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Lacerta is bet tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. 
In principe komen aile artikelen over reptielen en amfibieC!n, alsmede terrariumtechniek, planten en geleedpotigen 
in aanmerking voor opname. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en milieu (oecologie). 
Redacteuren, auteurs, fotografen en andere medewerkers ontvangen geen honorarium. Tijdschrift en vereniging 
hebben geen winstoogmerk. Overname van artikelen aileen na schriftelijke toestemming van de redactie. 

Manuscripten met ruime regelafstand en brede marge, bij voorkeur getypt. Zo mogelijk een onderverdeling in 
hoofdstukken aanbrengen. Geen voetnoten gebruiken. Een samenvatting of, zo mogelijk, een Engelse summary 
toevoegen. In de literatuurlijst aile titels opnemen waarnaar in de tekst wordt verwezen en omgekeerd; titels alfabe
tisch op auteur en vermeld zoals gebruikelijk in Lacerta. Als illustraties komen in aanmerking: zwart-wittekeningen 
(Oostindische inkt), zwartwit- en kleurenfoto's en -dia's. Dia's worden automatisch geretourneerd, andere illustra
ties aileen op uitdrukkelijk verzoek. Auteurs ontvangen na publikatie automatisch drie presentexemplaren (eventueel 
meer in overleg vooraf met de hoofdredacteur). 

Het lidmaatschap van de vereniging omvat o.a. een abonnement op Lacerta (6x per jaar) en bet Lacerta Mededelin
genblad (11x per jaar). Verenigingsjaar en jaargang !open van oktober tot en met september. De contributie 
1990/1991 bedraagt f 52,00 (Nederland en Belgii!),/75,00 (Europa) of US S 38,00 (Outside Europe). 
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Doelgroep Anura en Sauria van Europa 

INLEIDING 
In reactie op een oproep van H. Biard in 
bet Mededelingenblad van februari 
1986 werd op 6 maart van dat jaar de 
Doelgroep Europese hagedissen opge
richt in aanwezigheid van 21 aspirant
leden. Een goed jaar later wordt bet 
werkterrein uitgebreid met Europese 
kikkers en padden. Heel bewust wor
den de salamanders, de schildpadden 
en de slangen. buiten beschouwing gela
ten, omdat voor deze groepen reeds 
doelgroepen en andere vormen van or
ganisaties bestaan. De naam van de 
doelgroep wordt dientengevolge veran
derd in Doelgroep Anura en Sauria van 
Europa. 
Nu beleeft de Doelgroep zijn eerste 
lustrum. Op zich niets bijzonders; de 
meeste werk- en doelgroepen zijn 
ouder. Maar wei een goede reden om 
de doelgroepsleden eens aan te sporen 
iets te publiceren. Velen zijn reeds 
lang met deze hobby bezig. Van hun 
ervaringen mogen anderen ook wei eens 
wat vern em en en leren. Deze aanspo
ring had bet nodige effect, en bet resul
taat in de vorm van een speciaalnum
mer van Lacerta ligt nu voor u. Dit 
nummer is geheel door de leden van de 
Doelgroep Anura en Sauria van Europa 
volgeschreven, op twee uitzonderingen 
na: bet artikel van Herman in den 
Bosch en de bijdrage van Bert Kruyn
tjens. 
Beiden zijn wellid., respectievelijk ere
lid van Lacerta, maar geen lid van de 
Doelgroep. Echter, fotografisch vast
gelegde waarnemingen bij de paring 
van vroedmeesterpadden zijn schaars. 
Hoe bet mannetje echter de om zijn 
achterpoten gewikkelde eieren weer 

kwijtraakt is, voor zover wij weten, 
n6g minder vaak in beeld gebracht. 
Dit sluitstuk van de broedzorg, foto
grafisch vastgelegd door Herman in 
den Bosch, mag bier zeker niet ont
breken. 
Het verslag van de kweek met Maas
trichtse muurhagedissen is eigenlijk 
niet geheel compleet zonder een bijdra
ge van Bert Kruyntjens. Zander zijn ja
renlange zorg was bet kweken met deze 
hagedissen waarschijnlijk al lang niet 
meer mogelijk. Op zich is bet kweken 
met de Maastrichtse muurhagedissen 
niet moeilijker dan met de meeste 
andere Europese hagedissen. Het is 
echter wei de eerste keer dat, met toe
stemming van de overheid, inheemse 
reptielen in gevangenschap door ge
specialiseerde lietbebbers mogen wor
den gekweekt met de bedoeling de soort 
voor Nederland te behouden. Op dit 
moment zijn er, voor zover bekend, 
enkele tientallen exemplaren uitgezet 
ter versterking van de Maastrichtse 
populatie. Het initiatief ging uit van 
de doelgroep zelf. Het toeval wilde dat, 
geheel onatbankelijk, geen twee etma
len eerder door de WARN (Werkgroep 
Amfibieen Reptielen Nederland) het
zelfde initiatief werd ontplooid. 
Na · enig overleg liet deze werkgroep 
de realisatie aan onze doelgroep over. 
Er is regelmatig onderling contact 
over de voortgang van dit belangrijke 
project. 
Als Doelgroep zijn we op deze primeur 
best een beetje trots. Het zal u als lezer 
dan ook niet verbazen dat juist Podar
cis muralis op de omslag van dit spe
ciaalnummer prijkt. 
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Kweken draagt steentje bij aan bet herstel 
van de Maastrichtse Muurhagedis-populatie 
(Podarcis muralis) 

INLEIDING 
Om de noodlijdende Muurhagedis
populatie van Maastricht een handje 
te helpen is in 1989 een project gestart 
om de hagedissen te kweken in terraria. 
Initiatiefnemers waren D. van Wijk, 
secretaris van de doelgroep Anura en 
Sauria van Europa van de N.V.H.T. 
Lacerta en dr. J. van Gelder en dr. 
H. Strijbosch, heiden verbonden aan 
de afdeling Dieroecologie van de Nij
meegse universiteit. Het vangen en uit
zetten van de Muurhagedissen werd 
door de eerste auteur gedaan en bet 
kweken was in handen van de tweede 
auteur en Piet Mantel. 
Aile inheemse reptielen zijn sinds 1973 
door de Natuurbeschermingswet be
schermd. Hierdoor is bet onder meer 
verboden deze dieren te verstoren, te 
vangen of onder zich te hebben. Voor 
dit kweekproject werd door bet minis
terie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij ontheffing verleend. 
In dit artikel worden voorbeelden aan
gehaald van de kweek en herintroductie 
van reptielen en amfibieen binnen 
Europa. Ook worden er enkele voor
beelden gegeven van bet uitzetten van 
reptielen en amfibieen in Nederland. 
Vervolgens wordt de 'Maastrichtse 
problematiek' uiteengezet en beschrij
ven wij een aantal bijzonderheden met 
betrekking tot bet vangen en uitzetten 
van de ouderdieren en bet uitzetten van 
de gekweekte hagedissen. Voorts wordt 
beschreven hoe bet kweken bij de twee
de auteur precies in z'n werk is gegaan. 

KWEEK EN HERINTRODUCTIE 
Het beoogde doel van bet kweken of 
herintroduceren van reptielen en amfi-

bieen is verzwakte of verdwenen popu
laties te herstellen (als we dieren uitzet
ten om een bestaande, verzwakte popu
latie aan te sterken spreken we van repo
pulatie). 
Maar voor we tot deze maatregelen 
moeten overgaan, dienen we ons eerst 
af te vragen wat de oorzaken van bet de
cimeren of verdwijnen zijn geweest. 
Veel voorkomende oorzaken van ach
teruitgang of verdwijnen zijn: 

verkleining van bet leefgebied 
versnippering van leefgebieden 
achteruitgang in kwaliteit van bet 
leefgebied. 

Pas als we de oorzaken weten te acbter
balen - biervoor is onderzoek nodig -
kan bekeken worden wat de beste reme
die is. Kweek en herintroductie staan 
dus nooit op zicb zelf; dit moet altijd 
samengaan met bet oplossen van de 
problemen die de acbteruitgang of bet 
verdwijnen bebben veroorzaakt. 
Bovendien moet er in bet geval van bet 
aanwezig zijn van een restpopulatie ge
streefd worden naar een uitbreiding 
op natuurlijke wijze in plaats van kweek 
of repopulatie. Pas als een restpopula
tie zo klein is dat er gevaar van uitster
ven bestaat, moet gedacht worden aan 
menselijk ingrijpen (al is het wei moei
lij k precies te bepalen wanneer een po
pulatie wei of niet meer levensvatbaar 
is). 
De Conventie van Bern geeft aan dat 
herintroductie en kweek toegestaan 
zijn, mits er geen andere bevredigende 
oplossingen bestaan als bet gaat om bet 
opheffen van bedreigende situaties. 
The International Union for Conserva
tion of Nature and Natural Resources 
(I.U.C.N.) heeft voorwaarden en richt-



Portret van een Maastrichts mannetje van Podarcis mura/is. 
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lijnen gegeven voor repopulatie 
(I.U.C.N., 1987). Een van de stellingen 
van het I.U.C.N. inzake repopulatie 
is, dat dit aileen wenselijk is indien een 
populatie dreigt uit te sterven vanwege 
de kleine omvang ervan (natuurlijk 
herstel moet dan niet meer mogelijk 
zijn, of natuurlijk herstel verloopt be
dreigend langzaam). Oak als er inteelt 
dreigt, zou repopulatie het overwegen 
waard zijn. 
Vooralsnog is het kweken, herintrodu
ceren of repopuleren van reptielen en 
amfibieen geen gemeengoed in Neder
land. Velen staan er kritisch tegenover. 
Men vindt onder andere dat het voort
bestaan van soorten gebaat is met zaken 
als opheffen van barrieres, creeren van 
grote aaneengesloten natuurgebieden, 
opheffen van negatieve ontwikkelingen 
e. d. De dieren moeten op de lange duur 
de gebieden zelf koloniseren. Met ande
re woorden vanaf een bepaald punt 
moet de natuur haar eigen gang kunnen 
gaan. 

VOORBEELDEN VAN KWEEK 
Sinds kart wordt er in diverse Europese 
Ianden op zeer beperkte schaal ge
kweekt met reptielen en amfibieen die 
(soms regionaal) met uitsterven worden 
bedreigd. CORBETT (1989) geeft hiervan 

enkele voorbeelden: 
Groene pad (Bujo viridis) in Zweden, 
Griekse landschildpad (Testudo her
manm) in Zuid-Frankrijk, MaUorca 
vroedmeesterpad (Aiytes muletensis) in 
Duitsland gekweekt en op Mallorca uit
gezet, Simony's hagedis (Gallotia simo
ny!) op Hierro (Canarische eilanden). 
KIRMSE (1990) vermeldt het kweken van 
de Smaragdhagedis (Lacerta viridis) in 
Oost-Duitsland. Over het wei of niet 
succesvolle verloop van het uitzetten 
van deze gekweekte dieren maken de 
auteurs geen melding. 
CORBETT (1989) noemt verder nag een 
aantal soorten die in bepaalde Europese 
Ianden voor kweek in aanmerking ko
men zoals: 
Roodbuikvuurpad (Bombina bombina) 
en Boomkikker (Hyla arborea) in Dene
marken, Dobbelsteenslang (Natrix !es
se/lata) in West-Duitsland, Balearen
hagedis (Podarcis liljordz) op enkele 
Baleareneilanden, Iberische berghage
dis (Lacerta monticola) in Spanje, 
Atlantische hagedis (Gallotia atlantica) 
op enkele kleinere Canarische eilanden. 

VOORBEELDEN VAN 
HERINTRODUCTIE 
Zoals reeds gezegd, worden voor herin
troductie dieren gevangen uit gezonde 
populaties om afgezwakte populaties 
aan te sterken of verdwenen populaties 
te herstellen. Soms zal men bij gebrek 
aan gezonde populaties in eigen land 
zijn toevlucht moeten zoeken tot bui
tenlandse. 
De mens heeft door de eeuwen heen 
Nederland veranderd in een cultuur
landschap en creeerde daarmee onge
wild een habitat voor vee! reptielen en 
amfibieen (sloot, grasland, heide, pol
der). Maar onder invloed van diezelfde 
mens dreigen deze diergroepen nu weer 
te verdwijnen. Op vee! plaatsen in Ne
derland is dit al gebeurd. 
Door het wegvallen van steeds meer 
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populaties komt bet steeds vaker voor 
dat de overgebleven dieren zogenaamde 
eilandpopulaties vormen. Tussen de 
verschillende eilandpopulaties bestaat 
meestal geen uitwisseling meer, hetgeen 
op de lange duur funest is voor de popu
latie. Een oplossing voor dit probleem is 
bet opheffen van de barrieres tussen 
eilandpopulaties door bet creeren van 
verbindingen. Ook in deze nieuw te 
creeren verbindingsgebieden kan ge
dacht worden aan herintroductie om zo 
weer grote aaneengesloten leefgebieden 
met een duurzame reptielen en amfi
bieenbestand te krijgen. 
Een recent voorbeeld van herintroduc
tie van zoogdieren in Nederland, dat 
zelfs de voorpagina' s haalde, is dat van 
de Bever (Castor fiber), die in de Dies
bosch werd uitgezet. Ook bestaan er 
plannen de Visotter (Lutra lutra) over 
tien a vijftien jaar weer in ODS land te 
introduceren (MINISTERIE VAN LAND

BOUW & VISSERIJ, 1989b). Dit wordt pas 
dan gedaan omdat men in de tussenlig
gende tijd eerst een aantal oorzaken van 
bet verdwijnen van de Visotter wil aan
pakken. Enkele geplande zaken: 

terugdringing van de watervervui
ling 

Tabell. 

bet opheffen van de versnippering 
van de leefgebieden 
bet creeren van zogenaamde 'otter
gebieden' 
bet kweken van Visotters. 

In kringen van vlinderliefbebbers, met 
name in Engeland, is herintroductie 
van dagvlinders een geaccepteerde en 
beproefde methode om tot behoud en 
herstel te komen. Het beschermings
plan dagvlinders (MINISTERIE VAN 

LANDBOUW & VISSERIJ, 1989a) somt een 
aantal voorwaarden op waaraan bet 
herintroduceren van dagvlinders moet 
voldoen. Deze voorwaarden zijn in aan
gepaste vorm ook van toepassing op 
andere sterk bedreigde diersoorten 
(zie tabell). 
Onlangs werden bet Pimpernelblauwtje 
(Maculinea teleius) en bet Donker pim
pernelblauwtje (Maculinea nausi
thous), die uit Polen afkomstig waren, 
opnieuw in Nederland geintroduceerd. 
Bovendien bestaan er plannen dit ook 
te do en met de Zilveren maan ( Clossia
na selene), de Bosparelmoervlinder 
(Melitaea cinxia) en bet Gentiaan
blauwtje (Maculinea a/con) (MINISTE
RIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER & 

VISSERIJ, 1990). 

Herintroductie komt met name in aanmerking in gevallen, waarin de desbetreffende soort is uit
gestorven ten gevolge van activiteiten van de mens. Dit betekent ook dat potenti~le terreinen binnen 
het areaal van de soort liggen. Bij voorkeur moet de soort daar vroeger ook waargenomen zijn. 
Herintroductie dient slechts plaats te vinden waar de oorzaken, die tot het verdwijnen van de soort 
hebben geleid, zijn opgeheven. 
Herintroductie dient slechts plaats te vinden in gebieden waar aan de biotoopeisen van de soort vol
daan wordt. 
Er moet voldoende kennis van de ecologic van de soort aanwezig zijn. 
Voor herintroductie dienen exemplaren gebruikt te worden van een populatie die het meest overeen 
komt met de oorspronkelijk aanwezige populatie. 
De bronpopulatie waaruit de dieren voor de herintroductie komen, mag niet door het verwijderen van 
de dieren zelf bedreigd worden. 
Voor de herintroductie dient overleg met de terreinbeheerder plaats te vinden over gewenste aanpas
singen in het beheer op korte en lange termijn. 
Evaluatie van de herintroductie dient plaats te vinden door veldonderzoek gedurende een reeks van 
jaren na uitvoering. 
Er moet worden zorggedragen voor een centrale melding en registratie van herintroducties. Aile her
introducties dienen met aile beweegredenen, aile aanpassingen aan inrichting en beheer, en aile onder
zoeksresultaten gepubliceerd te worden. 
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CORBETT (1989) noemt reptielen en am
fibieen die geherintroduceerd zijn: 
Boomkikker (Hyla arborea) in Dene
marken; Roodbuikvuurpad (Bombina 
bombina) in Zweden; Zandhagedis 
(Lacerta agilis) in Engeland (the 
Weald). Of deze herintroducties succes
vol zijn geweest is ons niet bekend. 
Ook noemt hij reptielen en amfibieen 
die voor herintroductie in aanmerking 
komen waaronder: Dobbelsteenslang 
(Natrix tessellata) in West-Duitsland; 
Zandhagedis (Lacerta agilis) in Enge
land (the New Forest en een aantal be
schermde duingebieden); Rugstreeppad 
(Bufo calamita) in Engeland (Surrey, 
Suffolk, the New Forest en Dorset). 

HET UITZETTEN VAN REPTIELEN 
EN AMFIBIEBN IN NEDERLAND 
Het uitzetten van dieren gebeu rt veelal 
op particulier initiatief waarbij men 
soms de beste bedoelingen heeft. Vaak 
pakken deze echter fout uit omdat men 
exoten uitzet of inheemse dieren in on
geschikte terreinen plaatst. Ook komt 
het steeds vaker voor dat dieren als af
dankertje in de natuur gedumpt worden 
(vaak gaat het dan om dieren die onver
wacht groot worden en als het ware uit 
het terrarium groeien, zoals schildpad
den). 
Zaken die men zich af moet vragen bij 
het uitzetten van reptielen of arttfibieen 
zijn onder andere: 

hoort bet dier van nature thuis in 
Nederland? 
komt de uitgezette soort wel in het 
gebied voor? 
laat de populatiedichtheid meer die
reo toe? (in verband met het voed
selaanbod, de grootte van de leef
ruimte en dergelijke) 
is de uitgezette soort niet een preda
tor voor andere aanwezige reptielen, 
amfibieen of andere dieren? 

AI metal hebben deze (vaak eenmans-) 
acties geen effect. VAN GELDER (1977) 

merkt op het eind van zijn artikel met 
de titel 'Uitzetten van dieren - zinnig 
of onzinnig' dan ook terecht op dat het 
uitzetten van dieren in de praktijk neer
komt op een snel (of langzaam) doden 
van dieren. 
Een kleine greep uit een aantal uitgezet
te exoten in Nederland: 
Smaragdhagedis (Lacerta viridis) (VAN 

GELDER, 1977), Moorse landschildpad 
(Testudo graeca) (RAAIJMAKERS & EL

ZENGA, 1978), Beekschildpad (Ciem
mys caspica leprosa) (ELZENGA, 1975), 
Madeira muurhagedis (Podarcis duge
sil) (pers. med. M. Pekelharing & R. 
Prick), Muurhagedis (Podarcis muralis 
maculiventris) (pers. med. H. v .d. 
Woude), Ringslang (Natrix natrix per
sa) (RAAYMAKERS, 1981; VAN BUGGE
NUM & HERMANS, 1986; VAN BUG

GENUM, in voorbereiding), Bijtschild
pad (Chelydra serpentina) (MAAS, 

1991), Roodwangsierschildpad (Chry
semys spec.) en Europese moeras
schildpad (Emys orbicularis) (diverse 
meldingen). 
Voorbeelden van bet uitzetten van in
heemse dieren in Nederland: 
Geelbuikvuurpad (Bombina variegata) 
(RAAIJMAKERS & ELZENGA, 1976), 
Kamsalamander (Triturus cristatus) 
(RAAIJMAKERS & ELZENGA, 1976), 
Vuursalamander (Salamandra sala
mandra) (VAN GELDER, 1977); (RAAIJ· 

MAKERS&ELZENGA, 1978), Vroedmees· 
terpad (Aiytes obstetricans) (LENDERS, 

in voorbereiding). 

DE MAASTRICHTSE 
PROBLEMATIEK 
Op dit moment komt de Muurhagedis 
in Nederland van nature nog alleen 
voor op de restanten van de vesting
muren van de Hoge Fronten en de Lage 
Fronten (respectievelijk circa 15 en 
circa 3 ha. groot) in de stad Maastricht. 
Vroeger was Maastricht omgeven door 
twee stadsomwallingen met daarom-



heen een gordel van zogenaamde bui
tenwerken. Ongetwijfeld kwamen in die 
tijd veel meer muurhagedissen voor dan 
nu het geval is. Er is helaas niets over 
opgeschreven maar het feit dat er in het 
begin van deze eeuw nag Muurhagedis
sen voorkwamen op diverse plekken 
in de stad doet vermoeden dat de soort 
in de stad verspreid geweest moet zijn . 
Pas in 1897 werd voor de eerste keer 
melding gemaakt van het voorkomen 
van de Muurhagedis in Maastricht 
(KNAKE, 1905). Dat dit toen pas gebeur
de komt wellicht door het feit dat de in
woners van Maastricht de hagedissen 
zagen zoals wij nu een huismus zien: 
een alledaags beestje. 
De achteruitgang werd veroorzaakt 
door: 

de sloop van ten groat deel van de 
Maastrichtse .>tadsomwalling en 
buitenwerken 
wegenaanleg, bebouwing, indus
trievestiging, parkaanleg, kanali
satie 
recreatie (onder andere wandelen, 
hand uitlaten, crossen met (brom-) 
fietsen, vuurtje stoken) 
restauratie van muurwerk en op
schoning met een bulldozer van 
droge grachten 
vegetatiesuccessie 

Het 'opknappen' van de stadswallen in 1980. 

wegvangen van hagedissen 
predatie door katten 
wegnemen van bakstenen uit de ves
tingmuren. 

In Maastricht komen nag slechts onge
veer 110 Muurhagedissen voor (ca. 80 
in de Hoge Fronten en ca. 30 in de Lage 
Fronten (PRICK& KRUYNTJENS, 1991a), 
die bovendien zijn opgesplitst in zeven
tien groepjes. Tussen deze groepjes, die 
soms maar enkele individuen tellen, 
bestaat slechts een geringe uitwisseling, 
terwijl er tussen de populaties van de 
Hoge en de Lage Fronten helemaal geen 
uitwisseling bestaat. 
STRIJBOSCH et al. (1980) stelden vast 
dater in Maastricht weinig dieren gebo
ren worden, maar dat volwassen dieren 
relatief oud worden, zodat ze zich Ian
ger kunnen voortplanten. Dit evenwicht 
van geringe geboorten (nataliteit), ge
compenseerd door geringe sterfte is 
echter door factoren van buitenaf zeer 
gemakkelijk te belnvloeden, namelijk 
elke factor die de mortaliteit verhoogt 
leidt onmiddellijk tot een moeilijk om
keerbare afname van de populatie
grootte. 
Om de populatie nu een handje te bel
pen, wordt de nataliteit op kunstmatige 
wijze verhoogd, namelijk door het kwe
ken. We kunnen geen Muurhagedissen 
van elders introduceren omdatje anders 
andere marginale noordelijke popula
ties aantast. Overigens waarschuwen 
STRIJBOSCI:I et al. (1980) voor het uit
zetten van andere Muurhagedissen bin
nen de Maastrichtse populatie, omdat 
dit genetisch absoluut funest kan zijn. 
Sommigen zullen zich wellicht afvragen 
waarom er zo'n moeite wordt gedaan 
om deze populatie te behouden terwijl 
de Muurhagedis in het zuiden van Bel
gie en Duitsland nog in redelijke aantal
len voorkomt, en in Frankrijk zelfs het 
meest algemeen voorkomende reptiel is. 
Hiervoor zijn een aantal redenen: 
- Biogeografisch: Maastricht is de 
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noordelijkste vindplaats van de 
soort in Europa en tevens de enige 
plek in Nederland waar de Muur
hagedis van nature voorkomt. 
Genetisch: hoewel er nooit onder
zoek naar is gedaan, is de populatie 
ongetwijfeld genetisch zeer homo
geen en hebben de dieren zich goed 
aan de marginale klimaatomstan
digheden aangepast. Mogelijk is de 
permanent oranje buikkleur die 
vrijwel aile mannetjes in Maastricht 
hebben een zichtbare uiting van een 
afwijkende 'gene-pool'. Opvallend 
is dat dit verschijnsel niet wordt 
waargenomen bij dieren van andere 
noordelij ke populaties in Belgie en 
Duitsland. Steeds is daar bij man
netjes sprake van aileen maar witte 
onderzijden of witte en oranje on
derzijden. 
Ecologisch: de Muurhagedis maakt 
deel uit van waardevolle muur
levensgemeenschappen. Binnen dit 
ecosysteem is de Muurhagedis de 
grootste exclusief aan muren gebon
den predator die in ons land voor
komt (MINISTERIE VAN LANDBOUW 

& VISSERIJ, 1988). Goed ontwikkel
de gemeenschappen zijn in Neder
land een zeldzaamheid. Het besef 
dat oude muren zeer grote natuur
wetenschappelijke waarde bezit
ten, dringt tot een steeds breder 
publiek door. 

In 1983 ontstond het idee om de Muur
hagedis kunstmatig te ondersteunen 
door het Iaten uitkomen van late 
eilegsels. Het was de bedoeling om laat 
in het seizoen drachtige vrouwtjes te 
vangen om deze in terraria eieren te Ia
ten leggen (late legsels komen onder na
tuurlijke omstandigheden niet uit van
wege warmtegebrek). 
Helaas kon het zoeken naar drachtige 
wijfjes geen doorgang vinden vanwege 
te drukke werkzaamheden van de eerste 
auteur (tot nu toe gebeurt alles zonder 

financiele vergoeding). 
Omdat de populatie van de Hoge Fron
ten in het verleden emstig te lijden heeft 
gehad van vooral de opschoning en de 
restauratie (KRUYNTJENS, 1988) en er 
beschermingsmaatregelen voor de bio
toop in zicht kwamen (de aanstaande 
aanwijzing van de Hoge Fronten tot 
beschermd natuurmonument), werd in 
1988 besloten deze populatie kunstma
tig op te vijzelen door het kweken 
van hagedissen in terraria. 

HET VANGEN EN UITZETTEN 
VAN DE KWEEKPAREN 
Om een zo groot mogelijke diversiteit 
van nakomelingen te bewerkstelligen 
werden de kweekkoppeltjes in de Lage 
Fronten gevangen (de Lage Fronten en 
de Hoge Fronten zijn al vele tientallen 
jaren van elkaar gescheiden door een 
drukke verkeersweg). Zoals reeds ge
zegd, was het niet mogelijk hiervoor 
muurhagedissen van elders te betrekken 
omdat je dan andere marginate, noor
delijke populaties in Belgie en Duits
land aantast. Bovendien kunnen deze 
door de geografische scheiding gene
tisch te veel afwijken van de Maastricht
se populatie. 
Op 30 maart 1989 werden twee paartjes 
adulte Muurhagedissen gevangen, die 
respectievelijk werden ondergebracht 
bij P. Mantel en bij de tweede auteur. 
Bij aankomst bij een van de kwekers 
bleek een van de vrouwtjes eieren te dra
gen, hetgeen erop wijst dat het dier wel
licht v66r de vangstdatum van 30 maart 
1989 bevrucht was; in het vrije veld wer
den reeds op 27 maart baltsende Muur
hagedissen gezien (PRICK & KRUYN

TJENS, 1991a). Dit is voor Maastrichtse 
begrippen uitzonderlijk vroeg. 
De ouderdieren werden zo spoedig mo
gelijk na het afzetten van het tweede 
legsel uitgezet op hun exacte vangst
plaats. Oat de dieren op precies dezelf
de plek worden teruggezet is van be-
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lang, omdat ze hun oude omgeving ken
nen en zodoende gemakkelijker integre
ren. Het kan voorkomen dat hun gebied 
inmiddels is ingenomen door andere 
dieren, wat soms territoriumgevechten 
oplevert. Dit was het geval bij het uitzet
ten van een vrouwtje in 1990. Om ge
vechten te voorkomen zouden de dieren 
in het late najaar uitgezet kunnen wor
den, als gevechten niet of nauwelijks 
meer plaatsvinden. Het is echter zaak de 
hagedissen zo kort mogelij k in gevan
genschap te houden. 

HET KWEKEN VAN 
DE MUURHAGEDIS IN 1989 
Het paartje Muurhagedissen werd ge
huisvest in een terrarium van 50x40x40 
em (lxbxh). Het werd verwarmd door 
een 25 watt spot, die de temperatuur 
plaatselijk tot ca. 35 oc deed oplopen. 
Voor de benodigde lichtintensiteit hing 
er ongeveer een meter boven het terra
rium een TL-buis. De kunstmatige dag
lengte bedroeg ca. 14 uur. 
De bodem was voorzien van een dun 
laagje zand, terwijl enige boomstronk
jes en flagstones voor de nodige schuil
plaatsen c.q. schaduwplaatsen zorg
den. In een hoek vap het terrarium 
stood een kunststof bakje (afmetingen 

20x10x 6 em) met daarin vochtige turf. 
Dit bakje was bedoeld als eilegplaats en 
is ook als zodanig door het vrouwtje ge
bruikt. 
Het voedsel bestond voornamelijk uit 
krekels en meelwormen, die voor het 
voederen eerst goed werden bestoven 
met Gistocal. Voorts lagen er altijd fijn
gemalen eierschalen in het terrarium 
en werd het drinkwater voorzien van 
Dohyfral (vitamine AD3). Dit drinkwa
ter werd om de twee dagen ververst. 
Op21 apri11989legdendedieren vijfei
eren in het kunststof bakje, en een klei
ne maand later, op 18 mei, nog eens zes 
eieren. De grootte van de legsels stemt 
overeen met gegevens uit het vrije veld; 
GRUSCHWITZ& B6HME (1986) geven een 
aantal aan van 2-10 (helaas zijn er geen 
gegevens bekend over de eilegselgroot
tes in Maastricht). Overigens is de leef
tijd van de vrouwtjes gerelateerd aan 
het aantal geproduceerde eieren. Oude
re, dus grotere vrouwtjes leggen meer 
eieren dan bijvoorbeeld derdejaars 
vrouwtjes. 
Direct na het vinden van de eieren wer
den deze in een broedstoof geplaatst. 
De temperatuur in deze broedstoof be
droeg zo'n 28 oc en werd dag en nacht 
aangehouden. In vergelij king met de ge
middelde temperatuurwaarden in het 
vrije veld is deze temperatuur hoog te 
noemen. Hierdoor was de incubatietijd 
in de broedstoof erg kort: eerste legsel 
38 dagen, tweede legsel 36 dagen. 
COOPER (1965), geciteerd door GRU
SCHWITZ& B6HME (1986), geeft een pe
riode aan van minder dan zeven weken 
onder experimentele omstandigheden 
(dag- en nachttemperatuur 26,7 °C). 
DHOUAILLY & SENGEL (1973), geciteerd 
door GRUSCHWITZ & B6HME (1986) 
geven een periode aan van 45-46 dagen 
bij 26 °C. 
Overigens geven GRUSCHWITZ& B6HME 

(1986) een incubatietijd op voor het 
vrije veld van zes tot elf weken, waarbij 
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opgemerkt moet worden dat de boven
waarde van elf weken wei van toepas
sing zal zijn op noordelijk voorkomen
de populaties en bergpopulaties. 
De vijf, respectievelijk zes juveniele 
Muurhagedissen werden in kunststof 
opkweekbakjes (afmetingen 40x20x25 
em) gehouden. Medio november wer
den aile elf juvenielen in een terrarium 
geplaatst (50x30x40 em). Dit onderko
men was voorzien van een achterwand, 
zodat de Ieefruimte flink toenam. Zo
wel de opkweekbakjes als het terrarium 
werden verwarmd door spots van 25 
watt. 
Het voedsel bestond in eerste instantie 
uit minikrekels en buffalowormpjes. 
Na enkele maanden nemen de dieren al 
grotere krekels en meelwormen aan. 
Zoals gebruikelijk werden aile voeder
dieren verrijkt met Gistocal en werd aan 
het drinkwater Dohyfral toegevoegd. 
De dag voor het uitzetten werden de 
jongen nogmaals gewogen en gemeten. 
De sekse werd bepaald op grond van de 
femoraalporien. Later bleek dat de 
vrouwtjes een significant tangere kop
romplengte (54 ± 1 mm) hadden in ver
gelijking met de mannetjes (50, 7 ± 2,2 
mm) (t-toets, t = 2,47, p = 0,04). Op 
basis van dit kenmerk zou bij dieren 

waarvan de femoraalporien nog geen 
uitsluitsel geven, het geslacht toch be
paald kunnen worden. 
Zie voor het verloop van groei- en ge
wichtstoename van de twee legsels de 
figuren. 

HET UITZETTEN VAN DE 
GEKWEEKTE HAGEDISSEN 
Aanvankelijk was het de bedoeling de 
juvenielen zo snel mogelijk in het na
tuurlijke milieu uit te zetten (nog in het 
jaar van geboorte). Doch na overleg 
leek het ons beter de dieren in het terra
rium te laten overwinteren; als de ge
kweekte dieren in het jaar na de geboor
te worden uitgezet is de overlevingskans 
groter omdat hun voedingstoestand be
ter is en ze vanwege hun grotere formaat 
minder vijanden hebben . 
Een andere reden om de dieren pas in 
het jaar ern a uit te zetten, is dat de win
ter een gevaarlijke periode is voor de 
juvenielen in het veld. Uit eigen erva
ring weten wij dat iedere winter zijn tot 
eist (van de juvenielen die in winterslaap 
gaan vind je in het voorjaar slechts een 
klein gedeelte als subadult terug). 
Het is zaak de jonge hagedissen meteen 
na hun winterslaap uit te zetten omdat 
ze dan nog schuw zijn (pers. med. H. 
Strijbosch). Dieren die te lang in gevan
genschap worden gehouden, verliezen 
hun schuwheid en vertonen minder 
jachtgedrag dan soortgenoten in het 
vrije veld (EHRL & WOLF, 1987). 
Bovendien moeten we ervoor waken als 
mens niet al te zeer in natuurlijke pro
cessen in te grijpen: er zijn al twee stadia 
in de natuurlijke selectie overgeslagen, 
namelijk tijdens het ei-stadium en het 
juveniele stadium. 
De hagedissen waren z6 groot dat ze 
eruitzagen als kleine volwassen dieren. 
Het zou ons niet verwonderen als deze 
al in dit stadium aan de voortplanting 
zouden deelnemen (kleine vrouwtjes 
leggen weliswaar maar weinig eieren, 
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maar ieder jong is er een). 
Op 30 maart 1990 werden de gekweekte 
dieren uitgezet. Dit uitzetten gebeurde 
niet willekeurig. Er werd gekozen voor 
die plekken waar slechts kleine deelpo
pulaties waren, waardoor de integratie 
waarschijnlijk beter verloopt (meer uit
wijkmogelijkheden bij territoriumge
vechten). Bovendien vergroot je in de 
toekomst de kans op meer nakomelin
gen binnen zo'n kleine deelpopulatie. 
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Ook werd erop gelet dat juist die deelpo
pulaties werden uitgekozen waartussen 
redelijkerwijs de meeste uitwisseling 
(migratie) verwacht kan worden (som
mige deelpopulaties liggen namelijk 
buiten bet kerngebied). 
Omdat de ouderdieren van de Lage 
Fronten ter plaatse niet voor nakome
lingen hebben kunnen zorgen, werden 
ook op dit vestingwerk enkele ge
kweekte hagedissen uitgezet. 

~-M~ 
2XDE STA!'ID~ -{ ~GEM. 

DEVIATIE 

-MiN. 

~rjjo 

Lengtegroei van jongen uit twee legsels. Kop-romplengte grijs. 



MM. LENGTEGROEi 

120 

110 

100 t 
90 

eo 

70 

60 

50 

40 

~-stildrl • 0 
30 ' • 
20 

B~~-r-omP-_ 

10 

o~~~--~~---:~-------~----------~----~----------------~----
2E'/s:sg 10/7:89 7ja:e:J 21j3:90 ~ rij 0 

Gewichtstoename van jongen uit twee legsels. Het tweede legsel van zes jongen is gearceerd. 

ONDERZOEK 
Om de ouderdieren en gekweekte hage
dissen te kunnen volgen, waren deze 
voorzien van een teen code (de ouder
dieren hadden een individuele teen code, 
de subadulten aile dezelfde code). 
Bovendien voorkom je dan dat dezelfde 
ouderdieren nog eens gevangen worden 
(tegengaan van inteelt). 

ouderdieren zich goed aanpasten in de 
leefomgeving. 
Als de Hoge Fronten worden aangewe
zen als beschermd natuurmonument, 
kan er misschien ook geld uitgetrokken 
worden voor onderzoek, en kan bet 
kweekproject wellicht in dit onderzoek 
worden meegenomen. 

TOEKOMST 

LACERTA 49(S) 131 

Tot nu toe werd de lange termijn-inven
tarisatie verricht door Prick en de eerste 
auteur, maar om na te gaan hoe bet de 
uitgezette subadulte dieren en hun ou
ders vergaat, is een populatiestudie 
nodig. Helaas werden voor dit doel 
geen financiele middelen beschikbaar 
gesteld. Het is dan ook niet bekend hoe
veel gekweekte dieren nog in Ieven zijn 
en hoeveel er zich uiteindelijk zullen 
voortplanten. Ook is niet bekend of de 

Het kweken is natuurlijk niet een zalig
makende methode. Een van de nadelen 
die hieraan kleven is dat je de natuur
lijke selectie tijdens de ei-ontwikke
ling en de juveniele fase omzeilt. Het 
lijkt ons dan ook raadzaam bet kweek
project te beperken tot slechts enkele 
jaren en zo gauw de beschermingsmaat
regelen voor de Hoge Fronten vruchten 
afwerpen de natuur zelf haar gang te 
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Iaten gaan. 
Wij maken ons geen illusies over bet 
effect van bet kweken van Muurhage
dissen: de Maastrichtse populatie zal 
nooit een 'babyboom' kennen zoals 
we die zien bij populaties in bijvoor
beeld ltalie en Frankrijk; daarvoor ligt 
Maastricht te noordelijk. 
Zoals reeds eerder vermeld ligt bet in 
de bedoeling de Hoge Fronten aan te 
wijzen als beschermd natuurmonu
ment. Om een en ander in goede banen 
te leiden is er een beheersplan en een 
beheersvisie opgesteld door N.M.F.
Limburg (PRICK & MULDER, 1989a, b). 
Hierin worden zaken geregeld als vege
tatiebeheer en bet instellen van een 
Muurhagedis-reservaat. Het is natuur
lijk een stap in de goede richting, maar 
aan deze twee rapporten zitten nog wat 
haken en ogen (KRUYNTJENS, 1991; 
ANON., 1990a-c). Met name bet open
stellen voor bet publiek van een door 
Muurhagedissen bewoonde droge 
gracht, en de overname door de gemeen
te Maastricht, die natuurbescherming 
vooralsnog niet hoog in haar vaandel 
heeft staan. Het is de vraag of deze 
zaken nog ten goede gekeerd kunnen 
worden, gezien bet vergevorderde on
derhandelingsstadium tussen de ge
meente en bet rij k. In ieder geval heeft 
de Natuurbeschermingsraad de minis
ter van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij geadviseerd de Hoge Fronten 
aan te wijzen als staatsnatuurmonu
ment in plaats van beschermd natuur
monument, wat een betere waarborg 
biedt voor de overlevingskansen van 
de Muurhagedis. 
Helaas zijn er nog geen plannen de 
Muurhagedis in de Lage Fronten veilig 
te stellen. Een mogelijke aanzet tot be
scherming geeft een aanstaand artikel 
in bet Natuurhistorisch Maandblad 
(PRICK & KRUYNTJENS, 1991b). 
Voor veel dieren in ons land is bet a1 
'vijf voor twaalf'; adequate bescher-

mingsmaatregelen - met of zonder 
herintroductie of kweek - zijn nood
zakelijk. Misplaatste zuinigheid kan 
bet verdwijnen van soorten betekenen. 
Gelukkig wordt tegenwoordig in steeds 
bredere kring positief over natuur en 
milieu gedacht en weet men dat bier een 
prijskaartje aan hangt. Een prijs die 
zich echter op de lange duur vanzelf 
terugbetaalt! 

CONCLUSIES 
De belangrijkste conclusies zijn: 
Algemeen 

De Conventie van Bern geeft aan 
dat herintroductie of kweek aange
wend kan worden als mogelijk in
strument in bedreigende situaties. 
Uiteraard is men op dit gebied in Ne
derland nog steeds terughoudend: 
herintroductie zal, als bet a1 toege
past gaat worden, altijd sam en moe
ten gaan met zaken als biotoop
herstel, opheffen van barrieres, 
veldonderzoek en dergelijke (en dat 
kost geld). 
Het op eigen houtje uitzetten van 
reptielen of amfibieen heeft meestal 
weinig of geen zin. 

Muurhagedis 
Het uitzetten van de ouderdieren 
kan bet beste plaatsvinden meteen 
na bet afzetten van bet tweede leg
sel. In de praktijk komt dit neer op 
demaandenjuni/juli (overigens was 
er in 1990 sprake van een derde 
legsel). 
De gekweekte hagedissen kunnen 
het beste in bet voorjaar, meteen na 
de winterslaap, uitgezet worden. 
In de regel is dit medio maart (als 
bet weer erg slecht is kan bet voor
komen dat bet uitzetten naar april 
verschoven moet worden). 
De kweekparen moeten worden sa
mengesteld uit dieren die niet tot de
zelfde ( deel-)populatie horen, om 
een zo groot mogelijke diversiteit 
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van de nakomelingen te bewerkstel
ligen (aileen Maastrichtse Muurha
gedissen). 
Voor het welslagen van het kweek
programma is het noodzakelijkgeld 
uit te trekken voor onderzoek. Na
gegaan moet worden hoe het de ou
derdieren en gekweekte dieren ver
gaat nadat ze zijn uitgezet. Ook zou 
het lange termijn-effect van het 
kweekprogramma op de totale po
pulatie bestudeerd moeten worden. 
Als de Hoge Front en worden aange
wezen als beschermd natuurmonu
ment, en de beschermingsmaatrege
len een positieve invloed blijken 
te hebben op de populatie, is het 
kweken ter ondersteuning ervan 
niet meer nodig. De populatie wordt 
dan verondersteld zichzelf in stand 
te kunnen houden. 

DANKWOORD 
Met dank aan Drs. H. in den Bosch, R. Prick en 
Dr. H . Strijbosch voor het doornemen van het 
concept en de discussies die resulleerden in 
waardevolle aanvullingen en suggesties, en aan 
Dick van Wijk voor de 'Muurhagedis-pendel
dienst'. 

BREEDING CONTRIBUTES TO THE RESTO
RATION OF THE PODARCIS MURALIS 
POPULATION IN MAASTRICHT 
In Maastricht on the old city walls, the northern
most population of Podarcis muralis has its habi
tat. This population however, is very small. To 
improve this situation, a breeding project was 
started. First the risks of such action were consi
dered carefully. In spring a few males and females 
were captured and housed in vivaria. As soon as 
all the eggs were laid , these animals were released 
again on the exact spot were they had been captu
red. The offspring was released the next spring be
cause it was presumed they had the best chance to 
survive then. The breeding method is described. 
The parent animals and the juveniles were toe 
clipped to make identification possible. The futu
re of the population is discussed. 
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Mannetje. 

K weekervaringen met de Spaanse 
smaragdhagedis, Lacerta schreiberi 

INLEIDING 
Dit artikel moet worden gezien als het 
vervolg op een eerder artikel over 
de Spaanse smaragdhagedis, Lacerta 
schreiberi (BIARD, 1989). Daarvan volgt 
allereerst een korte samenvatting. 
Lacerta schreiberi behoort tot de groep 
van de grote groene halskraaghage
dissen. De maximale lengte bedraagt 
in uitzonderlijke gevallen 40 em, de 
staart inbegrepen. De Spaanse sma
ragdhagedis heeft aeht rijen buiksehil
den, en de buik van de meesteL. schrei
beri, in ieder geval van aile mannelijke, 
is gevlekt. De mannetjes van deze soort 
zijn van de vrouwtjes te onderseheiden 
door een fijnere vlektekening op de rug 
en de flanken, bovendien zijn aile man
netjes groen. Er zijn zowel bruine als 
groene vrouwtjes. Jonge dieren zijn 
groenbruin, met op de flanken witte of 
gele donkeromrande vlekken. Deze 
vlekken blijven bij de vrouwtjes soms 
nog lang in het volwassen stadium 
zichtbaar. 

De Spaanse smaragdhagedis komt voor 
in het noordwesten en midden van het 
Iberiseh sehiereiland. De dieren Ieven 
meestal in de omgeving van stromend 
water, hoewel er ook waarnemingen 
in een droge omgeving bekend zijn. 
De meeste vindplaatsen liggen op hoog
ten tussen de 800 en 1800 meter. 
De dieren worden gehouden in zowel 
binnen- als buitenterraria. In deze terra
ria wordt het drinkwater verrijkt met 
50 druppels Dohyfral per liter water, 
voor de nodige vitamine AD3. Het wa
ter wordt vaak ververst. Ook ligt er 
altijd gemalen eiersehaal in de terraria. 
Mannetjes kunnen onderling onver
draagzaam zijn, hoewel dat per indi
vidu in hevigheid versehilt. De dieren 
komen in buitenterraria vroeg in het 
jaar uit de winterslaap. Voorzorgsmaat
regelen, door deze dieren in huis op te 
vangen, kunnen nodig zijn (bevriezing) . 
Indien de dieren gelnfeeteerd zijn met 
mijten en teken wordt een Neguvon
behandeling toegepast. 

EIEREN 
In 1986 sehafte ik een vrouwtje aan, dat 
al draehtig bleek. Het dier legde 17 eie
ren die aile uitkwamen. Oat was tegen 
de verwaehting. Het vangen, het ver
voer en de periode bij de handelaar 
zijn meestal niet erg gunstig voor de 
ontwikkeling van de eieren. De eieren 
werden gelegd op 12 juni. Op 24 juli 
kwamen aile eieren vrijwel tegelijk uit. 
De broedtemperatuur varieerde tussen 
de 28 en 30 °C. 
De eieren worden op een steriele wijze 
uitgebroed. Ik gebruik daarvoor een 
plastic bakje (20x l0x7 em). Daarin 
komt een laagje water van ongeveer een 
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Paanjc Lacerta schreiberi , onder ma nnetje, boven vrouwtjc. 

centimeter. In het bakje ligt een 
roostertje, zodanig dat het water niet in 
direct contact komt met het substraat 
(wasemkap-filter). Op dat fi ltermateri
aal liggen de eieren . De eieren worden 
weer afgedekt met wasemkap-filter, 
waarna het bakje met een deksel, voor
zien van ventilatiegaten, wordt geslo
ten. Op deze manier blijft een goede 
controle van de eieren mogelij k. Dit ge
heel wordt in een omgebouwde vogel
broedmachine geplaatst. Het is hierbij 
van bijzonder belang een goede ther
mostaat te gebruiken. 
Door het aanvankelijke succes was ik 
voor het volgende jaar, 1987, heel opti
mistisch gestemd . Dat werd nog verste
vigd door de productie van de twee 
vrouwtjes. Op 23 mei legden beide 
vrouwtjes ieder 19 eieren. Een vrouwtje 

op de daarvoor bestemde plaats in het 
terrarium (zie BIARD, 1989) het andere 
vrouwtje in de ingang van het winter
hoi, zodat ik de grootste moeite had 
de eieren in veiligheid te brengen. Wat 
opviel was de broedzorg van het betref
fende vrouwtje. Tot een week na het 
weghalen van de eieren was ze bezig 
de ingang van het hoi met aarde dicht 
te stoppen (zie ook MANTEL, 1984). 
De eieren zagen er goed uit en ontwik
kelden zich voorspoedig. Slechts van 
het tweede legsel heb ik twee eieren 
moeten verwijderen wegens schimmel
vorming. Na zes weken (op 4 juli) ver
wachtte ik de j ongen. En inderdaad , 
op die datum waren enige eieren, van 
legsel een, 'aangepikt ' . De dag daar
op kroop het eerste jong uit het ei. 
Zover ik het heb kunnen beoordelen 



zonder gebruik te maken van de voor
poten, wat me al wat vreemd voor
kwam. Mijn aanvankelijke optimisme 
sloeg al snel over in het tegendeel temeer 
omdat de andere aangepikte eieren 
nog niet uit waren. Op zes juli heb ik 
zo'n aangepikt ei opengemaakt. Er 
zat een dood jong in. In zo'n geval zijn 
er twee dingen te do en: 6f de eieren Iaten 
voor wat ze zijn, 6f ingrijpen en de 
eieren zelf openen. Ik heb voor de laat
ste oplossing gekozen. Het resultaat 
was niet om over naar huis te schrijven. 
Een enkel jong heeft nadien nog een 
halfuur geleefd, maar de meeste waren 
al dood. Vele jongen hadden ook 
scheefgegroeide kaken, ogen die op de 
'verkeerde' plaats zaten en een krom
me rug. Er was duidelijk iets misge
gaan. De ouderdieren hadden te weinig 
vitaminen en/of kalk opgenomen. Ver-

Jonge Spaanse smaragdhagedis. 

meld moet ook worden dat het voorjaar 
van 1987 slecht was. AI deze factoren 
maken dat het kweken met hagedissen 
in ons klimaat geen sinecure is. 
Het enige nog levende jong begon na 
ongeveer twee dagen vreemd te doen: 
plotselinge schokkende bewegingen 
van het lichaam en overdreven trappe
len met de poten. Op deskundig advies 
heb ik enige druppels AD3-preparaat 
met zeer weinig water met een pipetje 
in de bek van het diertje gedruppeld. 
Dit heb ik enige dagen daarna nog 
eens herhaald. Daarna heb ik zulke 
bewegingen niet meer gezien. Ik moet 
vermelden dat ik in 1987 ook van andere 
soorten geen jongen heb gehad, dit in 
tegenstelling tot het voorgaande jaar, 
toen er zelfs buiten mijn medeweten 
om jongen in het buitenterrarium wer
den geboren van de Blauwkeelkielhage
dis (Aigyroides nigropunctatus). 
Na bet fiasco van 1987 pakte ik het een 
en ander in het volgende najaar anders 
aan. In deze periode waren er nog 
steeds dieren in het buitenterrarium 
te zien . Ik ving een mannetje en twee 
vrouwtjes en plaatste deze in een bak 
van 60x40x40 em, wei wat klein voor 
deze dieren, maar een andere ruimte 
was op dat ogenblik niet beschikbaar. 
De natuurlijke daglengte bedroeg op 
dat ogenblik ongeveer 8 uur, terwijl de 
dieren binnen direct 12-14 uur daglicht 
kregen. De dieren werden nauwkeurig 
in de gaten gehouden en kregen volop 
kalk en vitamine AD3-preparaat. Het 
mannetje begon na enkele weken al te 
vervellen en kreeg een schitterend 
blauwe kop en keel. Paringen heb ik 
echter niet kunnen waarnemen. Een van 
de vrouwtjes begon echter zienderogen 
dikker te worden. Op 25 januari 1988 
legde het twaalf eieren. Hiervan kwa
men er na zes weken elf stuks, zonder 
problemen, uit. 
De conclusie is dus gewettigd dat door 
de dieren binnen te houden en met een 
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juiste verzorging bet mogelijk is de die
reo daadwerkelijk tot voortplanting te 
Iaten komen. Ik blijf er echter van over
tuigd dat bet kweken van L. schreiberi 
ook buiten mogelijk moet zijn. Door 
bepaalde verfijningen en nogmaals een 
andere kasconstructie hoop ik in de na
bije toekomst ook in bet buitenterrari
um met de dieren te kweken. Onder an
dere wil ik proberen de dieren met direct 
zonlicht in contact te brengen. 

OPGROEIEN 
De jongen van 1986 heb ik direct na hun 
geboorte overgebracht naar een binneD
terrarium. Daarvoor heb ik glazen bak
ken van 60x40x40 em, die aan de hoven
kant geheel open zijn. De bakken zijn 
spartaans, anders gezegd, hygienisch 
ingericht. Een derde deel van de bodem 
wordt ingenomen door een comparti
ment met Iicht vochtige turf. De rest van 
de bodem is droog zand. De beide com
partimenten worden gescheiden door 
een glazen plaatje zodat ik zeker weet 
dat aileen bet turfcompartiment vochtig 
is. De dieren hebben zo zelf de keuze 
tussen een droge of een vochtige rust
plaats. Op de turf ligt een plaatje kurk, 
op bet zand enige flagstones. Boven de 
bakken hangen TL-buisjes. Als verwar
ming is een spotje van 25 watt op de ste
nen gericht. De kunstmatige daglengte 
bedroeg in dit geval 14 uur. 
De jongen groeiden voorspoedig en ver
huisden daarom na ongeveer vier weken 
naar mijn binnenterrarium van 100x40x 
80 em (lxbxb). Deze terrariumbak is in 
principe net zo ingericbt als de op
kweekbak, maar beeft bovendien nog 
een PUR-scbuim acbterwand zodat er 
voldoende leefruimte is. Ook bier gold 
weer een daglengte van 14 uur. Als 
voedsel gaf ik de kleinste krekeltjes, 
die eerst met Gistocal werden geschud. 
Verder gaf ik af en toe buffalo-worm
pjes die de dieren met graagte aten. Na 
enige weken al aten ze ook pasvervelde 

meelwormen, terwijl ik in plaats van 
minikrekels nu grotere exemplaren ver
strekte. Uiteraard voegde ik vitaminen 
AD3 aan bet drinkwater toe in de eerder 
genoemde concentratie. 
Na enige maanden kon ik bij de meeste 
dieren bet geslacbtsonderscheid vast
stellen. Ik was nog niet op de hoogte 
van bet gegeven dat de kopbescbubbing 
van mannetjes en vrouwtjes verschilt 
(BOSCH, 1990). Door deze verschillen in 
beschubbing zijn de geslacbten bij deze 
soort direct na de geboorte al vast te 
stellen. Ik kon toen de nodige dieren 
overdoen aan andere terrariumhou
ders. De overgebleven dieren waren na 
ongeveer een half jaar geslachtsrijp, 
wat bleek uit de eerste eieren, die in ja
nuari 1987 werden gelegd en uit bet on
verdraagzamer worden van de manne
tjes onderling. De dieren zijn na een 
balfjaar natuurlijk nog niet helemaal 
volgroeid. Dat bleek uit de eieren: dui
delijk probeerseltjes, niet bevrucht. 
De jongen van 1988 beb ik maar korte 
tijd in mijn bezit gehad, zodat ik aan 
deze dieren geen waarnemingen heb 
kunnen doen. 
Het jaar daarop beb ik mijn Spaanse 
smaragdhagedissen uitgeleend aan an
dere terrariumhouders en dus zelf geen 
kweekresultaten behaald. Over de 
kweekpogingen van 1990 kon ik bij bet 
schrijven van dit artikel, februari 1990, 
geen mededelingen doen. 

CONCLUSIE 
Lacerta schreiberi, de Spaanse sma
ragdbagedis, is een hagedis die geschikt 
is voor zowel binnen- als buitenterraria. 
In binnenterraria moet men zorgen 
voor een vocbtig gedeelte in bet terra
rium. In buitenterraria moeten de nodi
ge voorzorgsmaatregelen genomen 
worden met betrekking tot onder ande
re een voldoende toediening van vita
minen. Bij een goede verzorging zijn 
redelijk tot goede kweekresultaten te 
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behalen. De jongen groeien snel open 
het geslachtsonderscheid is kort na de 
geboorte vast te stellen. 

BREEDING EXPERIENCES WITH 
LACERTA SCHREIBER/ 
This article is a continuation of a former article 
(BIARD, 1989), of which a short summary is gi
ven. A female L. schreiberi was bought pregnant. 
It laid 17 eggs, which, at temperatures between 28 
and 30 oc hatched 42 days later. 
The next year the same female, and another one, 
living in an outdoor vivarium, each laid 19 eggs. 
Incubated the same way as the first clutch, these 
eggs were fully developed after six weeks, but 
most juveniles died in the eggshell and just a few 
hatched. In the dead juveniles malformations we
re observed. 
The following year, a couple of L. schreiberi was 
kept indoor and given artificial light, vitamine 
AD3 and calcium. Twelve eggs were produced in 

January. They all hatched without problems after 
six weeks. 
Juveniles were raised in an indoor vivarium. It is 
heated by a 25 W lightbulb and accomodation 
consists of humid peat soil, dry sand and a piece 
of cork. Crickets, and to a lesser extent buffalo
worms, both enriched with Gistocal to complete 
the diet. Within half a year the juveniles became 
sexual active and the females produced their first 
eggs. 
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Paring en eiafzetting van de Vroedmeesterpad 
(Alytes obstetricans) in het buitenterrarium 

Beschrijving aan de hand van aantekeningen en foto ' s uit 1962 

HUISVESTING 
De Vroedmeesterpadden waren onder
gebracht in een buitenterrarium van 
85x70x70 em. Dit terrarium was ge
monteerd op een stenen voet tegen de 
op bet zuidwesten gesitueerde achter
gevel van bet woonhuis. De dieren ver
bleven bier bet hele jaar (VAN WIJK, 

1952). 's Winters werd bet terrarium 
door een thermostatisch geregelde ver
warming vorstvrij gehouden. Langs de 
voorzijde bevond zich een vijvertje van 
10-20 em breed en 10-15 em diep. Een 
druppelend kraantje en een overloop 
zorgde voor een constant waterniveau 
en tevens waterverversing. De inrich
ting bestond verder uit mergelblokken, 
die als een muur opgestapeld waren . 
Dit was zeer belangrijk. De opslag van 
zonnewarmte in deze muur was bepa
lend voor de activiteit van de dieren 
in de erop volgende avond en nacht. 
De bodem en de ruimte tussen bet sta
pelmuurtje waren volgestort met een 

mengsel van bladaarde en scherp 
(metsel-)zand. Vroedmeesterpadden 
kunnen hierin gemakkelijk graven en 
wegkruipen. De beplanting was laag
blijvend en gaf geen schaduw. Sinds 
1949 was de inrichting niet veranderd. 

KWEEKDIEREN 
Deze waren minstens vijf jaar oud (vier 
jaar als volwassen dieren in mijn bezit). 
Van bet viertal was een een mannetje 
omdat een jaar eerder de hele zomer tot 
eind september de roep (die ENGEL

MANN et al. (1986) op bet radiotijdsein 
vinden lijken, wat nog niet zo gek is) te 
horen was. Het geslachtsonderscheid 
(mannetje langere achterpoten en 
zwaardere onderarmen (MEISTERHANS, 

1969) was mij toen nog niet bekend, en 
is ook nu nog niet algemeen bekend of 
erkend (ENGELMANN, 1986). 

VOORTPLANTING 

Paartje in omklemming. 

Het voorjaar van 1962 was koud. Ik 
hoorde de Vroedmeesterpadjes maar 
zelden. Maar twee en drie juni waren 
zonnige dagen, en 's avonds lieten de 
padjes zich veel horen. Vier juni was 
weer een koude dag, dus 's avonds 
doodse stilte. Immers geen zon betekent 
geen warme stenen en grand, met als 
gevolg dat de padjes inactief zijn. Maar 
de volgende dag was de zon er en 
's avonds floten ze. Om 22.45 uur 
schakelde ik de lam pen hoven de terra
ria in en maakte een routinerondje 
langs de bakken. En toen zag ik in de 
bak twee Vroedmeesterpadjes in om
klemming. Het mannetje had reeds een 
eiersnoer om de achterpoten. Eerst 



Het mannetje grijpt het vrouwtje in de nekstreek . 

dacht ik dat ik net te laat was, maar ik 
constateerde dat het snoer er niet meer 
schoon uitzag, dus a1 iets Ianger om 
de pootjes moest zitten. Ik ging mijn 
fototoestel halen en schoof de voorruit 
uit het terrarium. Het geluid dat daarbij 
geproduceerd wordt, kennen de dieren 
a1 jaren en schijnt ze niet in het minst te 
storen. Het mannetje omknelde nog 
steeds het wijfje met de voorpoten in 
de liesstreek. De achterpoten van het 
mannetje met de eisnoeren daarom
heen, lagen tegen de binnenzijde van 
de poten van het vrouwtje. Om de paar 
minuten richtte het mannetje zich op 
de achterpoten op en schoof daarbij 

Voor de lozing van het zaad. 

zo'n 8-20 keer snel en ritmisch naar 
voren. Je kon dan tussen het eiersnoer 
en de cloaca van het mannetje door 
kijken en zag dan de naar binnen ge
draaide voeten van het mannetje ra
zendsnelle schuifbewegingen maken. 
Het is mogelijk dat daarbij de cloaca 
van het wijfje geraakt wordt. Aanvan
kelijk klonken er zeer zachte fluitge
luiden maar ik kon niet met zekerheid 
vaststellen of die van het mannetje, het 
wijfje of van een ander mannetje af
komstig waren. Om 23.15 uur schoot 
het mannetje naar voren, greep het 
vrouwtje nu voor de voorpoten, dus om 
de hals, vast, gevolgd door sterk fibre
ren van zowel man als vrouw en direct 
daarna hevige contracties van het wijf
je. Tussen de achterpoten verscheen een 
nieuwe prop eieren, die er weldra zeer 
nat uitzagen door de spermalozing. 
Daarna volgden enkele minuten van be
trekkelijke rust met nog wat fibreren en 
Iichte contracties. Daarna volgde sto
tend en strekkend voetenwerk van het 
mannetje. Hij werkte duidelijk zijn voe
ten door de tros eieren heen. Daarop 
strekte hij de achterpoten in horizon tale 
richting, maar in afwijking van de be
schrijving door BOULENGER (1889) en 
MEISTERHANS (1969), niet beide paten 
tegelijk maar afwisselend. Dat komt 
me ook wei 'handiger' voor, want dit 
speelt zich nog steeds af op de rug 
van het wijfje. Het kost zo te zien a1 
moeite genoeg om, met zijn voorpoot
jes om de hals van het wijfje, er niet 
af te rollen. Dat afwisselend strekken 
herhaalt zich vier keer. Daardoor schui
ven de eieren wat hoger op de achter
poten. Zie je op de foto in de richting 
van kop naar staart eerst de 'oude' tros 
eieren en dan de nieuwe, op een andere 
foto is de volgorde andersom omdat de 
tweede tros nu ook om de achterpoten 
zit. Om 23.43 uur verliet het mannetje 
het vrouwtje maar herhaalde, tot 0.05 
uur, a1 half in een holletje weggekro-



Het mannetje schuift het snoer om de linkervoorpoot. 

pen, nog drie keer de strekkende bewe
ging met de achterpoten. Het vrouwtje 
had, nadat het mannetje haar verlaten 
had nog enige hevige contracties waar
bij het staartbeen zijn naam eer aandoet 
door als een staartje omhoog te gaan 
staan. Het dier kwam echter tot het ein
de van de waarnemingsperiode (0.15 
uur) niet van haar plaats. 

NASCHRIFf 
Vroedmeesterpadden met meer dan 
een eisnoer om de achterpoten worden 
meer vermeld (ENGELMANN, 1986, 
SPARREBOOM, 1981). In een terrarium 
is dit, voor zover mij bekend, nog niet 

Mannetje schuift het snoer om de rechtervoorpoot. De volgorde van de 
eieren is nu andersom. 

beschreven. De eieren van de beschre
ven waarneming ontwikkelden zich 
goed. Slechts enkele eieren bleken 
onbevrucht. Na het uitkomen van de 
larven blijven de eiomhulsels nog we
kenlang als een trosje ballonnetjes 
intact. In de natuur heb ik meermaals 
de aanwezigheid van Vroedmeester
padden zo kunnen vaststellen. Ook in 
1963 en volgende jaren hebben deze 
padden eieren gelegd. Dat ging niet 
altijd goed. Ze verloren wei eens een 
snoer of sleepten het voort aan een 
poot. 

MATING AND EGG DEPOSITION 
OF ALYTES OBSTETRICANS 
An outdoor vivarium for the midwife toad with a 
small pond is described. Marl stones collect the 
solar heat and offer hiding places. Males are con
sidered to have longer hindlegs and heavier fo
rearms. June 1962, a cold summer, a mating cou
ple in amplexus was observed. The male already 
had one egg string twisted between the hind legs. 
The proces of egg string deposition is described 
and was photographed. 
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Afzetten en uitkomen van eisnoeren van 
de Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) 

INLEIDING 
In aansluiting op de waarnemingen van 
Dick van Wijk aan de paring en het 
overdragen van de eieren bij de Vroed
meesterpad, volgt een korte genlus
treerde beschrijving van het verdere 
verloop bij een ander paartje in het 
buitenterrarium. 
De dieren werden als larve verzameld. 
Pas in het vierde jaar plantten ze zich 
voort. 

DRAG EN 
Na de bevruchting draagt het mannetje 
21-56 dagen (KLINGELHOFFER, 1956) 

Een vijf dagen oude larve van de vroedmeesterpad. 

het eisnoer om zijn achterpoten, en 
naar het zich laat aanzien is hij nauwe
lijks of niet daardoor belemmerd in 
zijn bewegingen. Ongetwijfeld zullen 
omgevingsfactoren zoals temperatuur 
van invloed zijn op de draagperiode. 
DAAN (1963) vond voor twee dieren uit 
Holset in een terrarium ten minste 
34 dagen. In het hierna beschreven 
geval heeft het mannetje de eieren ten 
hoogste 32 dagen bij zich gehad. Op 
31 mei vond ik 's ochtends op een gras
polletje een uit 27 witte eieren be
staand 'kralensnoer' zonder enig teken 
van ontwikkeling. ' s Avonds zag ik het 
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mannetje zonder vrachtje. In de nacht 
van 1 op 2 juli kon ik bet afzetten ob
serveren. De voorafgaande maand was 
volgens bet KNMI 1 ,2 graad warmer 
dan gemiddeld. De ontwikkeling van de 
eieren werd daardoor waarschijnlij k 
iets versneld. 
Over de jaren been werd bet vroegste 
snoer op 22 juni afgezet, bet laatste op 
1 oktober. Per jaar droeg bet mannetje 
maximaal driemaal. Het hoogste aantal 
eieren per snoer was 54. In de natuur 
kan bet aantal eieren per mannetje 
varieren van 30-70 per eisnoer (HEINZ
MANN, 1970). Dit is niet lukraak ver
deeld, maar grotere exemplaren blijken 
meer eieren te dragen (RAXWORTHY, 

1990). READING & CLARKE (1988) von
den dat de vrouwtjes zeker drie ver
schillende legsels produceerden en dat 
zij bij voorkeur paarden met mannetjes 
die geen eieren droegen. Deden zij dit 
toch, dan resulteerde dit in kleinere 
legsels. 

ONTWIKKELING EISNOER 
Van wit of heel lichtbruin verandert 
de eikleur geleidelijk naar geelbruin 
met wat zwarte spikkeling. De eidia
meter neemt toe van 3 tot 5 mm. 
Op de nacht van afzetten zit bet man
netje om 23.30 uur nog op bet land, 
zo'n 40 em van bet vijvertje. Het snoer 
zit om zijn enkels. Door de eiomhul
sels been zijn heel duidelijk de oogjes 
van de larven te herkennen. Sommige 
eieren zijn nog tamelijk Iicht van 
kleur en lijken niet volledig ontwikkeld. 
Via wat Penningkruid kruipt bet man
netje om 23.38 uur de dicht met water
planten begroeide vijver in. Hij blijft 
eigenlijk steeds met het hoofd boven 
water. De eerste larve plopt om 23.41 
uur door een V-vormige opening uit 
zijn glasheldere omhulsel, en de meeste 
volgen binnen tien minuten. Bij een 
aantallarven steekt eerst de staart naar 
buiten. Ze zijn niet erg beweeglijk en 

ze zakken voorzover de plan ten dat toe
laten, naar beneden, komen soms op 
hun zij terecht en blijven zo liggen. 
Eenmaal uit het ei, is het nauwelijks 
voorstelbaar dat ze erin gepast hebben. 
Wat later kronkelen de larven nog 
enigszins ongecoOrdineerd naar de 
oppervlakte en hechten zich aan bla
deren en takjes. Het mannetje doet 
een enkel pasje, maar zit voornamelijk 
stil. Soms strekt hij zijn achterpoten 
wat. Om 23.53 uur doet hij dat ook, 
hij wrijft zijn poten even tegen elkaar, 
en bevrijdt zich moeiteloos van bet 
snoer dat intact is gebleven. Net na 
twaalven verlaat hij bet water. Zeven 
kennelijk onvoldragen wit-gelige larven 
blijven in hun ei achter. Om 00.40 uur 
staak ik mijn waarnemingen, zonder 
dat bet mannetje nog iets van zich had 
Iaten zien of horen. 
Twee jaar eerder, op 29 augustus, trof 
ik om 22.58 uur een mannetje dat onge
veer midden in de vijver op flapalg zat. 
Zijn achterpoten met het snoer en zijn 
achterlijf, bevonden zich onder water. 
Hij maakte duidelijke afschudbewe
gingen. Om 23.10 uur kwam de eerste 
larve uit, 23.14 uur de tweede. De rest 
volgde snel. Iedere larve bleef enige 
minuten drijven. Vervolgens zaicte hij 
al kronkelend. Enkele larven hechtten 
zich aan planten. Tegen 23.50 uur, na 
een korte afwezigheid mijnerzijds, 
bleek bet mannetje vertrokken. Het 
snoer dat uit dertig eieren bestond, 
waarvan er drie niet uitkwamen, dreef 
als een doorzichtige kralenketting 
op bet water. 

LARVEN 
Na vijf dagen meten de larven al 16 
mm. Hun huidgif beschermt zeals larve 
niet altijd tegen predatie. Een Draad
staartsalamander (Triturus helveticus) 
verzwolg er eentje zonder nadelige ge
volgen. Late larven kunnen net als die 
van bijvoorbeeld de geelbuikvuurpad 



Met het eisnoer nog om zijn enkels zit het mannetje A lyres obstetricans 
in het water en wacht op het uitkomen van de eieren. 

Het eisnoer is afgestroopt. Ecn pas uitgekomen larve is zichtbaar. De 
witgele eieren zijn minder ver ontwikkeld en zullen geen lcvenskrachtige 
larven opleveren . 
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(Bombina variegata) overwinteren. 
Begin mei krijgen ze pootjes. Eind mei 
- hun ouders 'klungelen' dan weer 
voor het eerst - kruipen ze het land op . 

OBSERVATIONS ON THE BROO DING AND 
EGG-HATC HI NG O F T H E M IDW IFE TOAD 
(ALYTES OBSTE TR ICANS) 
A description is given of male midwife toads 
brooding eggs in a n outdoor vivarium. The a ni
mals were collected as larvae. They reproduced 
from their fourth year on. The number of eggs 
carried by the male amounted to 26-54. Maximal
ly the toad s bred thr ice yearly. When the eggs 
were ready to hatch, males returned to the edge of 
a small pond between 22.00h and 24.00h. After 
fi ve to ten minutes the young larvae appeared 
through V-sha ped slit in the egg shells a nd sank. 
Somewhat later they wriggled to the surface. 
Most eggs hatched within ten minut es. But fo r a 
single step the ma le remained passive. Without 
a ny difficulty he released himself of the empty 
egg string by rubbing his hindlegs together twenty 
to fifty minutes after arrival, and then left. T he 
earliest obser vations on deposition were J une 
22nd, the last October I st. The larvae can hiber
nate. They subsequently metamorphose at the 
end of May o f the following year . 
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plantingsaspect van hagedissen een op
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Tabell. 

Op grond van mijn eerdere ervaringen 
met kleine hagedissen vermoedde ik 
dat ook bij de Brilhagedis de ontwikke
lingsduur van een ei tussen 25 en 29° C 
ongeveer zes tot zeven weken zou du
ren. Dit bleek echter aanzienlijk Ianger. 

METHODE 
Alle eieren werden au-bain-marie uit
gebroed op aquariumfilterwatten. De 
luchtvochtigheid bedroeg vrijwel 
1 OOO!o. De opgegeven temperaturen, ge
meten direct naast de eieren, fluctueer
den met hooguit 0,5° C. 

OUDERS 
Twee mannetjes en zes vrouwtjes wer
den eind april en begin mei 1987 op Me
norca gevangen (voor mateo zie tabel 1). 
Oorspronkelijk stamt de Brilhagedis uit 
bet noordwesten van Afrika, alwaar 
drie ondersoorten worden onderschei-

Gegevens wildvang Podarcis perspicillata, Menorca mei 1988. 

kopromp sekse gewicht kleur kleur 
+staart keel buik 
(mm) (g) 

50+9+50 vrouwtje 3,96 wit wit 
48+21 +38 vrouwtje 3,55 wit heellichtzalm 
47+74 vrouwtje 3,30 heellichtgeel heellichtgeel 
50+23 +35 vrouwtje 4,01 vuilwit vuilwit 
49+67 vrouwtje 2,91 vuilwit vuilwit 
SO+ 12+40 vrouwtje 3,67 wit wit 
48+80 mannetje 4,14 lichtgroen lichtgroen 
47+76 mannetje 3,47 heellichtblauw heellichtgeel 

den. De populatie die zich door mense
lijk toedoen op de Balearen heeft ge
vestigd, behoort tot de nominaatvorm 
(RICHTER, 1986). 
Een wildvang mannetje ging binnen 
enkele dagen dood. De overige hage
dissen werden over twee bakken ver
deeld, waarbij ik bet resterende man
netje regelmatig verhuisde. 

VOORTPLANTING 
Het grote aantal onbevruchte legsels 
dat niettemin optrad, is toch te wijten 
aan de afwezigheid van bet mannetje 
over een bepaalde periode. Als priori
teit gold namelij k bet zo onverstoord 
mogelij k waarnemen van bet tot dan toe 
onbeschreven baltsgedrag van deze 
soort. 
Een vrouwtje Podarcis perspicillata 
legt in gevangenschap 1-5 (gem. 3,5) 
maal per jaar van eind mei tot eind sep
tember. Ieder legsel bevat 2,2 ± 0,5 
(1-3) witte eieren. Opvallend zijn de 
legsels in bet najaar. Alle vrouwtjes 
legden eind juli I begin augustus hun, 
naar ik dacht, laatste eieren. Drie 
vrouwtjes legden echter in september 
nogmaals. 
Zeventien eieren werden uitgebroed 
(tabel II). De schaal van de eieren is 
harder dan van vele andere soorten en 
tamelijk ruw. Met bet blote oog zijn nog 
net heel kleine wratjes te zien. Een be
perkte vergelijking met eieren die tege
lijkertijd in de couveuse lagen, leerde 
dat deze afwezig waren bij de W eideha
gedis (Lacerta praticola), de Milos· 
hagedis (Podarcis milensis) en de 
Spaanse zandloper (Psammodromu~ 
hispanicus), en aanwezig (maar veel 
kleiner: alleen met een goede loep te 
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Tabelll. 
Mat en en gewichten eieren Podarcis perspicillata. 

Direct na leg 
brcedte: 6,8 ± 0,6 (5,4-7 ,5) mm n = 17 
lengte: 13,9 ± 0,8 (12,9-15,5) mm n= 17 
gewicht: 0,31 ± 0,03 (0,26-0,37) g n = 14 
Voor uitkomen 
breedte: 11 ,7 ± 0,6(11,1-12,9)mm n=ll 
lengte: 20,9 ± 1,5 (18,8-23,9) mm n = II 
gewicht: 1,61 ± 0,26 (1,36-2,00) g n = 5 

Tabel 111. 
Mateo en gewicht pas uitgekomen jongen Podar
cis perspicillata. 

kop-romp 25,1 ± 1,5 (22-27) mm n = II 
staart 38,3 ± 2, 7 (35-43) mm n = II 
gewicht 0,41 ± 0,03 (0,38-0,45) g n = 5 

zien) bij de Spaanse kielhagedis (Aigy
roides march1), de Peloponnesos-kiel
hagedis (Aigyroides moreoticus) en de 
Cappadocische hagedis (Lacerta cap
padocica). Vooralsnog is dit echter een 
te heterogeen gezelschap om er conclu
sies aan te verbinden. 

JUVENIELEN 
Elf jongen kwamen uit. Ze zijn gemid
deld 25 + 38 mm lang (kop-romp + 
staart) en wegen 0,41 g (tabel III). 
Een ei leverde een merkwaardig mon-

stertje op: twee met elkaar over de 
lengte-as van hun lichaam vergroeide 
embryo's. Dit ei is niet in de berekenin
gen betrokken. De jongen lijken sterk 
op hun ouders, met uitzondering van 
de staart, die bij de volwassen dieren 
vrijwel dezelfde kleur heeft als de rug, 
maar dit geldt bij de jongen aileen voor 
de staartbasis. Meer naar het uitein
de gaat het snel over in zeegroen en 
vervolgens in bijzonder fel turkoois, 
zodat het grootste deel van hun staart 
deze opvallende kleur heeft. Iedere 
schubbenring van de staart bezit ook 
nog wat zwarte tekening, die tegen het 
uiteinde echter nauwelijks meer aanwe
zig is. De onderzijde van de kop en 
romp is heellichtblauw; vanaf de borst
schubben tot en met de staartwortel 
bovendien iets gelig. De onderzijde van 
de staart is vrijwel net zo gekleurd als 
de bovenzijde, evenwel met minder 
zwarte vlekjes. Na een maand kleurt de 
staart langzaam naar Iicht zeegroen en 
in het voorjaar heeft hij dezelfde kleur 
als de rug. 
De diertjes zijn bijzonder Jevendig, en 

Fig. I. Een uitkomend ei van Podarcis perspicillata. 



Fig. 2. Podarcis perspicillata, een mannetje (boven) en een vrouwtje. 

Tabel IV. 
Incuba tietijden in dagen van vier soorten hagedissen. 

L . cappadocica 
L. oxycephala 
P. dugesii 
P. perspicillata 

90,4 ± I ,7 (87-93) n = 18 
46,6 ± 0,6 (46-48) n = 6 
89 n= I 
86,2 ± 2,4 (85-91) n = 6 

59,5 ± 2,6 (58-63) n = 12 
33,6 ± 2,7 (3 1-34) n = 19 
70,7 ± 2,4 (68-74) n = 4 
62,4 ± 2,6 (58-65) n = 5 

zeker niet schrikachtig . Ze proberen 
zich echter steeds (net als hun ouders 
tijdens het overnachten) ergens tussen 
te klemmen; tussen de vingers bijvoor
beeld indien in de hand genomen . Ze 
houden zich voelbaar goed vast en 

Fig. 3. Een Podarcis perspicillata van twee dagen oud. 

drukken zich tegen de hand. De staart 
dient af en toe als grij psteun en krult 
zich dan om een houvast heen . 

IN CUBA TIEDUUR 
Bij 29° C duurt het gemiddeld 62 dagen 
voordat de eieren van P. perspicillata 
uitkomen en bij 25° C maar liefst 86 
dagen (tabel IV) . Dit is ruwweg drie tot 
vij f weken Ianger dan bij vele andere 
kleine hagedissen (bijvoorbeeld de 
Spitskophagedis (Lacerta oxycepha/a); 
tabel IV) bij dezelfde temperaturen . 
Een indruk van de groei van de eieren 
geven de figuren (P. perspicillata 
en L. oxycepha/a). Hier is gekozen voor 
het uitzetten van de breedte van het ei. 
Direct na leggen groeit het ei het snelst, 
daarna vee! trager, de laatste week nau
welij ks meer. Het gewichtsverloop 
en het lengteverloop is meer lineair. 
Om de algemene trend zo duidelijk 
mogelijk in beeld te brengen, en om 
korte termijn fluctuaties te elimineren 
(onder andere meetonnauwkeurighe
den), zijn de ruwe gegevens op een be
paalde manier bewerkt. De grafiek
lijnen die nu het best overeenkomen 
met 'gemiddelden' van de gemeten 
waarden , worden weergegeven door 
een rechte lijn of door een bepaalde 
kromme (hier een 2e graadspolynoom) . 
Een figuur laat een dergelij ke procedure 
zien: de zigzaglijn is getrokken via de 
oorspronkelijke gegevens, de vloeiende 
curves zijn daarnaar berekend. 

DISCUSS IE 
Verschillende mogelijkheden, wellicht 
in combinatie, zijn te overwegen om de 
oorzaken van de lange incubatieduur 
van P. perspicillata te achterhalen. 
In het beschouwde traject geeft een 
hogere temperatuur een kortere incu
batietijd voor aile mij bekende Euro
pese soorten. Zoals uit de figuur blijkt, 
neemt bij een hogere temperatuur de 
groeisnelheid van het ei toe. 
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dagen 

Fig. 4. De breedtegroei van een Podarcis perspicillata ei bij 25° C en 29° C (polynoombenadering). 

De begin-(oorspronkelijke) groeisnel
beid ligt bij de 'korte' incubeerder 
L. oxycephala boger dan bij de 'lange' 
P. perspicillata. (Aardig bij dit 
voorbeeld is dat de soorten ongeveer 
even grote eieren bebben. Bij dezelfde 

dagen 

eindgrootte is bet ei van L. oxycephala 
tocb sneller klaar .) Is de incubatietijd 
dan gerelateerd aan de gewicbtstoena
me? Een niet significante correlatie van 
r=0,1714 (df=21) wordt gevonden 
(gegevens van 23 Europese soorten be-

Fig. 5. De breedtegroei van Lacerta oxycephala eieren bij 25° C (oorspronkelijke waarden te zamen 
met polynoombenadering) en bij 29° C (polynoombenadering) (zie tekst). 
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dagen 

Fig. 6. Het gewichtsverloop van eieren van Podarcis perspicillata en Algyroides fltzingeri bij 25° C 
(lineaire benadering). 

schouwd). Hiermee wordt bewezen dat 
de gemiddelde eigroei van de soorten 
onafhankelijk van de incubatieduur is. 
Anders gezegd, een soort die lang over 
de ontwikkeling doet, krijgt daarmee 
geen grotere eieren (c.q. jongen). Ook 

dagen 

binnen een soort lijkt een voorlopige 
analyse erop te duiden dat de eind
eigrootte onathankelijk is van de incu
batietemperatuur. Overigens wijken de 
gewichten en de afmetingen van P. pers
picil/ata-eieren, en ook die van de jon-

lata 

Fig. 7. Een vergelijking van de groeisnelheid van de eibreedte van Podarcis perspicil/ata en Lacerta 
oxycephala bij 25° C (polynoombenadering). 



Tabel V. 
Temperaturen gemeten op versehillende diepten in een zandbodem in 
Meijendel, een duingebied bij Wassenaar, juni 1975, over een periode 
van 55 uur. 

Buitentemperatuur 50° C (dag) 7° C (naeht) 
aan de bodem (max./min.) 

5 em 
lOem 
15 em 
20em 
70em 
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37° c 12° c 
29° c 16° c 
25° c 17° c 
22° c 18° c 
15° c 15° c 

gen, niet af van vergelijkbare soorten 
kleine hagedissen met de gewone, korte 
incubatietijd. 
De embryo's zouden bij bet leggen veel 
minder ontwikkeld kunnen zijn dan die 
van andere soorten. Dit blijkt niet bet 
geval. Ik trof direct na ovipositie een
zelfde fase van ontwikkeling aan (sta
dium 28 cf. DUFAURE & HUBERT, 1961) 
als die ik bij de korte incubeerders als 
de Tyrrheense kielhagedis A. fitzingeri, 
A. moreoticus en L. oxycephala heb 
gevonden. 
Een andere mogelijkheid is dat de zich 
ontwikkelende hagedisjes in de eieren 
een periode overbruggen die als jong, 
uitgekomen dier weinig overlevings
kansen zou bieden. Er valt te denken 
aan de verschroeiend hete zomers in 
bet oorspronkelijke verspreidingsge
bied en het dan waarschijnlijk veel 
geringere voedselaanbod van jonge in
secten. De in vergelijking met andere 
soorten steviger eischaal helpt een 
Ianger verblij f ondergronds te door
staan. Toch kennen de eieren tijdens 
hun groei geen echt ruststadium. Bij 
vrijwel 1000Jo relatieve luchtvochtig
heid blijven zowel de lengte als de 
breedte, evenals bet gewicht, toenemen, 
net als bij andere Europese soorten 
(zie grafieken). 
Een verdere aanwijzing die duidt op bet 
mijden van de zomer, kan de najaarsleg 
zijn. Europese soorten leggen in sep
tember (op een zeer incidenteel geval 
van een enkel vrouwtje na) niet meer; 

juvenielen van P. perspicillata hebben 
door de lange, mildere zuidelijke herfst 
waarschijnlijk nog voldoende kans 
om redelijk doorvoed de winter (zo daar 
op lagere hoogte al sprake van is) door 
te komen. Waarschijnlijk volgt de 
Panterfranjeteenhagedis (A canthodac
ty/us pardalis) een vergelijkbare strate
gie: DOUMBRGUE (1901) geeft drie leg
sels op, waarvan twee in bet voorjaar 
en bet derde in september. Volgens 
gegevens van BONS (1972) en BONS 

(1965) (geciteerd in: SALVADOR, 1981) 
zouden oudere Roodstaartfranjeteen
hagedissen (Acanthodactylus erythru
rus) in Marokko twee eilegperioden 
kennen: de eerste eind mei/begin juni, 
de tweede eind juli/begin augustus. De 
incubatietijd bij niet nader aangegeven 
temperatuur zou zowel in bet veld als in 
het terrarium 70-75 dagen bedragen. 
Er bestaan twee andere noordwest
afrikaanse, enigszins met P. perspicil
/ata verwante, hagedissen: de Spaanse 
muurhagedis (Podarcis hispanica vau
chen) en de Atlasberghagedis (Lacerta 
andreanszkyz). Volgens DOUMERGUE 

(1901) leggen vrouwtjes van P. hispa
nica vaucheri in Oran in juni, en ver
schijnen de jongen in juli: een duur (bij 
een onbekende veldtemperatuur) van 
maximaal 61 dagen, maar waarschijn
lijk korter. RYKENA (mond. med.) 
meldt een incubatieduur van 60-70 
dagen voor L. andreanszkyi bij 25 °C. 
Het ook in Noord-Afrika voorkomende 
genus Psammodromus wordt afwij
kend van Lacerta s.l. geacht. De 
Spaanse P. hispanicus volgt het gewone, 
kortdurende patroon (IN DEN BOSCH, 

1986). Hetzelfde geldt voor de ook in 
Afrika levende Algerijnse zandloper 
(P. a/girus): 35 dagen bij 29 oc (n = 7) 
(MANTEL, pers. med.), en Blancs 
zandloper (P. blancz) met 36 dagen 
(BISCHOFF & IN DEN BOSCH, in druk). 
De lokale omstandigheden waaronder 
deze soorten Ieven, kunnen echter 
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Fig. 8. Oppervlak van een uitgekomen ei van Podarcis perspicillata. De lengte van het witte maat
streepjc is I mm. 

sterk verschillen, daarom geven deze 
gegevens geen eenduidig uitsluitsel. 
Voor zover mij bekend, zijn er slechts 
twee andere palearctische hagedissen 
waarbij de eieren een zeer lange incu
batietijd hebben: Lacerta cappadocica 
en de Madeira-hagedis (Podarcis duge
sii) (tabel IV). De eerste komt in een min 
of meer met dat van de Brilhagedis ver
gelijkbaar rotsachtig habitat in Turkije 
voor (BA§OC'iLU & BARAN, 1977), de 
tweede wellicht oorspronkelijk ook, 
maar deze leeft inmiddels in een veel
heid van biotopen (RICHTER, 1986). 
Opmerkelijk is dat volgens RICHTER 

(1980) op grand van kenmerken van bet 
tussensleutelbeen en bet borstbeen 
P. perspicillata en P. dugesii samen 
bet subgenus Teira vormen. Oppervlak
kig bezien, zou de taxonomische over
eenkomst met een voortplantingsken
merk uitgebreid kunnen worden. Men 
dient hiermee echter op basis van de 
hierboven aangegeven oecologische be
tekenis van de lange incubatieduur, 
vooralsnog terughoudend in te zijn. 
Opmerkelijk is de uit DOUMERGUE 

(1901) af te leiden opgave van circa 60 
dagen incubatieduur voor P. perspicil
lata in Algerije (eileg in juni, de jongen 
komen tegen 1 augustus uit). Indien bet 
eerste legsel daar pas in juni gelegd 
wordt, hetgeen inderdaad overeenkomt 
met de ovipositie eind mei bij de wild
vang van Menorca, dan moeten de eie
ren bij een gemiddelde temperatuur van 
29° C hebben gelegen. Aangezien de 
temperatuur over bet etmaal fluctueert , 
met overdag vermoedelijk aanzienlijk 
hogere waarden, is bet de vraag hoe ver 
de temperatuur kan oplopen voor de 
eieren onherstelbaar beschadigd raken. 
Hierbij dient men echter te bedenken 
dat bij toenemende diepte de tempe
ratuuramplitude kleiner wordt. Ter il
lustratie geeft tabel V temperaturen ge
meten in bet zand in een duingebied na
bij Wassenaar. Het blijkt dat op 20 em 
diepte bet al nauwelijks meer uitmaakt 
of bet buiten 50° Cis of 7° C (BOUT in: 
BRANDT, 1980). Verder kunnen hage
dissen !open, eieren niet. De laatste 
zullen een conservatiever temperatuur
regime aanhangen. De eerste kunnen 



het zich veroorloven dicht nabij het 
fatale maximum te verblijven. 
Een ver klaring voor de grote verschillen 
tussen lange incubeerders als P. perspi
ci/lata en korte als L. oxycephala kan 
zodoende voor een deel oecologisch ge
tint zijn. Behalve een periode van voed
selschaarste overbruggen, kunnen de 
temperatuuroptima voor de embryo's 
van de soorten verschillend liggen . 
Over 26 zel f gekweekte soorten bekeken 
- waarvan zowel de broedduur bij 
25° C als bij 29° C bekend is - ligt de 
gemiddelde incubatieduur bij 25° Cop 
54,4 dagen, en bij 29° Cop 40,3 dagen. 
Binnen dit temperatuurtraject Ievert 
1 o C temperatuurverandering zodoen
de 3,5 dag incubatieduurverkorting of 
-verlenging op (nl. 54,4-40,3 = 14,1 
dagen per vier graden; per graad is dat 
3,5 dag). 
Nemen we als voorbeeld P. perspicil/a
ta, die er bij 25° C 86 dagen over doet. 
De gemiddelde soort heeft maar 54,4 
dagen incubatieduur, dus deze soort 
doet er 31 ,6 dagen te lang over. Hier
voor hebben we berekend dat we voor 
3,5 dag verkorting van de incubatietijd, 
1 ° C temperatuurstijging no dig hebben. 
Om P. perspicillata op de gemiddelde 
incubatieduur te krijgen, hebben we 
31,6 + 3,5 = 9° C temperatuurverho-

Fig. 9. Detail van een 'wratje' op een pasgelegd ei van Podarcis perspi
cil/ata. De lengte van het witte maatstreepje is 10 IL· 

ging nodig. De eieren zouden dan op 
34° C uitgebroed moeten worden. Een
zelfde redenatie volgend, doet de Mo
sorberghagedis (Lacerta mosorensis) 
met 31 dagen (IN DEN BOSCH, 1989) er 
23,4 dagen te kort over en zou eventueel 
met 23,4 + 3,5 6,6° C mindertoe kun
nen; we vinden een incubatietempera
tuur van 18,4 °C. De berekeningen zijn 
natuurlijk tamelijk ruw en de gevonden 
waarden als optimumtemperaturen (of 
temperaturen waaraan de eieren van 
een soort aangepast zijn) te interprete
ren, dient onder het nodige voorbehoud 
te geschieden. In ieder geval zijn ze bio
logisch en geografisch gezien bij deze 
twee soorten niet onwaarschijnlijk. 
De Muurhagedis (P. mura/is) uit Maas
tricht (KRUYNTJENS & BIARD in dit num
mer) blijkt met 36-38 dagen bij 28° C 
wat onder het gemiddelde van 40 dagen 
bij 29° C te liggen: trek er 3,5 dag van af 
en men komt zo op 34 dagen. Overigens 
is dit niet bijzonder voor de populatie 
Muurhagedissen van Maastricht; mij 
bekende incubatiedata van P. muralis 
uit Zuid-Frankrijk (St. Aygulf, nabij 
Cannes) geven eveneens 34 dagen bij 
29° C te zien, en 43 dagen bij 25° C. 
Maastrichtse P. muralis doen er bij 
25° C 44 dagen over (mond. med. 
MANTEL). 

Zeker niet alle variatie wordt met het 
omrekenen naar mogelijke natuurlijke 
ontwikkelingstemperaturen verklaard, 
want voor sommige soorten leveren de 
berekeningen slechte schattingen (bijv. 
bij L. cappadocica is de schatting te 
lang; bij L. pratico/a te kort). Zeker 
ten dele is de variatie terug te voeren 
op soortsgebonden groeiverschillen. 
Dit, samen met andere statistische as
pecten, zal elders besproken worden 
(IN DEN BOSCH & BOUT, in voorb.). 

SAMENVATTING 
De incubatieduur van Podarcis perspi
ci/lata is haast driekwart Ianger dan 
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bet gemiddelde van andere kleine pa
learctische hagedissen, namelijk 62 
dagen (29° C) en 87 dagen (25° C), 
tegen respectievelijk 40 en 54 dagen. 
De in hetzelfde subgenus Teira onder
gebrachte Podarcis dugesii en de niet 
nauwverwante Lacerta cappadocica 
hebben eveneens een dergelijke lange 
incubatieperiode. Een oecologische 
verklaring kan zijn dat de jongen de 
zeer dorre zomer, met een gering voed
selaanbod, in bet ei overbruggen. Ook 
de najaarslegsels van P. perspicillata 
duiden daarop. De stevige eischaal kan 
een lang verblijf onder de grond weer
staan. De groeisnelheden van de eieren 
van P. perspicillata worden vergeleken 
met die van enkele andere hagedissen: 
geen van de soorten kent een ruststa
dium. Aan de hand van een gemiddelde 
van 26, onder dezelfde omstandigheden 
uitgebroede, soorten wordt een aanzet 
gegeven tot berekening van mogelijke 
natuurlijke ontwikkelingstemperatu
ren voor de embryo's. Bij P. perspi
cillata komt dat neer op een incubatie
temperatuur van 34 °C. 

DANKWOORD 
Met dank aan Ron Bout voor zijn medewerking 
aan de statistische analyse van de gegevens. 

THE INCUBATION PERIOD 
OF PODARCIS PERSPICILLATA 
In comparison with other palearctic lizards with 
40 days at 29° C and 54 days at 25° C, the incuba
tion period of Podarcis (Teira) perspici/lata takes 
much longer: 62 days and 87 days respectively. 
Podarcis (Teira) dugesii and Lacerta cappadocica 
have similar long durations. Possibly the young 
tide over the long, dry summer in the egg. The 
strong egg-shell is illustrated. The egg growth of 
P. perspicillata - as that of other palearctic li
zards - does not show a resting stage. Using data 
of 26 species bred under identical conditions, the 
possible existence of temperature optima - or 
temperatures in the natural habitats to which the 
eggs are adapted for the development of the em
bryos is investigated. Between 25-29° C a change 

. of 1 o C leads to a 3,5 days change in incubation 
period. P. perspicil/ata at 25° C takes 31,6 days 

· longer than average. An increase of9° Cis needed 
to lead to the average duration. An 'optimum' 
temperature for P. perspici/lata eggs is thus deter
mined to be 34° C. 
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Ben zwarte Spaanse berghagedis 
(Lacerta montico/a) 

INLEIDING 
Bergen zijn voor sommige dieren te ver
gelijken met eilanden. Per top of mas
sief Ieven de populaties gescheiden van 
elkaar, omdat de bergsoorten zich in de 
dalen niet kunnen handhaven. In de 
bergen is het Ieven hard, voedsel is er 
vaak schaars. Daar staat tegenover dat 
er relatief weinig predatoren zijn. Door
dat de populaties klein zijn, blijven af
wijkende variaties makkelijker gehand
haafd, omdat de verdunning van de 
eigenschap in de populatie klein is. 
Op bergen en eilanden komen daar
om relatief vaak bijzonder gekleurde 
vormen van hagedissen voor. Bekend 
zijn bijvoorbeeld de blauwe en zwarte 
eilandvormen van de Ruine-hagedis 
(Podarcis sicula), de Maltezer-hagedis 
(P. filfolensis), de Balearen-hagedis 
(P. lilfordz) en de Pituysen-hagedis 
(P. pityusensis). 
Zwart zijn is een voordeel voor hage
dissen. Zwarte dieren worden relatief 
sneller warm, en hoeven dus minder tijd 
aan zonnen te besteden. Een nadeel is, 
dat zwarte dieren meer opvallen en 
daarom meer van predatie te lijden heb
ben. Dit effect is ook op een heel heldere 
manier door HILLENIUS (1967) uiteen
gezet. Zwarte exemplaren zijn van aller
lei Europese hagedissensoorten bekend 
(zie bijvoorbeeld LANGERWERF, 1981), 
maar komen in de natuur buiten de ei
landen slechts zelden voor. 

DEVONDST 
In de bergen rond het druk door, hoofd
zakelijk Spaanse, toeristen bezocbte 
Lago Ercina in de Picos d'Europa, 
vond ik in augustus 1990 een volkomen 
zwarte Lacerta monticola. Deze soort is 

in die omgeving algemeen. De meeste 
dieren hebben er een roodbruine rug en 
licbtbruine, donker gevlekte flanken. 
Sommige mannetjes zijn groenig en 
zwart gemarmerd. Het genoemde exem
plaar was nog niet volwassen en egaal 
glimmend zwart. 
Het dier leefde op de zuidhelling van 
een droog dal, tussen een stapel stenen, 
waarover een braam woekerde. Het dal 
zelf was begroeid met kort gras en werd 
druk begraasd door schapen. Behalve 
de Spaanse berghagedis vonden we er 
nog de Levendbarende hagedis (Lacerta 
vivipara) die bier in weerwil van zijn 
naam eieren legt, en Vroedmeesterpad
den (Aiytes obstetricans). Die beide 
laatste soorten woonden vooral in de 
bedding van de door het dal lopende, 
grotendeels droogstaande, beek. On
danks intensief zoeken heb ik niet meer 
zwarte hagedissen gezien. Het dal was 
stil en relatief warm. Op de top pen en in 
minder gunstig gelegen dalen woei het 
en was bet behoorlijk koud. 

DETOEKOMST 
Op zich is het vinden van een kleurva
riant van een hagedis leuk om te ver
melden, maar dit dier kan misscbien 
ooit iets bijzonders worden. Is dit zwar
te exemplaar de stamvader (of moeder) 
van een kolonie zwarte Spaanse bergha
gedissen? Dat is mogelijk, immers, het 
heeft voor een hagedis voordelen zwart 
te zijn en snel op te warmen, zeker in 
koude berggebieden. Het nadeel, de 
verhoogde kans op predatie, is mis
schien wat minder van belang, omdat 
bet betreffende gebied druk bezocht 
wordt en mogelijke predatoren, vogels 
en slangen, verstoord en verjaagd wor-
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den. Daarbij is de vermenging van de ei
genschap met bestaande eigenschappen 
niet groot, vanwege de isolatie van 
het dalletje ten opzichte van andere 
L. monticola populaties. Alle factoren 
zijn aanwezig om van de zwarte vorm 
een succes te maken. 
Behalve opgegeten worden zijn er nog 
andere dingen die ervoor kunnen zor
gen dat er geen populatie zwarte dieren 
wordt gevestigd. Het dier kan minder 
vruchtbaar zijn, ziek worden - het zat 

behoorlijk onder de teken - of niet in 
staat blijken een gunstig territorium te 
veroveren en te behouden. 
Niettemin wil ik devoorspelling wagen, 
dat over zo' n tien jaar in de bergen bij 
het Lago Ercina een voor een groot dee! 
uit zwarte dieren bestaande populatie 
van Spaanse berghagedissen woont. Als 
dat zo is, zou dat een bevestiging zijn 
van de theorie over het ontstaan van 
donkere vormen van hagedissen op 
eilanden en bergtoppen. 

A BLACK SPECIMEN 
OF LACERTA MONT/COLA 
Isolation and environmental factors can result in 
special colored populations of lizards on moun
taintops and islands. Near Lago Ercina in the Pi
cos d'Europa a single all black specimen of Lacer
ta monticola was found. Although this specimen 
could be infertile, ill or not capable of getting a 
suitable territorium, the author nevertheless sug
gests the possibility of the development of a black 
population in about ten years time. 
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De Muurhagedis (Podarcis muralis) 
in de Botanische Tuinen te Utrecht 

INLEIDING 
Het Universiteitscentrum van de Rijks 
Universiteit Utrecht, de Uithof, is ge
bouwd in de voormalige Johannapol
der. Van deze polder is bekend dat er 
v66r de bouw de volgende dieren voor
kwamen: de Ringslang (Natrix natrix), 
de Gewone pad (Bufo bufo), de Bruine 
kikker (Rana temporaria), de Meerkik
ker (Rana ridibunda) en de Kleine wa
tersalamander (Triturus vulgaris). AI 
deze soorten worden, gelukkig, nog 
steeds waargenomen. Een paar keer per 
jaar kom ik aan de rand van de, druk 
door rotsplantliefbebbers en studenten 
bezochte, rotstuin een Ringslang tegen. 
De bier aangelegde botanische tuinen 
behoren tot de mooiste van Nederland. 
Zij zijn aangelegd op en rond Fort 
Hoofddijk. Zeer indrukwekkend is de 
centraal gelegen rotstuin, die over een 
bunker is gebouwd. Deze heeft een 
grootte van circa 100 x 50 meter, met 
een top van bijna 12 meter. Deze rots
partij wordt aan de schaduwzijde opge
fleurd door een fraaie waterval. Langs 
de afvoersloot van deze waterval komen 
tientallen Meerkikkers (Rana ridi
bunda) voor. Ook in de omliggende 
sloten bestaat de populatie Groene kik
kers bijna geheel uit Meerkikkers. Op 
de rotstuin en de bijbehorende gebou
wen huist sinds geruime tijd een popu
latie Muurhagedissen (Podarcis mura
lis). Na enig speurwerk ben ik achter 
bet ontstaan van deze populatie geko
men. 

MUURHAGEDISSEN 
In 1978 zijn zes Podarcis muralis af
komstig uit de omgeving van bet Garda 

Meer in ltalie uitgezet. Dit waren vol
wassen en half was dieren. De juiste ver
houding tussen mannen, vrouwen, vol
wassen en halfwas dieren is helaas niet 
meer te achterhalen. Deze dieren bleven 
wel in lev en, maar er was van enige 
voortplanting geen sprake. In 1981 zijn 
als aanvulling 17 muurhagedissen uit
gezet. Deze dieren zijn afkomstig van 
het Italiaanse eiland Palestrina, gele
gen voor de kust van Italii!. Deze com
binatie van muurhagedissen doet het 
voortreffelijk. Medio 1984 werd de po
pulatie geschat op 30 a 35 dieren. Helaas 
bleken ze zo opvallend, dat twee onbe
kend gebleven personen in het vroege 
voorjaar van 1985, dus voordat de eie
ren konden worden gelegd, bet grootste 
gedeelte van de aanwezige dieren heb
ben weggevangen. Ondanks deze klap 
heeft bet restant zich kunnen handha
ven en ook voor uitbreiding gezorgd. 
Op 17 oktober 1990 zijn er weer dertien 
geteld namelijk zeven volwassen dieren 
(vier mannen en drie vrouwen), drie 
halfwas en drie jonge dieren. Ervan uit
gaande dat men op zo'n grote rotspartij 
slechts een gedeelte van de aanwezige 
dieren ziet, zal de huidige populatie 
uit zo'n twintig dieren kunnen be
staan. Deze dieren overwinteren in de 
warme, zuidelijke hellingen van de rots
partij, die over de bunker is gebouwd en 
in de muur van bet aangrenzende ge
bouw, dat ook tot de rotstuin behoort. 
Het afgelopen jaar (1990) is er overleg 
geweest met de directeur van de Botani
sche Tuinen drs. ing. V.P.A. Lukkien 
en bet personeel om een voorval zoals in 
1985 te voorkomen. 
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SLOTOPMERKINGEN 
Met dit artikel wil ik een idee geven hoe 
het uitgezette dieren in Nederland kan 
vergaan. Het is toch opmerkelijk hoe 
dieren die van een veel zuidelijker vind
plaats komen zich in een gunstige bio
toop in Nederland kunnen aanpassen. 
Ik sta zeker niet achter het uitzetten van 
'vreemde' dieren in ons land, bet ge
vaar van faunavervalsing is groot en 
onze eigen dieren zouden in de verdruk
king kunnen komen. Er doen bier meer 
geruchten over uitzettingen de ronde. 
Er zijn bijvoorbeeld mannetjes van de 
Vroedmeesterpad (Aiytes obstetricans) 
met eisnoeren gesignaleerd. Het onder
zoek naar de bier voorkomende amfi
bieen is echter nog niet afgerond. Doch 
hierover wellicht een andere keer meer. 

DANKWOORD 
Bij deze dank aan allen die mij geholpen hebben 
om deze gegevens te verzamelen. Met name aan: 
Paul Veenvliet (vele uren inventarisatie), bestuur 
en medewerkers University Botanic Gardens, 
N.V.H.T. Lacerta, werkgroep Utrecht, S.H.S. 
Herpetologische Studiegroep Utrecht. 

THE WALL LIZARD (PODARCIS MURALIS) 
IN THE UNIVERSITY BOTANIC GARDENS 
IN UTRECHT 
In the rock garden of the University Botanic Gar
dens in Utrecht the Wall Lizard (Podarcis mura
lis) was introduced. In I 978 six animals orginating 
from Lake Garda in Italy, and in 1981 17 animals 
from the small Italian island Palestrina were set
ted. In 1984 the population was estimated at 30 to 
35 individuals. In the spring of 1985 most of the 
animals were caught away by unknown people, 
still the present population has increased to about 
20 lizards. 
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De kat en het buitenterrarium 

INLEIDING 
Een van de grootste problemen bij het 
verzorgen van Europese hagedissen in 
het buitenterrarium is het weren van de 
katten. 
Mijn eigen buitenterrarium meet circa 
5 Y2 x 2 meter en staat in een tuin, te
midden van een overweldigende katten
populatie. Dit ondervond ik al tijdens 
de bouw, regelmatig trof ik een slapen
de of poepende kat in een hoekje aan. 

BESCHERMINGSMAATREGELEN 
Hoe sluit je nu een bak van dergelijke 
omvang kat- en vogeldicht af, terwijl 
je er ook nog eenvoudig in wilt komen 
en kijken? Met een zwart nylon vogel
net dacht ik de oplossing gevonden te 
hebben. Over de bak gespannen leverde 
dit een prachtig plaatje op. Het zwarte 
net is praktisch onzichtbaar, de mazen 
van 2 x 2 em Iaten voldoende ruimte 
om te voeren. 
Het kattenlegioen had echter al rap in 
de gaten dat je ook over een net heen 
kunt lopen, en dat zo'n net ook nog een
voudig stuk te maken is. 
Met als resultaat enige smaragdhage
dissen zonder staart, en een onbekend 
aantal klein ere soorten die gediend heb
ben als aanvulling op het menu van 
kattebrokjes. 
Een in allerijl aangeschafte rol kippe
gaas werd over de bak gespannen. Dit 
was verre van fraai, maar wei steviger. 
Het had echter als grootste nadeel dat 
je, om ergens midden in de bak te ko
men, eerst de hele voorkant los moest 
maken. Gaas is nu eenmaal niet zo buig
zaam en flexibel als een nylon vogelnet. 
Bij een tuincentrum tikte ik een aan
tal oude broeiramen op de kop, en na-

dat het in stukken geknipte en zwart ge
verfde gaas hieroverheen gespannen 
was, bleek het openen per raam een uit
komst. Het gezicht was dus ook geen 
probleem meer, aileen de katten nog 
wei. 
De onbereikbare 'hapklare brokken 
met staart' oefenden nog steeds een 
dermate grote aantrekkingskracht uit, 
dater bij toerbeurt een stuk of zes dikke 
harige monsters op of naast de bak 
rondzwierven. 
Dit is natuurlijk niet echt bevorderlijk 
voor de rust van de dieren aan de andere 
kant van het gaas. 
Er moest dus nog steeds een oplossing 
gevonden worden om de katten (inclu
sief de eigen kat) uit de buurt van bet 
terrarium te houden. Die werd gevon
den. 

SCHRIKDRAAD 
Na overleg met de buren, en met hun 
goedvinden (eigenlijk was het meer op 
hun aanraden omdat hun tuin ook als 
poezentoilet gebruikt werd), heb ik een 
schrikdraad-installatie gekocht. 
Nu loopt er over de schutting en langs 
de bak een mooie oranje draad, waarop 
2900 volt spanning staat, bij een zeer ge
ring vermogen (3 W). 
Over de houten schutting werd eerst 
een metalen draad geslagen, die geaard 
werd. Hierna werd de spanningsdraad 
door middel van de isolatoren ongeveer 
6 em hoven de schutting bevestigd. Op 
deze manier maakt de kat altijd contact 
met de aarde, omdat een poot op de me
talen draad zal staan als hij over de 
schutting wil klimmen. 
Het resultaat is verbluffend. AI na twee 
dagen zagen we geen kat meer in detuin, 
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aileen mijn eigen kat blijft hardnekkig 
thuiskomen. 
De buren zijn heel enthousiast, de tuin 
wordt niet meer als toilet gebruikt en de 
vuilniszakken blijven heel. 
Ik heb zelfs al een vraag van een andere 
buurman gehad om de draad over zijn 
schutting door te trekken, zodat de kin
deren deze niet meer als klimwerktuig 
gebruiken. Op deze suggestie ben ik 
niet ingegaan omdat zijn vrouw bet er 
niet mee eens was. Mijn kattenpro
bleem is in ieder geval voorgoed opge
lost. 
Voor de complete installatie betaalde 

Afbeelding voorpagina: Lacerta muralis uit 
Maastricht. Tekening: H. Biard. 

ik circa f 200,-. Oat is voor de schrik
draadinstallatie inclusief 100 meter 
draad, 20 isolatoren en een draadspan
ner. 
Een ieder die last heeft van katten in de 
tuin kan ik de installatie van harte aan
bevelen. Het werkt bij mij uitstekend en 
is veilig voor mens en dier. 

THE CAT AND THE OUTDOOR TERRARIUM 
Cats are a major problem for animal keeping in 
outdoorterrariums. Nylon netting did not provi
de sufficient protection, and metal wire netting 
was very unconvenient to handle. Electric fencing 
fastened to the garden fence worked very satisfac
tory. 



van kwekerij 

naar u thuis! 

maat 3 maat 4 maat 5 maat 6 maat 7 maat 8 PRIJS 
350 st. 175 st. 125 st. 90 st. 80 st. 70 st. 3,90 

10,50 
19,50 
37,50 

VELDKREKELS PRIJS WASMGnEN PRIJS 
maat 6 I 70 st. 4,50 voederdoosje ca. 70 larven 5,75 
maat 7 I 60 st. 4,50 

volwassen I 30 st. 5,75 IIEELWORMEN PRIJS 

Verpakking•: 

"(1000 cc .. 
ca. 660 gr.) 

SPRINKHANEN 
middel formaat 

groot formaat 

doosje/inhoud 100 gr. 4,00 
1000 

REUZEMEELWORM PRIJS 
doosje/inhoud 30 st. 3,90. 

100 gr. 12,00 
500 gr. 47,50 

1000 gr. 82,50 

REQENWORMEN PRIJS 
doosjelinhoud 15 st. 3,00 

45 st. 8,00 
90 st. 14,00 

450 st. 

DENDROBEANA WORMEN 

doosje/inhoud 
PRIJS 

15 st. 3,90 
45 st. 10,35 
90 st. 18,00 

450 st. 84,00 

KRECAVIT PRIJS 
mineraal/vitamine preparaat, 

Levende insekten en wormen zijn een 
uitstekend voedsel voor vogels en andere 
insekten-eters. Ze zijn ook geschikt als 
visvoer of aas. Toch is dit voedsel lang niet 
overal verkrijgbaar in de speciaalzaken. 
De oplossing hiervoor is (al sinds 1988!) 

lnsekt Expresse Ievert door geheel 
Nederland, gegarandeerd vers! Huis- en 
veldkrekels, buffalowormen, wasmotten, 
fruitvliegen en krulvliegen, meelwormen, 
tebo's, etc.! 
Zo bestelt U: 
Schriftelljk via ons antwoordnummer (geen 
postzegel nodig), of telefonisch, aan de 
hand van de prijslijst. 
Zo wordt er geleverd: 
U krijgt aile artikelen goed verpakt 

' thuisbezorgd! Onze verzenddagen zijn 
dinsdag en donderdag; bestelt u op die 
dagen v66r 10.00 uur, dan wordt uw bestel
ling dezelfde dag nog afgewerkt. 
U betaalt direkt aan de bezorger. 
N.B.: vaste verzendkosten per order f 7,50. 
Maar: op aile orders boven f 50,- 100/o 
korting! 
lnsekt Expresse I B. Adema 
ANTWOORDNUMMER 1254 
6900 WB Zevenaar 
Telefoon 08360-23415 Bel of schrijf, 

als u nadere informatie wilt! 



J .J . Leunisse 
Kapelstraat 11 
4817 NX Breda 
Tel. 076 - 71 42 44 

Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 

A HERPETOLOGIE 

rERRA!!!!P 

Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

AHERPETOLOGIE het antwoord op a/ uw vragen 
TERRA!!!!P op herpetologisch gebied ... 

Openlngstljden: Aileen op zaterdag van 09.00.17.00 uur of ma-vr na afspraak 


