens op nagekeken om 
te zien in hoeverre ik gerechtigd was om 
van een deuk te spreken. In het midden is 
er eerder sprake van een afplatting, maar 
het achterste gedeelte van het eerste rug
schild zowel als van het gehele tweede is 
duidelijk enigermate hoi, zodat de beti
teling 'deuk' hier wei op zijn plaats lijkt. 

VERDEREBUZONDERHEDENVAN 
HETSCHILD 
- lengte rugschild: 28 em 
- stevig met het rugschild vergroeide wer-

velkolom 
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-tot twee pilaartjes tussen rug- en buik
skelet vergroeid bekken 

- breedte buikschild voorzijde: I3,2 em, 
achterzijde: II ,5 em 

- hoogte van het schiid: 7, I em 
- breedte van nekschild voorkant: 7 mm, 

achterkant: 9 nun 
- axiale indeuking over de voile lengte van 

de buik- en dijbeenschilden 
- buikschilden gaan over voile lengte over 

de brug naar rugschild 
- borstschilden gaan voor de helft van de 

lengte over de brug naar rugschild, maar 
met eerst een scherpe knik naar binnen 

- oksel- en liesschilden ontbreken 
- grootste breedte van rugschild meer van 

achteren ( op ongeveer tweederde van 
voren) dan direct achter het midden 

- laatste rugschild is van achteren ca. 4x 
breder dan van voren (van voren: 18 
nun, langs staartschilden: 48 mm, groot
ste breedte: 70 nun) 

- tussenkeelschild is Ianger dan de afstand 
hiervan naar de buikschilEien (55 mm, 
resp. 51 nun) 

Maar zelfs zonder al deze kenmerken moet 
bet toch duidelijk geweest zijn dat een 
schildpad met een kopbreedte van 7 em 
( = IA van de lengte van het rugschild) en 
een dergelijke grootte, ook al had deze dan 
een deuk, onmogelijk een Platemys platy
cephala kon zijn, hetgeen door HOOG
MOED (1967) werd beweerd. 

CONCLUSIE 
Oat de kromnikki een Phrynops soort is, 
kan, dacht ik, nu wei met zekerheid ge
steld worden. De grote kopbreedte wijst 
op het subgenus Batrachemys. De taxo
nomie van dit subgenus schijnt echter nog 
steeds verward te zijn (PRITCHARD, 1979). 
Volgens het tot nu toe vastgestelde voor
komen kan de kromnikki geen P.n. 
wermuthi zijn, maar zou het een P.n. 
nasuta moeten zijn. Zowel de kleur van 
het rugschild als de laatste drie van de 

bovengenoemde kenmerken stemmen bier
merle echter niet overeen. Deze zouden 
eerder wijzen op P .tuberculata (zie 
PRITCHARD, 1979). De grauwe schedel 
van de kromnikki vertoonde een rode vlek. 
De enige Phrynops soort, waarbij van 
wat bruins of oranjes op de kop gesproken 
wordt, isP. vanderhaegei (ziePRITCHARD, 
1979). 
Duidelijk is dus anders! 
Ook wat de gewone naam van bet subge
nus Batrachemys betreft is er verwamng: 
PRIT~HAJUD(l979)noemtdeze'paddekop

schildpadden', terwijl GRZIMEK (1973) 
het over 'kikkerkopschildpadden' heeft; 
de naam paddekopschildpadden reserveert 
hij voor het (sub )genus Phrynops, dat door 
PRITCHAJUD met 'gewone paddekopschild
padden' aangeduid wordt. 

SUMMARY 
The author demonstrates that the turtle 'kromnikki' 
from Surinam is a Phrynops (Batrachemys) species, 
as originally assumed, and not a Platemys platyce
phala as claimed by HOOGMOED. He further un
nerves the imputation that his description of the 
kromnikki would be a hotchpotch of these two turtles 
as recently alleged by HOFSTRA. 
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Een groene leguaan (Iguana iguana) gaat op stap 
lngczonden: februari 1983 

Augustus 1978 kwam ik vrij onverwacht 
in het bezit van een groene leguaan, die 
naar schatting een jaar oud was. Het diertje 
was in een slcchte gezondheidstoestand, 
bewoog zich nauwelijks, was gestopt met 
eten en de eigenaresse wist er geen raad 
meer mee. De onderkaak was helemaal 
slap geworden en er waren verdik.k.ingen 
zichtbaar aan de poten tussen de gewrich
ten. Hij bleek aan beenverweking te lijden 
(rachitis), hetgeen ontstaat door een ge
brek aan calcium, vitamine 03 en fosfor. 
Na een artikel over dierziekten (ZWART, 

1973) erbij te hebben gezocht werd be
s loten tot dwangvoedering over te gaan 
met aan stroken gesneden sla en andijvie, 
rijkelijk bestrooid met een kalk/vitamine
preparaat. Bovendien werden nog drop
pels vitamine AD3-aquosum in het drink
en sproeiwater gedaan, omdat er vaak van 
het sproeiwater gelikt werd. 
Het dwangvoederen gebeurde steeds door 
twee personen. Na het diertje op schoot te 
hebben genomen trok mijn vrouw zachtjes 
de bek iets open aan de kleine keelwam, 
waarna ik er voorzichtig een puntje van 
een bestrooid stukje sla zover mogelijk 
instopte. Na moeizaarn slikken ging de sla 
verder naar binnen en na dit ongeveer vier 
weken te hebben volgehouden werd er 
weer zelfstandig gegeten. 
Ongeveer twee maanden later waren de 
verdikkingen aan de poten geheel ver
dwenen en was de onderkaak weer hard, 
zij het in een iets gewijzigd model. Sinds
dien werd er prima gegeten en gingen 
groei en vervellingen zonder gebreken. 
Het enige wat opviel was, dat hij regel
matig nieste en blijkbaar gevoelig voor 
verkoudheid was. 
In het voorjaar van 1982 (april) besloot ik, 
na een gesprek met een mede-Lacertalid, 
die hier goede ervaringen mee had, de 
leguaan voor de zomer onder te brengen in 
een geheel met glas afgesloten deel van 

mijn buitenterrarium. Hij was inmiddels 
uitgegroeid tot een totaallengte van 90 em. 
Het afgesloten terrariumgedeelte heeft een 
vloeroppervlakte van ca. acht m2 en heeft 
een hoogte oplopend van 30 tot 130 em, 
met de glaszijde op het zuiden. V oor venti
latie is een ruit vervangen door nylon 
horregaas en er is een afsluitbaar alumi
nium ventilatierooster in een zijwand op
genomen voor doorstroming van de Iucht 
bij hevige warmte. Bij slecht weer en !age 
temperaturen ging het ventilatierooster 
dicht en werd een dekruit op het horregaas 
gelegd om de aanwezige warmte zolang 
mogelijk vast te houden. In de bodem zijn 
al enkele jaren diverse kunststof specie
kuipen (inhoud 80 liter) ingegraven, waar
in water met beplanting en dieren, zoals 
salamanders en kikkers. Verder liggen er 
wat boomstronken en starnmen van fruit
borneo als klimmogelijkheid. De begroei
ing varieert van paardebloemen tot brand
netels. Voedselopname is in deze buiten
bak nooit waargenomen, wat overeen
stemt met de bevindingen van PUTZ, 
(1982). Voor deze voedselweigering heb 
ik nog geen aannemelijke verklaring kun
nen ontdekken. 
Begin mei 1982 bemerkte ik bij thuis
komst, dat het horregaas in een hoek iets 
Josgerukt was en dat de Jeguaan verdwe-
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nen was. Na aile achtertuinen van de buren 
diverse malen te hebben afgezocht, ver
loren we langzamerhand de moed. Deze 
tuinen zijn rijkelijk begroeid met bomen 
en struiken en grenzen achter aan een 
singel. Aan bet einde van deze singel, ca. 
200 meter verder, ligt (om bet zoeken te 
vergemakkelijken) een goed begroeid 
park. Kortom, een lustoord voor ontsnapte 
leguanen. De leguaan werd als vermist 
opgegeven bij de plaatselijke politie en 
aile omwonenden keken voor ons uit. 
De laatste week vanjuli '82 rond bet mid
daguur werd de eerste melding gedaan, 
terwijl wij op vakantie waren, door een 
buurman 50 meter verderop. De leguaan 
zat zich in de achtertuin te zonnen op een 
tak van een treurwilg, die half over de 
singel bing. Volgens omstanders zag hij er 
goed gevoed en indrukwekkend ( ook wei 
een beetje angstaanjagend) uit. De tempe
ratuur was ca. 24° C. Door een gewaar
schuwd familielid werd hierop een dap
pere poging ondemomen hem met de blote 
hand 'even' te pakken, waama de leguaan 
zich in een flits in de singel stortte en onder 
water verdween om niet meer terug te ke
ren. Bij terugkomst van vakantie werd na 
dit hele verhaal weer moed gevat en de 
singel met bijbehorende bomen en strui
ken vanuit een rubber bootje verscheidene 
malen stukje bij beetje afgezocht. Echt 
geen glimp van een leguaan. Na enkele 
weken vruchteloos uitkijken zakte bet op
timisme weer wat af. De temperatuur 
daalde in de loop van september '82 tot 
hoogtes rond de 10° C, wat voor een 
tropenbewoner funest moest zijn. Als bet 
dier niet door een bond of kat gegrepen zou 
zijn, zou hij wei aan een longontsteking 
omgekomen zijn. 
Op mijn verjaardag, 18 oktober 1982, 
's morgens om I 0. 00 uur werd ik op mijn 
werk door mijn vrouw gebeld dat de 
leguaan weer gesignaleerd was. Hij zat in 
een conifeer onder de al eerder genoemde 
treUiwilg in dezelfde tuin, zich op te 
wannen in bet ochtendzonnetje dat eigen
lijk voor bet eerst sinds weken weer wat 

wanntegaf. 
Na bet wereld-uurrecord te hebben verbe
terd over de afstand werk-huis, werd een 
groot visschepnet aangevat en de prooi 
behoedzaam benaderd. Besloten werd na 
enige observatie om te proberen bet net 
over het dier been te slaan en hem hiermee 
tegen de conifeer vast te klemmen, waarbij 
met de mogelijke sprongrichting rekening 
gehouden werd. Dit lukte in eenmaal en hij 
werd ter plekke in verzekerde bewaring 
gesteld. Een mooier verjaardagskado was 
niet te bedenken geweest. Hiema verhuis
de hij weer naar het binnenterrarium, waar 
hij zich weer snel gedroeg alsof hij nooit 
was weg geweest. De eerste week was er 
nog de angst voor een mogelijke longont
steking o. i.d., maar er was niets te zien dat 
hierop wees. Zelfs de aanhoudende ver
koudheid was met deze 'buitenkuur' ge
heel verdwenen. 
KoQklusie: een tropenbewonend dier, zo
als een groene leguaan, kan zich blijkbaar 
veel Ianger in ons klimaat handhaven dan 
de bezorgde liefuebber durft te hopen; 
hierbij moet ik aantekenen dat de zomer 
van 1982 voor Nederlandse begrippen erg 
goed was. Tevens is in een ruig en gevari
eef4 begroeid gebied de voedselvoorzie
ning blijkbaar geen probleem voor een 
planteneter. Verder valt de opmerkelijke 
honkvastheid (territorium?) op. Dus laat in 
een voorkomend geval de moed niet te snel 
zakken maar blijf uitkijken, desnoods een 
halfjaar. 

SUMMARY 
An Iguana iguana escaped in spring from its outdoor 
terrarium and disappeared into a garden. It was seen 
again in July, but the owner dit not succeed in cat
ching it. Finally the animal was caught in October. It 
was well fed and proved to be healthy. 

LITERATUUR 
POTz, R., 1982. Erfahrungen bei der Haltung und 
Zucht des Griinen Leguans. (Iguana iguana iguana). 
Herpetofauna 4(20): 21-25. 
ROON, H.D. van, 1976. Verzorging en voortplan
ting van de groene leguaan in gevangenschap. 
Lacerta34(6n): 71-77. 
ZWART, P., 1973. Ziekten van reptielen VI: defi
cientieziekten. Lacerta (31) II: 176-182. 



. ·.: ' . . ~ : 

~ .... : . . ; .- ~ ' 

. . r· ... 1 - -- - ~. ·•• • 

. ·-.: .:· \' .: ... 4 : ... • • 

.''':·; 

·INLEIDING; '·' · · ·· · · 15 em, meesta1 simpel en onvertakt. Deze 
In dit; artikel ~ii· ik · ~nige miu\V ;vetw~te ·liorizontaal geriehte stengel beeft zijn 
·soorien tillandsia's met elkaai"'vergeli]keri". blOemen spiraalsgewijs gerangsebikt, 

·. E.J .. :GOUDA .. ~Het. ··retreff ·.bier T.araujei, : T:ten~ifolia · waarvan aileen de kroonbladeren tussen de 
.Te~hell~ng 222 met eilkele :.vafieteiten~· -T.btrgeri: en ovale, spits toelopende dekbladeren uit-
3·5~4-AZ U,~~t . · T. aertinthos·~ . '~ ·. : steken. 
·mti5ttatie5' , · ' - · · ·.' ·: ' ,· •· ··' · · · · ' · De· witte kroonbladeren zijn ruim twee em 
van de auteur.'· TILLANDSIAARAOiEr · ''lang~ gestrekt. De kelkbladeren zijn 6 mm 

· Deze •soort heeft eeh opvaliende' bloei-·· bmg~ Iiehtgroen of wit en blijvend tussen 
wijze, ' waaidoot ! hij · op een · grotliarige · de· dekbladeren verborgen. Iedere bloem 

. . . ~ . . . 

,'; .. 

.. ": bOrstellijkt, waarvan de banm in een rich:.. . beeft' zes meeldraden die 7 mm lang zijn en 
tiilg·uitSteken~ ;Plariten recbtStreeks tiit:de' · een stamper die 10 mm lang is. Deze blij
'rlatuurhebben de baroe·puntige bladeren' ·ven diep tussen de kroonbladeren ver

. ·I06dreehr:op· de ··stenget· naat'boven ··ge-' borgen (zie figuur 2). 
: :. . ... <:fieht. Deze ·specifleke gfueiwijze krufbij De wortels zijn belangrijk voor de vast-

.. :. J ; •• •• "deikWeek nogafeens verloren gaan:··ne: ·hechting in steen; ze zijn veelvuldig ver-
: bladeten; in een spimal gernngsebikt; zijn ·: · takt om het heebtoppervlak te vergroten. 
stevig~ driehookig~ vijf tot zeveri em lang; ·Ze sterven snel na het uitgroeien af maar 

, aan de basis e6n enl-breed'en: dai_l·srielspits· blijven.een taaie struetuur bebouden. 
·toelopend ·(naar; fuven atbtiigend). De· ·Door de haarsebubben (zie figuur 3), die 

·.···plant voirnfeerdit:nge steilgel die wereen ··voor water- en voedselopname dienen, 

' ~ ··t- .. 

. : ,}_: :·· 

•: •• •• r 

j _;,· .. ; 

'· ·meter.Iang!kan worden, maar over bet at~· ·heeft T.araujei een zilveraebtige gloed 
geineen·varieerfde lengte~tuss~n Clh· 20 en . ·over de donkergroene bladeren. Deze 
30 em. .. · · · · · · · · · · · ·haarsehubjes zijn met bet blote oog niet 
De naam van deze tillandsia is ontleerid rum. waameembaar, omdat ze diebt tegen de 
de Braziliaanse rivie~de Araua.·' · : · bhtdhuid zijn aangedrukt. De baarsebub

. D~ bl~~~-~~gef(zi~ figuurl) is·langerdan ben· van T. tenuifolia, T.bergeri, en 
·"· : ,. . de.bladeren .. en kan.varieren tussen de·7;en T.aeranthos versehillen niet wezenlijk van 

Figuur I . . . 
·. Bl<~is~engei van . 
t.araujel · · · · 

234 

j :i : ~.. .. ·-

. I • .' ~ 

' ' ; ' • • \ I • : ' I ~ ,I • 

·.I em .. ;. : . 
•, 



Figuur2 
Bloem van 
T.araujei 
S=stamper 
M=meeldraad 
Kr=kroonblad 
K=kelkblad 
V =vruchtbeginsel 

Figuur3 
Haarschub van 
T.araujei. 
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die van T.araujei. T.araujei groeit op 
rotsen, soms op bomen, vanaf zeeniveau 
tot zo'n 850 m hoogte in centraal en oost 
Brazill e. 

I em 

ANDERE SOORTEN 
T.araujei is gemakkelijk te verwarren met 
T.tenuifolia var. saxicola die ook de 
neiging heeft zijn bladpunten omhoog te 
richten, maar niet zo extreem als 
T.araujei. De bovengenoemde varieteit 
groeit vrij lang uit in vergelijking met 
andere varieteiten van deze soort en heeft 
blauw-paarse bloemen (voor zover ik weet 
zijn er geen witbloemige planten van deze 
varieteit bekend). 
T.tenuifolia is zeer variabel. Er zijn ten
minste vijf varieteiten beschreven, waar
van bovengenoemde er een is. De meeste 
hebben wittige bloemen, zoals de varieteit 
die van Suriname bekend is (de zalm-

0,1 mm 

kleurige tillandsia). Enige varieteiten be
zitten echter blauw-paarse tot blauwe 
bloemen. Dit is een essentieel verschil met 
T.araujei, die aileen witbloemig bekend 
is. Van T.araujei zijn voor zover mij 
bekend geen varieteiten beschreven. 
Er zijn nog twee soorten die weinig van de 
vorige twee verschillen. Dit zijn T.bergeri 
en T.aeranthos. Van de laatst genoemde is 
bekend dat deze aan de noordkust van 
Spanje en op enige noordafrikaanse eilan
den in buitenluchtkultuur weelderig ge
dijt. Op deze eilanden tref je ie aan op Iicht 
hellende golfplaat daken op schuurtjes 
e.d. Het zijn grote warrige bossen van grof 
gebouwde planten met robuust uitstekende 
bloei-aren die fel rood gekleurd zijn (de 
bloemen zelf zijn diep blauw-paars). Van 
bestuiving is waarschijnlijk geen sprake, 
zodat er geen verspreiding zal plaatsvin
den. Dit geldt tevens voor de situatie in 
Spanje. 
In Spanje is het een veel fijner gebouwde 
plant, die in grote bollen aan een ijzer
draadje in tuinen hangen. In een klein 
dorpje trof ik hoven een weg een bol aan 
met een doorsnede van een meter. Ook 
worden ze in gemeentetuinen gebruikt. 
O.a. in Cangas de Onis waren vele bollen 
op, stokken in gemeentetuinen geplaatst. 
Dit gaf de indruk van kleine gemodel
leerde boompjes. 
T.aeranthos is, door zijn snelle groei en 
door het produceren van vele stekken, 
makkelijk vegetatief te vermeerderen. 
Ook komt hij gemakkelijk in bloei, maar 
bestuiven geeft nogal wat moeilijkheden. 
In de Ianden van herkomst, Brazilie, 
Uruguay, Argentinie en Paraguay, leeft hij 
op bomen (epifytisch). 

SUMMARY 
A description of Tillandsia araujei is given. It is 
compared with some other members of the genus. 
The differences are minimal. 
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De inhoud van dit boek bestaat uit twee 
gedeelten, te weten een algemeen dee! en 
een gedeelte, dat dieper ingaat op de in 
Thailand voorkomende soorten schildpad
den. 
In het algemene gedeelte wordt ondermeer 
aandacht geschonken aan de nomenclatuur 
van de schildpadden, de bouw, de vor
menrijkdom en de voortplanting. Deze 
100 pagina's omvattende inJeiding is naar 
onze mening niet op aile punten even 
relevant. Zo verwacht men niet, dat een 
dergelijk specifiek boek een uitgebreide 
opsomming geeft van aile schildpadden 
die in de wereld voorkomen. 
In het tweede gedeelte worden aile in 
Thailand voorkomende (30 soorten en on
dersoorten)land- en waterschildpadden af
zonderlijk besproken. Daarbij wordt in
gegaan op genus- en soortbeschrijving, 
verspreiding, levenswijze en eventuele 

bijzonderheden. Op sommige punten lijkt 
de tekst wat summier, maar hierbij dient 
bedacht te worden, dat van verschillende 
soorten nog weinig bekend is omtrent de 
gedragingen in de natuur. Inhoudelijk 
blijkt overigens, dat de auteur wei degelijk 
terzakekundig is. Zo beschrijft hij als een 
van de weinigen de juiste levenswijze (en 
daarrnee de enig juiste manier om het dier 
in gevangenschap te houden) van Geoe
myda spinosa, de gestekelde aardschild
pad. 
De vele taal- en spelfouten in de tekst zijn 
waarschijnlijk te wijten aan de gebrekkige 
kennis van de Engelse taal bij de Thaise 
vertaler. De kwaliteit van de foto's en 
tekeningen is goed, waardoor de soorten 
gemakkelijk zijn te determineren. Jammer 
is, dat de foto's en tekeningen niet direkt 
bij de bijbehorende tekst staan, maar in 
een apart gedeelte zijn opgenomen. Het 
boek heeft weliswaar een systematische 
inhoudsopgave, maar geen index op soort
naam, waardoor het opzoeken van de di
verse soorten wordt bemoeilijkt. Bij de 
foto's en tekeningen wordt ook niet ver
wezen na!lf de bijbehorende pagina met 
tekst en omgekeerd. 
Hoewel het boek door de hierboven ge
noemde bezwaren wat moeilijk in gebruik 
is , is de aanschaf toch zeer de moeite 
waard, aileen a! , omdat er weinig litera
tuur voorhanden is over Aziatische Schild
padden. Gezien de geboden informatie 
kan dit boek, zeker in vergelijking met 
andere, o.a. Amerikaanse, boeken op dit 
gebied, ais vrij goedkoop worden aan
gemerkt. 

Hans Netten en Ferry Zuunnond. 


