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SYSTEMATIEK
Klasse: Reprilia
Orde: Squamara
Onderorde: Sauria
Infraorde: Iguania
Familie: CHAMAELEONIDAE
Subfamilie: CHAMAELEONINAE
Genus: Chmmzeleo
Subgenus: Trioceros
Species: Chamaeleo ( Trioceros) jacksonii
Subspecies: Chameleo (Trioceros) jacksonii jacksonii *)
*)Afgebeelde varianr van de Jackson's Kameleon is de afgelopen jaren geregeld re vinden in de hobby.
Vaak wordr ren onrechte gesuggereerd dar her hier een nieuwe ondersoort berrefr, re weren "C. j. willegensi". Hoewel de "willegensi"-varianr duidelijk afwijkr beueffende zijn leefgebied en uiterlijk van de nominaatvarm ( C. j. jacksonit), is hij nooir subject geweest van een werenschappelijke taxonomische verhandeling.
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BESCHRIJVING
Voor zover bekend komt de "willegensi"-variam van de Jackson's Kameleon voor op hoger gelegen gebieden
in het westen van Kenia, ten westen van 'Nyong-forest'. Over de precieze geografische verspreiding heerst
op zijn minst enige onzekerheid, omdat de variant veelvuldig wordt geïmporteerd uit het buurland
Tanzania, samen met het kleinste ondersoort van de Jackson's Kameleon: C. j. merumontanum (vernoemd
naar Moum Meru in Kenia). Tot voor kort werd aangenomen dat de C. j. merumontanum de enige vertegenwoordiger van de Jackson's Kameleons in Tanzania was. Chamaeleo jacksonii valt onder CITES U-wetgeving en mag worden verhandeld en geïmporteerd met bijbehorende CITES-nummers. Overdracht van
dieren moet worden vastgelegd in een overdrachrsverklaring. Hoewel de soort een CITES 11 status heeft,
geldt voor de dieren afkomstig uit Kenia een uitvoerverbod.
Zoals voor alle kameleons geldt dat de Jackson's Kameleons indrukwekkende dieren zijn, die met hun onafhankelijk beweegbare ogen, het vermogen om te communiceren met kleurveranderingen en hun uitschuifbare tong voor veel mensen tot de verbeelding spreken. De Jackson's Kameleon is, met zijn imposante
gehoornde uiterlijk één van de meest bekende soorten. De mannetjes van de "willegensi" -variant bereiken
een lichaamslengte van ongeveer 25 cm, waarvan ongeveer de helft voor rekening van de staart komt. De
vrouwtjes blijven meestal steken rond 22 cm. Beide geslachten zijn in het bezit van drie hoorns, die bij het
mannetje tot 3 cm lang kunnen worden. De hoorns hebben voornamelijk een territoriale functie en worden gebruikt door de mannetjes voor hoorn aan hoorn gevechten. Bij de vrouwtjes blijven in een enkel geval
de hoorns op de oogkassen wat kleiner of zijn er slechts twee rudimentaire puntjes zichtbaar.
De seksuele dimorfie van de variant komt, naast de verdikte staartwortel bij de mannen, het beste tot uitdrukking in de kleuren. Het mannetje heeft een blauwgroene rompkleur die aan de buikzijde lichter is dan
aan de rugzijde. De poten, staart en kop zijn meestal lichtblauw. Het voorhoofd en schedeldak zijn rozig en
de tot een kegel vergroeide oogleden zijn groengeel. Over de flank loopt lateraal vanaf de achterpoten een
felgele band die uitloopt over de keelzak. Vaak zijn de wangen wit getekend, net als het achterste gedeelte
van de gele band. Deze gele laterale band is karakteristiek voor de "willegensi"-variant. Bij sommige individuen is de band onderbroken. Op de buikzijde ontbreekt een rij van kegelvormige schubben, op de rug is
deze altijd zeer donker tot zwart. Bij stress kleuren de dieren donker tot bijna zwart, bij baltsgedrag worden
de kleuren feller met meer contrast.
De vrouwtjes vertonen een grote verscheidenheid aan kleurcombinaties, van oranje/geel en paarsig tot groen
met een gele band. Op hun flanken is er meestal een onduidelijke tekening te zien van een rij omgekeerde
trapezoïde vormen, die duidelijker wordt wanneer zij blootstaan aan sociale stress. Bij overmatige stress
kleuren de vrouwtjes donkerder tot bijna zwart. Wanneer vrouwtjes paringsbereid zijn worden zij lichter van
kleur bij het aanzien van een mannelijk dier en blijft de laterale band van trapezoïdes onduidelijk.

VERZORGING
Deze bergbewoners zijn erg lastig te houden en te kweken. De dieren zijn het beste alleen te houden in een
onderkomen, twee dieren mogen niet in elkaars blikveld worden geplaatst. Dit geldt zeker voor de mannetjes. De dieren zijn onderling erg agressief, bij aanwezigheid van een dominant dier zullen de gedomineerden in veel gevallen niet of nauwelijks eten en drinken, met meestal de dood tot gevolg. Dit probleem
kan zich reeds voordoen bij jonge dieren vanaf 6 à 8 weken. De "willegensi" -variant loopt snel ontstekingen op, vooral aan de bek. De vrouwelijke dieren zijn erg gevoelig.
Een verblijf voor één C. j. jacksonii is minimaal 60x40x70cm (lxdxh). Zoals de meeste kameleons hebben
Jackson's Kameleons veellicht nodig (bijv. 36 W TL) en een spot voor de warmte (halogeen). UV-licht is
aan te raden, maar beter is het om de dieren in de zomer geregeld buiten houden. Ventilatie is belangrijk,
het beste is om de gehele bovenkant van het terrarium en de onderste 20 cm van de voor- óf achterkam te
voorzien van aluminium horrengaas. Plaats de lampen boven het gaas, niet in de bak. De bak wordt ingericht met een laagje bodemsubstraat, veel takken en een flinke plant (bijv. Ficus benjamina).
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De dieren hebben een nachtafkoeling en een hoge dagtemperatuur nodig. Overdag tussen de 25°C en 28°C
en onder de spot 35°C. 's Nachts minimaal 9°C lager, ideaal is tussen de 15°C en l8°C. Hoe warm het
overdag ook wordt, de nachttemperatuur behoort altijd onder de 21 °C te liggen. Kameleons hebben een
zeer veelzijdig dieet nodig en Jackson's Kameleons zijn onder de kameleons de grootste fijnproevers, die
soms weken niet eten bij gebrek aan de juiste variatie. Zij accepteren nagenoeg alle voerderdieren met een
grote voorkeur voor huisjesslakken, moriowormen, wandelende takken, groene kakkerlakken en sabelsprinkhanen (vliegen en wasmotten met mate!). Bepoeder alle voedseldieren met Korvimin ZVT en geef
eens in de week aan jonge en zwangere dieren Calciumcarbonaat opgelost in water met wat extra vitamine
D3. Zorg dat insekten als krekels de juiste maar hebben (ongeveer 11' 2 x de lengte van de bek, bij jonge dieren 1114 ). De dieren drinken niet uit een waterbakje maar zijn goed te wennen aan een pipet of druppelaar.
Verder wordt er één tot twee maal daags gesproeid om de luchtvochtigheid tussen de 65o/o en 75o/o te houden. Het is mogelijk om de dieren tijdelijk in een groep te houden in een terrariumkamer, volière of kas,
dit leidt echter wel tot een enorme intensivering van de zorg. Houdt zwangere vrouwtjes apart.

VOORTPLANTING
Wildvangdieren hebben over het algemeen een zeer korte levensverwachting, dus nakweken van kameleons
is een must. Nakweek blijkt echter in de praktijk bij de Jackson's Kameleon een groot probleem, vooral
wanneer geprobeerd wordt om meerdere generaties door te kweken. Er valt dus nog veel te leren over deze
dieren.
Wanneer het vrouwtje, ogenschijnlijk ongeïnteresseerd en licht van kleur, aangeeft paringsbereid te zijn,
wordt ze bij het mannetje geplaatst. Een korre balts volgt, waarin hij met zijn kop knikt en zenuwachtig
met zijn ogen draait. Tot slot vindt een snelle paring plaats. Jackson's Kameleons zijn ovivivipaar wat wil
zeggen dat zijn hun eieren uitbroeden in de buik en dus de indruk wekken "levendbarend" te zijn. De
dracht duurt ongeveer 5 112 maand waarna 5 tot 25 jongen worden gebaard. Het vrouwtje loopt door haar
verblijf en hangt de eivliezen op aan de takken. Haal het vrouwtje uit het terrarium een dag na haar bevalling. Na een maand is zij vaak alweer paringsbereid. Haal de jongen na 6 weken uit elkaar en zet ze in bakjes van 30x30x50 cm (lxdxh) met maximaal vier bij elkaar. Scheidt ze nogmaals bij week 10 en houdt ze
daarna apart. In het ideale geval zijn de dieren na 6 maanden paringsbereid.
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