
Biotoopterrariums
voor reptielen en amfibieën

n Natuurgetrouw inrichten
n Voor land- en waterbewonende dieren



Inhoud

Het houden van reptielen en amfibieën is
iets bijzonders. Het uiterlijk en het gedrag
van de dieren zijn fascinerend. Met een ter-
rarium kan een woestijnlandschap, een
weelderig regenwoud of een waterschild-
paddenbiotoop natuurgetrouw worden na-
gebootst.

Bij het observeren van de dieren vergeet u
het alledaagse leven snel. Enkele dieren
overwinnen hun natuurlijke schuwheid te-
genover mensen, andere vertonen ook in het
terrarium al hun gedragsvormen, zoals b.v.
hun jacht- of broedgedrag.

Het maakt niet uit voor welke dieren u kiest
– van de kleine minidraak, de dwergbaarda-
gaam tot en met de van kleur veranderende
kameleons – een reptiel of amfibie verrijkt je
leven.
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Het is indrukwekkend, dat reptielen de aarde
al 300 miljoen jaar geleden bevolkten. Ge-
durende een periode van meer dan 200 mil-
joen jaar waren ze de onbestreden heersers
op aarde. Dus al lange tijd voor ons mensen.

Deze infobrochure biedt u een eerste over-
zicht over de meest geliefde soorten reptie-
len en de verschillende wijzen om de dieren
te houden. Voor verdergaande informatie is
in de speciaalzaak speciale literatuur over
de afzonderlijke diergroepen en -soorten
verkrijgbaar.
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Reptielen, amfibieën en arthropoden zijn in
de regel zeer goed aan hun natuurlijke leef-
ruimte aangepast. Om ervoor te zorgen, dat
deze dieren zich ook in het terrarium goed
voelen, is het belangrijk, om zo goed moge-
lijk aan deze behoeften te voldoen. Zo blij-
ven de dieren bij een verantwoorde verzor-
ging gezond en verheugen ze de houder met
al hun gedragsvormen.

De bijzonderheden van de woestijn zijn op
de eerste plaats een enorme droogheid in
combinatie met sterke temperatuurschom-
melingen in het dag-nacht-ritme. Als sub-
straat kiest u hier idealiter voor puur zand of
bij gravende reptielen voor een mengsel van
zand en leem.

De verlichting bestaat uit een daglichtlamp,
zoals de sera reptil daylight compact, en
een extra UV-A/UV-B-rijke lamp zoals de
sera reptil desert compact 10%. Zo wordt
aan de intensieve lichtbehoefte van de

woestijnbewoners voldaan. De dieren blijven
lang gezond en vertonen volledig hun na-
tuurlijke gedrag.

Om de verwarming van het substraat over-
dag te simuleren, installeert u onder het sub-
straat een verwarmingskabel (sera reptil
heat cable) of een verwarmingsmat (sera
reptil thermo comfort mat). Afhankelijk van
de behoefte kunnen deze ook ‘s nachts wor-
den gebruikt. Voor het creëren van lokale
warmtepunten gebruikt u b.v. halogeen -
spots (sera reptil sun spot). In woestijnter-

Hieronder worden de meest voorkomende
terrariumbiotopen en enkele mogelijke be-
woners kort voorgesteld om u een klein
overzicht over de wonderbare veelzijdigheid
van de terraristiek te geven.

sera biotoopterrariums

Terrariums voor op het land levende reptielen

Woestijnterrarium



rariums ligt de temperatuur gemiddeld op 30 °C,
onder warmtespots kan deze 45 – 55 °C bedragen.
‘s Nachts moet de temperatuur naar 15 – 20 °C wor-
den verlaagd.

Van een hoop stenen of wortels kunnen grotten en
plaatsen om te zonnen worden gemaakt. Let erop,
dat deze niet ondergraven kunnen worden. Lijm de
hopen eventueel met silicone vast om te voorkomen
dat de dieren ingeklemd raken. De bodemgrond wordt
‘s morgens licht besproeid. Zo simuleert u de vorming
van dauw. Het vocht moet echter relatief snel weer
opdrogen. Ook voor woestijndieren moet er altijd een
drinkkom ter beschikking staan. Als beplanting zijn
agaven of cactussen zonder gevaarlijke stekels ge-
schikt. Alternatief kunt u in dit geval ook op kunst-
planten terugvallen.
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Korte beschrijving woestijnbewoners

DWERGBAARDAGAAM (POGONA HENRYLAWSONI)
Lichaamslengte    tot 30 cm
Herkomst              Australië
Temperatuur         overdag 25 – 32 °C (lokaal 55 °C),

‘s nachts 15 °C 
Luchtvochtigheid  30 – 40%
Voeding                 insecten en planten, sera repti-

mineral C, sera reptil Professional
Herbivor & Carnivor

Op grond van hun afmetingen en
interessante uiterlijk zijn dwerg-
baardagamen zeer geliefde terra-
riumdieren. Door hun individuele
persoonlijkheid in combinatie met
hun veeleer rustige aard zijn ze
ook voor beginners interessant.
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Zeer beweeglijke, overdag actieve
hagedissen, die als ze worden be-
dreigd op hun achterpoten lopen
en heel goed kunnen springen.
Vanaf eind november houden ze
6 tot 10 weken winterrust bij een
temperatuur van 10 tot 15 °C.

Lichaamslengte     tot 35 cm
Herkomst               het zuiden van de USA, noordoos-

ten van Mexico
Temperatuur          overdag 25 – 30 °C (lokaal 45 °C),

‘s nachts 20 °C
Luchtvochtigheid   40 – 60%
Voeding                 insecten, tussendoor ook fruit en

salade, sera reptimineral C & H

HALSBANDLEGUAAN (CROTAPHYTUS COLLARIS)

Deze geliefde, ‘s nachts actieve
Eublepharinae zijn bewoners van
droge resp. halfdroge steppen-
landschappen. Overeenkomstig
hun herkomst moeten ze ‘s win-
ters bij een verlaagde tempera-
tuur (12 – 15 °C) een winterrust
houden. Het terrarium moet zowel
met klimmogelijkheden als met
holen zijn uitgerust.

Kop-romplengte    11 tot 15 cm
Herkomst               Noord-India, Pakistan, Afghanistan,

Iran, Irak
Temperatuur          overdag 25 – 30 °C (lokaal 40 °C),

‘s nachts 20 °C 
Luchtvochtigheid   40 – 60%
Voeding                 krekels, huiskrekels, sprinkhanen,

kakkerlakken, sera reptimineral C

LUIPAARDGEKKO (EUBLEPHARIS MACULARIUS)
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In het tropisch regenwoud heersen vaak haast
constante temperaturen (ca. 24 – 26 °C) en
een hoge luchtvochtigheid (80%). In het re-
genwoud wonende dieren zijn meestal klim-
mende, boombewonende soorten. Daar
moet bij het inrichten van het terrarium re-
kening mee worden gehouden. Geschikte
bodemgrond is schimmelresistent en bevat

geen bodemhulpstoffen en bemestingsmid-
delen. Ideaal geschikt is terrariumhumus,
zoals b.v. sera reptil coco soil, dat als bri-
ket goed plaatsbesparend kan worden be-
waard. In combinatie met water neemt het
volume van deze bodemgrond enorm toe.

Regenwoudterrarium

sera tip

Om ervoor te zorgen dat overtollig water
de bodem niet moerassig laat worden, is
het raadzaam een drainage in te bouwen.
Vul hiertoe de bodem met een dunne laag
sera siporax, hierop sera filterwatten
leggen en pas daarna de bodemgrond
aanbrengen.

!!
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Om de bodem niet uit te drogen, installeert u in regenwoud-
terrariums de verwarmingsmatten bij voorkeur tegen de ach-
terwand. Met de zelfklevende verwarmingsmatten sera reptil
thermo comfort mat S en M is dat geen probleem. Een be-
langrijk inrichtingselement wordt gevormd door stukken hout
die tegen vocht bestand zijn en er tevens decoratief uitzien.
Voor de beplanting zijn haast alle in de handel aangeboden,
niet-giftige kamerplanten, zoals b.v. orchideeën, bromelia’s, ti-
landsia’s, tropische varens, mossen maar ook verschillende fi-
cussoorten geschikt. Let erop dat de planten onbemest zijn.
Bij een ongewisse herkomst de planten diverse keren af-
sproeien en evt. overvloedig water geven, voordat ze in het
terrarium worden geplant.

sera tip

Dieren met hechtlamellen aan hun poten
hebben gladde oppervlakken nodig om te
klimmen. Daartoe kunnen bamboestok-
ken ideaal decoratief worden gebruikt.

!!
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Pijlgifkikker met een fascinerende
kleuring. Alleen bij in het wild le-
vende dieren is er sprake van gif-
productie. Bij nakweek in het ter-
rarium is er geen gifconcentratie
meer aantoonbaar.

Lichaamslengte     2,5 – 5 cm
Herkomst              Nicaragua, Costa Rica, Panama,

Colombia, Tobago
Temperatuur           overdag 24 – 28 °C, ‘s nachts 23 °C
Luchtvochtigheid  80 – 100%
Voeding                 fruitvliegjes, kleine krekels, spring-

staarten, tropische zeugjes,
                             kweekvoeder: sera micron

GOUDEN PIJLGIFKIKKER (DENDROBATES AURATUS)

Deze fraai getekende gekkosoort
is afkomstig uit een gebied met
zeer veel neerslag. Hiermee moet
bij het houden van deze dieren re-
kening worden gehouden. Vanaf
november moeten twee tot drie
koele maanden (max. 23 °C) ge-
simuleerd worden.

Lichaamslengte     12 – 13 cm
Herkomst               oostelijk Madagaskar
Temperatuur          overdag 28 – 30 °C (lokaal 35 °C),

‘s nachts 20 °C
Luchtvochtigheid   75 – 100% door dagelijks be-

sproeien
Voeding                 kleine insecten (krekels, kamervlie-

gen, huiskrekels), vruchtenmoes,
sera reptimineral C

PAUWOOGDAGGEKKO (PHELSUMA QUADRIOCELLATA QUADRIOCELLATA)

Korte beschrijving regenwoudbewoners
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ROODKEELANOLIS (ANOLIS CAROLINENSIS CAROLINENSIS)
Lichaamslengte     tot 20 cm
Herkomst               zuidoosten van de USA, Bahama’s
Temperatuur          overdag 24 – 27 °C (lokaal 34 °C),

‘s nachts 22 °C
Luchtvochtigheid   80%
Voeding                 insecten, sera reptimineral C

Kleine, geliefde struik- resp.
boombewonende, overdag ac-
tieve leguaan met hechtlamellen
aan zijn poten. Afhankelijk van
hun stemming kunnen deze be-
weeglijke dieren veranderen van
kleur. Idealiter worden ze per paar
gehouden, want ze gedragen zich
erg territoriaal. In de winter hou-
den ze 4 tot 6 weken winterrust bij
een temperatuur van 18 °C.
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sera tip

Vallen voor voederdieren
Het kan telkens weer gebeuren, dat er
levend voeder ontsnapt. Ontsnapte
voederdieren kunnen eenvoudig met
de sera snail collect-val en wat voe-
der weer worden gevangen.

PANTERKAMELEON (FURCIFER PARDALIS)
Lichaamslengte    mannetjes 55 cm, vrouwtjes 35 cm
Herkomst              Madagaskar en naburige eilanden
Temperatuur          overdag 22 – 28 °C (lokaal tot 35 °C),

‘s nachts 16 – 22 °C
Luchtvochtigheid  70 – 100%
Voeding                 insecten

Deze prachtig gekleurde kameleon
wordt wel tot de eenvoudig te hou-
den soorten gerekend, maar in
principe zijn kameleons niet erg
eenvoudig te houden. In tegenstel-
ling tot de opvatting dat kameleons
van kleur kunnen veranderen om
zich te camoufleren, wordt de
kleurverandering bepaald door de
gemoedsgesteldheid van het dier
(angst, stress, honger, tempera-
tuur, ziekte, paartijd).

!!
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sera aquaterrariums
Het aquaterrarium dient voor het houden van reptie-
len en amfibieën, die zowel in het water als – in elk
geval tijdelijk – aan land leven. Afhankelijk van de ge-
houden soort kan voor het aquaterrarium een terra-
rium worden gebruikt, waarbij een deel van het terra-
rium als zwemgedeelte wordt afgescheiden (b.v. voor
kikkers, salamanders), maar er zijn ook speciale
aquaterrariums, zoals de sera reptil aqua biotop
(b.v. voor waterschildpadden).

Idealiter moeten zowel het land- als het waterge-
deelte worden verwarmd en ongeveer dezelfde tem-
peratuur hebben, om te voorkomen dat de dieren
verkoudheidsaandoeningen oplopen. Voor het ver-
warmen van het water is met name een regelverwar-
ming voor aquariums geschikt. Deze wordt onder
water geïnstalleerd en de gewenste temperatuur
kan worden ingesteld. Let er bij het houden van
schildpadden op, dat de glaskolf van de verwar-
ming afgeschermd is, zodat deze niet door de die-
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Tip: behandeling van het water

Reptielen en amfibieën kunnen erg gevoelig
op belasting van het water door chemische
resten reageren. Om die reden moet er
nooit direct leidingwater in een aquaterra-
rium worden gedaan. Behandel het water
tevoren eerst. Speciaal hiervoor werd sera

reptil aquatan ontwikkeld. Giftige zware
metalen worden gebonden. Het water krijgt
een natuurlijke kleuring, wat het natuurlijke
gedrag bevordert en bovendien het houden
van gevoelige soorten vereenvoudigt.

Het is raadzaam, het water te filteren. Bij
kleine dieren is een binnenfilter geschikt, b.v.
de sera fil 120. Bij grotere soorten, zoals b.v.
schildpadden moet een extern filter, zoals de
sera fil bioactive 250 + UV, geïnstalleerd
worden. De extra aangebrachte UV-techniek
voorkomt ziekten en algen.

ren kan worden vernield. De hoogste veilig-
heid wordt geboden door de sera aqua-
rium-regelverwarming met veiligheidspro-
tector. Voor het verwarmen van het
buitengedeelte zijn er speciale stralers, zoals
b.v. de keramische straalverwarming sera
reptil thermo ceramic (bladzijde 26).

De verlichting hangt van het soort terrarium
af. Universeel inzetbaar is de sera reptil
LED energy light, die al in de set sera reptil
aqua biotop (bladzijde 22) meegeleverd
wordt. Aanvullend of aan de behoeften van
de gehouden soort aangepast, kan boven-
dien de lamp sera reptil daylight compact
(bladzijde 24) worden gebruikt. Waterschild-
padden geven bovendien de voorkeur aan
nog een warmtespot (ca. 40 °C), b.v. de ha-
logeenspot sera reptil sun spot (bladzijde
26).

!!
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Korte beschrijving bewoners aquaterrarium

In principe kunnen alle soorten sierschild-
padden in een aquaterrarium worden ge-
houden. Afhankelijk van het soort schildpad
moet dit echter wel groot genoeg zijn. Wij

stellen hier twee kleiner blijvende soorten
waterschildpadden aan u voor, die gemak-
kelijk gehouden kunnen worden.

Wie op zoek is naar iets bijzon-
ders, is met de authentiek aan-
doende muskusschildpad aan het
juiste adres. Op grond van de
agressiviteit onder soortgenoten
is deze schildpad geschikt om al-
leen gehouden te worden. In de
zomer kan deze soort ook in de
vijver worden gehouden. Indien
mogelijk moeten de dieren een
winterrust houden.

Lichaamslengte      8 – 14 cm
Herkomst               het zuidoosten van de USA tot aan

het zuidoosten van Canada
Watertemperatuur  afhankelijk van het seizoen 

10 – 27 °C
Voeding                  vlokreeftjes, kleine vissen, slakken,

muggenlarven, sera reptimineral C,
sera raffy P & I, sera reptil Pro-
fessional Herbivor & Carnivor,
sera raffy Baby-Gran

MUSKUSSCHILDPAD (STERNOTHERUS ODORATUS)
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Deze salamanders leven overwe-
gend aquatiel, d.w.z. dat het wa-
tergedeelte groter dan het land-
gedeelte moet zijn. De aan de
bovenkant eigenlijk onopvallend
gekleurde dieren tonen al hun
pracht, wanneer je ze aan de on-
derkant bekijkt.

Lichaamslengte  5 – 12 cm
Herkomst            Oost-China
Temperatuur       20 – 22 °C in de zomer 

(in de winter 12 – 14 °C)
Voeding              regenwormen, insecten, naaktslak-

ken, sera FD rode muggenlarven,
sera FD Daphnia

CHINESE VUURBUIKSALAMANDER (CYNOPS ORIENTALIS)

Deze prachtig getekende dieren
worden tot de meest gehouden
waterschildpadden gerekend. Ze
hebben veel zwemruimte en
slechts een kleine plaats aan land
nodig. Overeenkomstig hun her-
komst moeten de watertempera-
tuur en de verlichtingsduur aan de
seizoenen worden aangepast.

Lichaamslengte      vrouwtjes 20 – 25 cm, 
mannetjes 15 cm

Herkomst                het zuiden van de USA
Watertemperatuur  afhankelijk van het seizoen 

12 – 27 °C (aan land tot 40 °C)
Voeding                  omnivoor (vlokreeftjes, kleine vis-

sen, mosselvlees), groente, fruit,
sera reptimineral C, sera raffy P,
sera raffy Baby-Gran

ZAAGRUGSCHILDPAD
(GRAPTEMYS PSEUDOGEOGRAPHICA PSEUDOGEOGRAPHICA)
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sera tip

Natuurlijke verwijdering van geurtjes:
de in sera reptibioclear aanwezige speci-
ale micro-organismen breken organische
resten, zoals b.v. voeder, af en voorkomen
zo op een natuurlijke manier de vorming
van onaangename geurtjes. Het water
wordt zo aantoonbaar minder belast.

Dieren buiten houden

Schildpaddenterrarium

Het houden van dieren buiten in de tuin of op een groot
balkon is met name voor Europese landschildpadden
geschikt. Afhankelijk van de grootte en de uitrusting
kunnen deze schildpadden het hele jaar buiten gehou-
den worden. Maar dan is er voor de overgangstijd in
het voorjaar en in de herfst wel een beschermend on-
derkomen zoals b.v. een verwarmde broeibak nodig.
Naast de verwarming moet dit onderkomen ook vol-
doende worden verlicht, b.v. met de sera reptil de-
sert compact met 10% UV-B-straling. Met deze
lamp wordt ook de noodzakelijke synthese van vita-
mine D3 gewaarborgd. Als lokaal warmtepunt wordt
een halogeenspot gebruikt. Als er geen voldoende
groot onderkomen geplaatst kan worden, plaatst
u de schildpadden wanneer de temperatuur gaat
zakken in een hiervoor ingericht terrarium (zie:
schildpaddenterrarium).

Richt het buitenverblijf zo in, dat de dieren niet
kunnen ontsnappen. Schildpadden kunnen heel
goed klimmen en daar moet bij de hoogte van
de omheining van het verblijf rekening mee ge-
houden worden. Bescherm het verblijf tegen
vraatzuchtige vijanden, b.v. marters, vossen,
katten.

Europese landschildpadden moeten zoveel
mogelijk buiten worden gehouden. Voor het
houden van jonge, zieke of verzwakte dieren,
maar ook tijdens de overgang van de winter-
rust naar het buitenverblijf kan een terrarium
worden gebruikt. Overeenkomstig hun natuur-
lijke habitat worden de dieren in de zomer re-
latief warm en droog (ca. 25 °C) en in de winter
koel en vochtig (ca. 5 °C) gehouden. Als bo-
demgrond is kokosturf geschikt, dat evt. met
zand vermengd wordt.

!!
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De moorse landschildpad is een
van de meest geliefde landschild-
padden. Als je deze schildpad op
passende wijze wilt houden, moet
dit dier overeenkomstig zijn her-
komst overwinteren.

Lichaamslengte  25 – 35 cm
Herkomst           Balkan
Temperatuur       overdag 20 – 26 °C (lokaal tot 40 °C),

‘s nachts 16 – 20 °C
Voeding              plantaardig (b.v. paardenbloem,

weegbree, sla), sera reptimineral H,
sera raffy Vital, sera reptil Profes-
sional Herbivor

MOORSE LANDSCHILDPAD (TESTUDO GRAECA IBERA)

Korte beschrijving landschildpadden

Voor de verlichting wordt naast de daglicht-
verlichting een UV-B-lamp, zoals de sera
reptil desert compact, evenals een halo-
geenspot (ca. 40 °C) gebruikt. Een bakje met
water, waarin ook wel eens een bad geno-
men kan worden, is ook noodzakelijk.
Schildpaddenterrariums mogen niet aan de
onderkant met een verwarmingskabel resp.
verwarmingsmat worden verwarmd, omdat
hierdoor het schild uitdroogt en het schild
hierdoor misvormd kan raken. In dit geval
kan een verwarmingsmat als de sera reptil
thermo comfort mat, tegen de achterwand
geplaatst worden.
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De breedrandschildpad wordt tot
de grootste en zeldzaamste Euro-
pese landschildpadden gerekend.
Op grond van zijn afmetingen is
dit dier minder geschikt om in een
terrarium gehouden te worden,
maar wordt het hele jaar door de
voorkeur gegeven aan een bui-
tenverblijf.

Lichaamslengte  25 – 35 cm
Herkomst            het zuiden van Albanië tot het zuiden

van de Peloponnesos
Temperatuur       overdag 22 – 26 °C (lokaal tot 40 °C),

‘s nachts 16 – 20 °C
Voeding              plantaardig (b.v. paardenbloem,

weegbree, sla), sera reptimineral H,
sera raffy Vital, sera reptil Profes-
sional Herbivor

BREEDRANDSCHILDPAD (OF KLOKSCHILDPAD) (TESTUDO MARGINATA)

19



Een terrarium moet gladde oppervlakken
hebben, zodat het gemakkelijk gereinigd
kan worden. Het moet goed belucht zijn,
zodat er geen luchtstuwing ontstaat, maar
directe trek moet worden vermeden. Voor
bodembewonende reptielen kiest u een zo
groot mogelijk grondvlak uit, voor klim-
mende soorten een zo hoog mogelijk terra-
rium. Reptielen, die overwegend in het water
leven, hebben een aquaterrarium nodig.

Door de royale constructie van de sera rep-
til terra biotop 60 is het mogelijk naast bo-
dembewonende ook klimmende amfibieën,
reptielen en arthropoden te houden. De deu-
ren kunnen volledig worden geopend en in-
dien nodig eruit gehaald worden. Ook de
terrariumkap kan eraf worden genomen.
Daardoor kunt u apparaten probleemloos in
het terrarium installeren – en wat nog be-
langrijker is, zo kan het terrarium hygiënisch
en ongecompliceerd worden gereinigd. De
deuren zijn door een van buiten eenvoudig
te openen sluitmechanisme beveiligd, waar-
door het ook voor slangen onmogelijk is 

om te ontsnappen. Voor
extra zekerheid zorgt het
door sera meegeleverde
terrariumcijferslot.

20

Optimale terrariumuitrusting

Terrariums voor op het land
levende reptielen
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Aanbevolen accessoires:
• sera terrariumverlichting (bladzijde 24)

met 2 lamphouders en LED-nachtverlich-
ting

• sera lampen
• sera verwarmingsmatten (bladzijde 25)

voor installatie onder het terrarium of
• sera verwarmingskabel (bladzijde 25) voor

installatie in het terrarium

Bij de sera reptil terra biotop 60 ontvangt
u gratis: 
• sera reptil coco soil terrariumhumus
• sera reptil thermometer/hygrometer
• cijferslot

1 2 33 36

Bij de constructie van de sera reptil terra
biotop 60 werden – rekening houdend met
de behoeften van reptielen – veel functionele
details ontwikkeld:

Zwart kunststof raamwerk voor stabiliteit
en bescherming van de randen
Glasdikte 4 mm 
Twee vleugeldeuren aan de voorkant die
afzonderlijk en gelijktijdig geopend kun-
nen worden. Speciale veiligheidssluiting
als uitbraakbeveiliging. Om de deuren
zacht en volledig te sluiten zijn ze met een
profiel omrand
Met extra cijferslot
Anti-aanslagbescherming door ventilatie-
lijst in elke deur

1

2

3

4

5

Uitneembare en goed te reinigen kappen
van fijnmazig draadgaas voor royale ven-
tilatie en goede lichtdoorlatendheid. Die-
ren kunnen zich niet aan de op of boven
de kap aangebrachte belichtingsbron
branden
Afzonderlijk afsluitbare kabelkanalen in de
kap om op eenvoudige wijze apparaten te
kunnen installeren
Een extra hoge rand onderin. Vulhoogte
tot 10 cm. Kan als aquaterrarium worden
ingericht of tot hoog niveau met bodem-
grond worden gevuld; ideaal ook voor
gravende soorten
Een verhoogde bodem voor probleem-
loze installatie van een bodemverwarming
onder het terrarium
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De sera reptil aqua biotop is ideaal ge-
schikt voor het houden van b.v. kleine wa-
terschildpadden, krabben en kreeften. Het
watergedeelte is het grootst en dit vergt een
heel andere techniek dan het geval is bij ter-
rariums voor landbewonende reptielen. De
sera reptil aqua biotop is met zijn unieke,
omvangrijke uitrusting direct bedrijfsklaar en
het bij de set inbegrepen filter kan direct 
biologisch geactiveerd worden:

Complete plug-in-uitrusting, direct klaar
voor gebruik

sera reptil aqua biotop
• Modern design met gebogen voorruit
• Hoogwaardige verwerking
• Glas geslepen en gepolijst
• Geschikt voor hoge waterstand
• Hoge achterkant om een landzone te

creëren waaruit de dieren niet kunnen ont-
snappen

sera reptil LED energy light
• 72 lichte, extra duurzame LED’s
• Dag- en maanlicht afzonderlijk schakel-

baar
• Maanlicht om de dieren in het donker te

bekijken
• Flexibele zwanenhals om de lampkop ge-

makkelijk te kunnen richten
• Extreem energiebesparend (verbruik 8 W)
• Veilige laagvolttechniek door voorgescha-

kelde trafo

Aquaterrariums voor overwegend in het water levende reptielen



sera aquarium-regelverwarming 100 W
• Met schokbestendig kwartsglas
• Precisie-veiligheidsschakelaar
• Veiligheidsprotector voor de grootste mate van

veiligheid, met name bij waterschildpadden

sera filter biostart, 50 ml
Bioculturen om de schadelijke stoffen direct biolo-
gisch in het filter af te breken

sera raffy P, 100 ml
Drijvende voedersticks van natuurlijke
voederdieren en planten

23

sera fil 120 aquariumbinnenfilter
Voor helder, biologisch gezond aquariumwater
• Onderhoudsarm, uiterst efficiënt
• Veel accessoires
• Mechanische en biologische filtering
• Afzonderlijke filterkamers die modulair uitgebreid kunnen

worden
Filterpatroon met sera siporax mini, voor biologische
filtering
Filterpatroon met sera super carbon, actieve filter-
kool
Eindpatroon met filterspons voor een mechanische 
filtering

1
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Licht is bij reptielen niet alleen nodig voor
het dag- en nachtritme, maar stimuleert ook
de stofwisseling, activiteit en spijsvertering.
Het welbevinden en natuurlijke gedrag van
de meeste reptielen hangt niet alleen af van
het juiste daglicht maar ook van de juiste

UV-A- en UV-B-straling. Hiertoe zijn
op de eerste plaats energiebespa-

rende daglichtlampen met een volledig
spectrum geschikt zoals de sera reptil day-
light compact UV-B 2%. Gestuurd via een
tijdklok, kunt u het dagritme eenvoudig si-
muleren. Afhankelijk van hun herkomst heb-
ben de dieren bovendien voor de natuurlijke
vitaminesynthese een lichtbron met een
hoger UV-B-gehalte nodig, zoals b.v. de

sera reptil rainforest compact UV-B 5%
en de sera reptil desert compact UV-B
10%. Deze sera lampen zijn extreem ener-
giebesparend en duurzaam. Bovendien zor-
gen ze voor een uitstekende natuurlijke kleu-
renweergave.

Het juiste licht

sera tip

Normaal glas filtert de belangrijke UV-stra-
len van de lampen eruit. Daarom is het
noodzakelijk de lampen in het terrarium
resp. op het terrarium – maar hier slechts
uitsluitend door fijnmazig gaas van de ter-
rariumbinnenruimte gescheiden – aan te
brengen. Afhankelijk van het soort terrarium
moeten de dieren door een fijnmazig gaas-
werk – als in de kap van de sera reptil
terra biotop 60 – tegen de lichtbronnen
worden beschermd. Een ideale
lamp is de sera reptil terra top.
Deze kan met 2 verschillende lam-
pen worden uitgerust. Bovendien

maken de aanwezige maanlicht LED’s het
mogelijk om de dieren ‘s nachts te obser-
veren. De sera reptil terra top wordt ge-
woon op de terrariumkap gelegd. Voor
aquaterrariums is met name de energiebe-
sparende sera reptil LED energy light met
72 heldere, extra duurzame LED’s geschikt.
Het dag- en maanlicht kunnen afzonderlijk
worden geschakeld (bladzijde 22).

!!
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Reptielen zijn zogeheten koudbloedige die-
ren, d.w.z. dat ze de temperatuur niet zelf-
standig constant houden, maar afhankelijk
van de buitentemperatuur zijn. De juiste “be-
drijfstemperatuur” is belangrijk voor een
goed functionerende stofwisseling, spijsver-
tering en de activiteit.

De temperatuur is gerelateerd aan de betref-
fende plaats van herkomst van de gehouden
dieren. Om de temperatuur te verhogen zijn
op de eerste plaats verwarmingsmatten ge-
schikt, zoals de sera reptil thermo comfort
mat. Deze wordt afhankelijk van de be-
hoefte onder de bodem van het terrarium of
aan de zijwanden bevestigd.

Met verwarmingskabels, zoals de sera reptil
heat cable, kan door de variabele plaat-
singsmogelijkheden o.a. een natuurlijk tem-
peratuurverschil in de bodemgrond gereali-
seerd worden. Verwarmingskabels zijn
bovendien ideaal voor het verwarmen van
inrichtingsvoorwerpen als grotten, takken of
platte stenen. Let erop, dat maximaal 30%
van het bodemoppervlak door een verwar-
ming verwarmd moet worden om de dieren
als bescherming tegen oververhitting ook
koelere plaatsen te bieden waar ze zich
terug kunnen trekken.

Temperatuur
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Met name tropische reptielen hebben een hoge lucht-
vochtigheid nodig. Te droge lucht kan bij sommige dieren
tot ernstige aandoeningen van de luchtwegen of tot
huidproblemen leiden. Door het terrarium regelmatig
met een spuitfles te besproeien en voor royale waterop-
pervlakken te zorgen kan de luchtvochtigheid worden
vergroot. De controle van de luchtvochtigheid wordt uit-
gevoerd met een hygrometer (b.v. de sera reptil ther-
mometer/hygrometer). Om schimmelvorming te voor-
komen, moeten terrariums altijd goed
worden belucht, maar zonder dat de
dieren aan directe trek blootgesteld
staan. Met de constructie van de
sera reptil terra biotop 60 werd hier
rekening mee gehouden.

Luchtvochtigheid

De natuurlijke warmtestraling van de zon van bovenaf kunt u
imiteren met b.v. een keramische straalverwarming zonder
lichtuitstraling, zoals b.v. de sera reptil thermo ceramic. Voor
lokale plaatsen om te zonnen in het terrarium zijn de halogeen-
spots als de sera reptil sun spot geschikt. De temperatuur
moet zoveel mogelijk permanent worden bewaakt, idealiter met
een in het terrarium geïnstalleerde thermometer (b.v. sera reptil
thermometer/hygrometer). Met name warmtestralers moeten
dusdanig in of boven het terrarium worden aangebracht, dat de
dieren zich er niet aan kunnen verbranden. De sera reptil alu re-
flectoren bieden door hun fijnmazige raamwerk een uitstekende
bescherming tegen verbrandingen. Deze sera reflectoren kunnen
op verschillende manieren gebruikt worden, b.v. als klem- en
hanglamp of ze worden gewoon op de afdekking van het terra-

rium gelegd. Ook stralers kunnen via eenvoudige tijdklokken
worden gestuurd.
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Afhankelijk van het soort terrarium is er een
grote keuze aan bodemsubstraten. Voor
droge terrariums kunnen zand en grind wor-
den gebruikt. Voor vochtige terrariums wor-
den op de eerste plaats schimmelvrije sub-
straten aangeraden als sera reptil coco
soil. Dit bestaat uit kiem- en schimmelvrije,

geperste vezels uit kokosnootschalen, een
ecologische grondstof. sera reptil coco soil
slaat water optimaal op en verhoogt zo de
luchtvochtigheid in het terrarium. Bovendien
kan ook onbemeste tuinaarde worden ge-
bruikt.

Bodemgrond

De decoratie moet op de eerste plaats op de
behoeften van de dieren zijn afgestemd. Het
is belangrijk er rekening mee te houden of
het meer om bodembewoners of juist om
klimmend levende dieren gaat. Bodembewo-
nende soorten maken bij voorkeur gebruik
van vlakke steenhopen of van kurkbuizen om
zich terug te trekken resp. te zonnebaden.
Klimmende soorten hebben takken nodig of
een gestructureerde achterwand. Om te
voorkomen dat de dieren zich aan de deco-
ratie verwonden, mag deze geen scherpe
randen hebben. Bij het beplanten moet er op
de eerste plaats op gelet worden, dat de
planten niet giftig voor de dieren zijn en dat

Decoratie

ze vooral niet bemest zijn. Ook hier moet
voorzichtigheid in acht genomen worden als
het om stekelige of scherpgerande planten
gaat zoals b.v. cactussen.

Plaats het terrarium zodanig, dat het tegen
tocht beschermd is. Ook moeten de dieren
niet aan stress door steeds langslopende
mensen of huisdieren worden blootgesteld.
Voor de rust van de dieren is een be-
schermde hoek geschikt, waarbij er niet van

alle kanten in het terrarium kan worden ge-
keken. De dagelijkse verzorging (verwijderen
van uitwerpselen, voeding) moet probleem-
loos uitgevoerd kunnen worden.

Standplaats van het terrarium
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sera reptil Professional Herbivor is een
natuurlijk hoofdvoeder voor plantenetende
reptielen als landschildpadden en leguanen.

Voederring: deze bevat hoogwaardige pro-
teïnes en vetten evenals een speciaal met
ballaststoffen verrijkt mengsel van meer dan
20 geselecteerde kruiden.

Voederkern: deze bevat de noodzakelijke vi-
tamines en minerale stoffen in een uitgeba-
lanceerde verhouding evenals algen ter ver-
sterking van het weerstandsvermogen. Een
optimale calcium-/fosfor-verhouding resul-
teert in een gezonde groei van botten en
schild.

sera reptil Professional Herbivor en sera
reptil Professional Carnivor zijn nieuwe
gecoëxtrudeerde soorten reptielvoeder. Met
deze innovatie is het onderzoeksteam van
sera erin geslaagd, verschillend behandelde
voedingsstoffen in een product te verenigen.
Na gescheiden productie worden de voe-
dingsstoffen door de coëxtrusie tot een ring
en kern samengevoegd, maar niet gemengd.

De voederring bevat de optimale verhouding
van energie en proteïne.

De voederkern wordt in een bijzonder om-
zichtige lage-temperatuur-procedure ver-
vaardigd en bevat onder andere vitamines
en mineralen.

Reptielen natuurgetrouw voeden
Het beste voeder voor reptielen

sera reptil Professional Carnivor is een
natuurlijk hoofdvoeder voor alle vleesetende
reptielen, zoals waterschildpadden.

Voederring: deze bevat hoogwaardige pro-
teïnes en vetten.

Voederkern: deze bevat de noodzakelijke vi-
tamines en minerale stoffen in een uitgeba-
lanceerde verhouding evenals algen ter ver-
sterking van het weerstandsvermogen. Een
optimale calcium-/fosfor-verhouding resul-
teert in een gezonde groei van botten en
schild.

Kern

Ring

Kern

Ring
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Lekkernijen voor waterschildpadden

sera raffy Royal bestaat
alleen uit onvermengde
kleine visjes – in de
natuur de belangrijkste
voedingsbron voor wa-
terschildpadden.

Kweekvoeder voor waterschildpadden en
andere reptielen

sera raffy Baby-Gran 
is een uitgebalanceerd
kweekvoeder voor snel
groeiende jonge dieren.
Het optimale gehalte voe-
dingsstoffen en mineralen
zorgt voor een gezonde
groei en voorkomt defi-
ciëntieverschijnselen.

Mineraalrijk voeder voor schildpadden

sera raffy Mineral bevat
de noodzakelijke minera-
len, vitamines en sporen-
elementen voor een ge-
zonde ontwikkeling. De
drijvende voedersticks
zijn geschikt voor water-
en landschildpadden.

sera raffy P bestaat uit
natuurlijke voederdieren
en plantaardige grond-
stoffen. Drijvende voe-
dersticks voor de dage-
lijkse voeding.

sera raffy I gammarus-
mix bevat gammarus, an-
sjovis en shrimps – ook
een lekker hapje voor
landschildpadden. Ideaal
voor een gevarieerde
voeding met sera raffy P
en sera raffy Mineral.

Voeder voor alle waterschildpadden en hagedissen

Plantaardig voeder voor landschildpad-
den en herbivore reptielen

sera raffy Vital is een
smakelijk, met ballast-
stoffen verrijkt mengsel
van kruidenpellets en
voedertabletten, dat door
alle plantenetende reptie-
len uitstekend aangeno-
men wordt.
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Opwaardering van vers voeder

sera reptifiber vezel-
concentraat voor alle
plantenetende reptielen,
verleent vers voeder als
sla door hoogwaardige
natuurlijke vezels en cal-
cium een toegevoegde
waarde. De vezelbe-
standdelen van sera
reptifiber activeren de
darmflora, zorgen voor
een ideale voedingsstof-
fenvoorziening en een
gezonde spijsvertering.

Zo worden deficiëntieverschijnselen en ziek-
ten voorkomen en wordt de eetlust duidelijk
vergroot. 

Vitaminevoorziening voor schildpadden
en andere reptielen

sera reptilin is een vloeibaar
voedingssupplement, dat ter-
rariumdieren van extra vitami-
nes voorziet. 

Mineralen en vitamines voor planten -
etende reptielen

sera reptimineral H is
een aanvullend voeder,
om door voeding ont-
staande deficiëntiever-
schijnselen bij herbivore
reptielen te voorkomen en
om een toegevoegde
waarde aan vers voeder te
verlenen. Rijk aan nood-
zakelijke mineralen, spo-
renelementen, vitamines
en aminozuren is het per-
fect op de behoeften van

plantenetende reptielen afgestemd – zorgt
voor een gezonde groei en probleemloze
vervelling en stimuleert het natuurlijke ge-
drag. 

Mineralen en vitamines voor vleesetende
reptielen

sera reptimineral C is
een aanvullend voeder,
om door voeding ont-
staande deficiëntiever-
schijnselen bij carnivore
reptielen te voorkomen en
om een toegevoegde
waarde aan vers voeder te
verlenen. Rijk aan nood-
zakelijke mineralen, spo-
renelementen, vitamines
en aminozuren is het per-
fect op de behoeften van

vleesetende reptielen afgestemd – zorgt
voor een gezonde groei en probleemloze
vervelling en stimuleert het natuurlijke ge-
drag. 
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Biologische afbraak van organische 
uitwerpselen

sera reptibioclear bevat
micro-organismen die helpen
bij het opruimen van organi-
sche uitwerpselen en voeder-
resten. De vorming van onaan-
gename geurtjes wordt op een
natuurlijke wijze voorkomen 
en de verzorgingskosten en 
-moeite worden gereduceerd.

Watergel voor arthropoden en kleine 
reptielen

sera reptil terra aqua is
een natuurlijk poeder om
watergel voor kleine ter-
rariumdieren te maken.
Het natuurlijke gelvor-
mingsmiddel bestaat
voor 100% uit zeewier.
De gel kan met vitamines
(sera reptilin) en minera-
len (sera reptimineral)
worden verrijkt.

Gezond terrariumwater

sera reptil aquatan met de
Bio-Protect formule maakt
van het leidingwater direct ge-
zond terrariumwater voor rep-
tielen en amfibieën. Met name
amfibieën als kikkers en sala-
manders zijn in staat, schade-
lijke stoffen via de huid op te
nemen. sera reptil aquatan
verwijdert agressief chloor en
chloramine. Zware metalen
worden duurzaam gebonden.
Waardevolle humusstoffen
voorkomen problemen met

huid en schild. De bruine verkleuring van het
water reduceert stress en bevordert het 
natuurlijke gedrag. 
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Voor natuurgetrouwe terrariums


