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Bij de voorplaat : De Middelste smaragdhagedis (Lacerta media) 

Taxonomische status: Familie Lacertidae, genus Lacerta ('Groene hagedissen'). 
Verspreiding : Zuidelijk Kaukasus-gebied, Turkije, noordwestelijk Iran, Libanon en Israel 
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(MANTEL, 1992). 
: Een forse smaragdhagedis met zes rijen buikschubben (L. tri/ineata-onder

soorten meestal acht rijen). Mannetjes, maar ook vrouwtjes, kunnen opval
lend blauw zijn. De eerste zijn groter, hebben een zwaardere kop, een dikke
re staartwortel en femoraalporien. Jonge dieren hebben vijf Iichte lengtestre
pen op een bruine ondergrond. 

: Variabel, meestal typisch biotoop voor smaragdhagedissen: ruig terrein, 
wegbermen enzovoorts. Ze komen in de bergen voor tot op 1700 meter 
hoogte. 

: Het gebruikelijke scala van insekten en dergelijke. 
: Paringen zijn door ons en voor zover wij weten ook door andere terrarium-

houders niet gezien. In het buitenterrarium legden twee in gevangenschap ge
boren vrouwtjes in oktober legsels met een grootte van ten hoogste vijftien 
eieren. Daarvan kwamen na 81 tot 101 dagen vijf eieren uit, bij een tempera
tuur van 28°C. Een dergelijke spreiding van incubatietijden wordt ook ver
meld door NETTMAN & RYKENA (1984). Jonge dieren kunnen binnen een jaar 
geslachtsrijp worden, maar ze missen dan wei hun zomer- of winterrust. 

: Deze dieren worden in gevangenschap soms handtam, maar in het bijzonder 
de vrouwtjes hebben dan de neiging erg vet te worden. We hebben geen 
agressie ten opzichte van andere soorten gezien. 

: Deze hagedis doet het in het buitenterrarium voortreffelijk, als er voldoende 
schuilmogelijkheden, en vooral planten, aanwezig zijn. In binnenterraria 
doen de dieren het aanmerkelijk slechter, ook al vanwege de beperkte ruim
te. Buiten zijn de dieren ook altijd veel mooier op kleur. 

: Deze hagedis werd vroeger als een ondersoort van Lacerta trilineata be-
schouwd. Sinds 1986 is hij opgewaardeerd tot een zelfstandige soort 
(SCHMIDTLER, 1986) met vier ondersoorten (zie ook MANTEL, 1992). 
Het afgebeelde dier is in 1987 gekocht bij een Rotterdamse handelaar. De 
precieze vindplaats is niet bekend, en dus de ondersoort evenmin. De vraag is 
hoeveel dieren uit die betreffende importer nog in Nederland zijn. We willen 
graag in contact komen met degenen die nog in het bezit zijn van deze dieren, 
in verband met een eventueel te vormen kweekgroep. 

: MANTEL, P., 1992. De Smaragdhagedissen (Lacerta viridis-complex). Lacerta 50 (4): 140-156. 
NETTMAN, H.K. & S. RYKENA, 1984. Lacerta trilineata, Bedriaga 1886. Riesensmaragd
eidechse. In BOHME, W., 1984. Handbuch der Reptilien und Am phi bien Europas. Band 2/1. 
Echsen I. 
SCHMIDTLER, J.F., 1986. Orientalische Smaragdeidechsen: 2 Ober Systematik und Syntiko
logie von Lacerta trilineata, L. media und L. pamphylica (Sauria: Lacertidae). Salamandra 
22 (2/3) : 126-146. 

Tekening: Harry Biard, tekst: Harry Biard en Peter Mudde. 
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Salmonel/a-infectie bij de Oranjestaartadder 
(Vipera raddei raddez) 

INLEIDING 
Salmonella-infecties komen vaak voor 
bij reptielen, niet zelden met een fatale 
afloop. De diagnose van deze infecties 
is vaak moeilijk te stellen en aan de 
hand van de symptomen moeilijk te 
onderscheiden van enkele andere infec
ties. Een infectie is vaak wei gemakke
lijk te genezen. 
Om die reden heb ik dit artikel geschre
ven. Aan de hand van mijn ervaringen 
met een Salmonella-infectie bij een van 
mijn dieren zal ik proberen een duide
lijk beeld te scheppen van verloop, diag
nose en behandeling van deze ziekte. 

lETS OVER SALMONELLA 
Salmonella is een ziekteverwekkende 
(pathogene) bacterie die bij allerlei die
reo voorkomt. Vaak zijn deze bacterii!n 
verborgen (latent) aanwezig in de dar
men van deze dieren. Ook kunnen er 
met bet voedsel bacterien binnenko
men. Wanneer de weerstand van de 
dieren afneemt, kan deze ziektever
wekker de overhand krijgen en aanlei
ding geven tot een behoorlijke infectie. 
Het verloop van de infectie kan varieren 
van een Iichte storing van bet maag
darmkanaal tot een infectie met een 
fatale afloop. Dit is onder andere af
hankelijk van de conditie van bet gein
fecteerde dier en van de soort Salmonel
la waarmee bet dier is geinfecteerd. Het 
genus Salmonella bestaat uit meer dan 
tweeduizend verschillende soorten. BI
ke soort heeft andere eigenschappen en 
kan aanleiding geven tot verschillende 
ziektebeelden. 
Van de belangrijkste soorten is bet be
kend dat ze de dunne en de dikke darm 
kunnen infecteren en via de bekleding 

van de darmwand (epitheelcellen) kun
nen binnendringen. Ze vermenigvuldi
gen zich in deze cellen, en produceren 
een bepaald gif. De belangrijkste ken
merken van de ziekte zijn braken en 
diarree, in veel gevallen met bloed- en 
slijmafscheiding. Wat opvalt is dat de 
prooien drie a vier dagen na consumptie 
worden uitgebraakt. Er is dan sprake 
van een gelijktijdige ontsteking van bet 
maag- en bet darmslijmvlies (gastro
enteritis). 
Sommige soorten vermenigvuldigen 
zich in bepaalde witte bloedcellen 
(fagocyten), en verspreiden zich daar
door via de bloedbaan door bet li
chaam, en infecteren daardoor andere 
organen, met vaak een dodelijke af
loop. Gelukkig komt deze vorm niet 
vaak voor en zijn bet vaak de 'mildere' 
soorten die bet ziektebeeld van de infec
tie bepalen. Maar ook deze ziektever
wekkers kunnen uiteindelijk fataal zijn. 

ERVARINGEN MET 
MIJN EIGEN SLANG 
AI geruime tijd houd ik met veel plezier 
drie Oranjestaartadders. Twee vrouw
tjes van ruim drie jaar en een mannetje 
van ongeveer acht jaar. Ze komen oor
spronkelijk uit bet grensgebied van 
Turkije, bet GOS en Iran. 
Alles ging goed tot september vorig 
jaar, toen bet mannetje drie dagen na 
bet voeren een muis uitbraakte. Het ge
beurt bij adders wei vaker dat ze een 
prooi uitbraken, dus eigenlijk was er 
niets bijzonders aan de hand. Uit voor
zorg heb ik toen bet mannetje apart 
gezet. 
Een paar dagen later heb ik geprobeerd 
bet mannetje opnieuw te voeren, maar 
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zonder succes. Nadat ik dit een aantal 
malen (zonder succes) herhaald had, be
sloot ik bet mannetje eerder in winter
slaap te doen dan ik van plan was. Na 
een periode waarin ik de slang vier 
weken niet gevoerd had, heb ik hem 
gedurende drie maanden bij 4°C in de 
koelkast gezet, in de hoop dat hij na de 
winterslaap over zijn vreemde gedrag 
been zou zijn. Begin januari heb ik 
hem weer uit de winterrust gehaald. 
Voordat hij in de winterslaap ging, 
had hij een gewicht van 342 gram, toen 
hij uit de winterslaap kwam woog hij 
334gram. 
Een paar weken na de winterslaap werd 
bet mannetje agressief, en at hij zeer 
gewillig een muis. Deze muis braakte hij 
na een paar dagen even gewillig weer 
uit. Na enige tijd heb ik hem een jonge 
muis aangeboden, die hij wel gewoon 
verteerde. Even leek bet weer goed te 
gaan toen ook de tweede muis erin 
bleef. Maar begin maart was bet weer 
precies hetzelfde en braakte hij weer 
een muis uit. Hij woog toen nog maar 
311 gram. 
Slangen zijn over bet algemeen best in 
staat over een bepaalde infectie been te 
komen, maar bet leek me nu verstandi
ger de ontlasting eens te onderzoeken. 
Gelukkig kreeg ik de kans verse ant
lasting van bet mannetje op te vangen. 
De ontlasting was erg dun en slijmerig. 
Bij deze symptomen ligt een infectie met 
eencellige parasieten (protozoa) of wor
men erg voor de hand. Voor protozoa is 
bet noodzakelijk verse ontlasting te 
onderzoeken, omdat deze zeer snel 
dood gaan en dan niet meer te herken
nen zijn onder de microscoop. Worm
eieren zijn met behulp van een kleuring 
(reagens van Dobell en O'Connor) wat 
gemakkelijker herkenbaar, maar deze 
kleuring is niet altijd noodzakelijk. 
Met een eenvoudig nat preparaat van 
ontlasting met fysiologisch zout (0,90Jo 
oplossing van zouten in water om cellen 

of weefsels tijdelijk levend te bewaren) 
op een objectglas onder een lichtmi
croscoop met een vergroting van 400 
tot IOOOx zijn de hierboven genoemde 
parasieten gemakkelijk te herkennen. 
In bet preparaat werd niets gevonden. 
Op deze manier heb ik ook bet slijm, 
dat op de uitgebraakte muizen zat, on
derzocht en ook hierin vond ik niets. 
Om ervoor te zorgen dat de slang niet 
nog verder zou afvallen, heb ik hem 
gedwangvoederd met Iicht verteerbaar 
rauw ei verrijkt met vitamine D3. Door 
bet mengsel direct in de maag van de 
slang te brengen, wordt een kliederboel 
en onnodig risico voorkomen. Dit kan 
met behulp van een catheter die tot on
geveer halverwege de slang wordt ge
bracht, waar zich de maag bevindt. Wei 
moet men oppassen dat de catheter 
door de slokdarm naar binnen gaat, en 
niet via de luchtpijp. Maar ook dit 
voedsel braakte hij voor bet grootste 
deel uit, ook weer na ongeveer drie 
dagen. 
Eind maart heb ik dit nog eens gepro
beerd, met hetzelfde resultaat. De slang 
woog op dat moment 295 gram. Eind 
april had de slang, na de tweede ver
velling van dit jaar, een gewicht van 
276 gram en zag hij er erg mager uit. 
Daarnaast was hij ook erg lusteloos 
en lag de hele dag uitgestrekt op de 
bodem van bet terrarium. 
Het was nu duidelijk dat bet zonder in
grijpen een kwestie van enkele weken 
zou zijn, voor de slang zou bezwijken 
aan de infectie. Daarom heb ik de ont
lasting en bet slijm bacteriologisch on
derzocht. 

BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 
De nu volgende informatie bestaat uit 
de belangrijkste stappen van bet een
voudige bacteriologisch onderzoek. De 
details zijn voor zover mogelijk weg
gelaten. 
Ook voor dit onderzoek is verse ont-
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Vipera raddei raddei, mannetje. 

lasting van belang, om zo geen ver
stoord beeld te krijgen van de werke
lijke darmflora. AJs de ontlasting niet 
vers genoeg is, kan het gebeuren dat de 
pathogene bacterien bij onderzoek niet 
meer terug te vinden zijn. De verse ant
lasting die ik nu nog op kon vangen was 
afkomstig van het voedsel dat na het 
dwangvoederen niet was uitgebraakt. 
Er bleef altijd wei iets in bet darmstelsel 
achter, omdat het voedsel pas na drie 
dagen werd uitgebraakt. De ontlasting 
werd eerst op een aantal verschillende 
voedingsbodems geent. Deze voedings
bodems zorgen ervoor dat bacterien 
buiten het lichaam (in vitro) kunnen 
groeien. De voedingsbodems werden 
36 uur lang geincubeerd bij 28°C. Bij 
bet bekijken van de bacteriekolonies op 
de voedingsbodems was er duidelijk 
sprake van een pathogene soort die in 
grate hoeveelheden voorkwam in de 
ontlasting van de slang. Deze bacterie 
werd verder onderzocht (biochemisch 
en serologisch). Uiteindelijk bleek bet 
om een Salmonella te gaan uit groep C. 
Zoals eerder al werd aangegeven, 

bestaat bet genus Salmonella uit ruim 
2200 soorten. Deze soorten zijn weer 
onderverdeeld in een aantal groepen 
met bepaalde overeenkomende biologi
sche eigenschappen, een groep daarvan 
is groep C. Verdere typering is niet uit
gevoerd vanwege de beperkte mogelijk
heid binnen het laboratorium. 
Nog voordat bekend was dat we te rna
ken hadden met een Sa/monella-bacte
rie, is er van de stam een antibiogram 
ingezet. Dit is een bacteriekweekbodem 
waarop de desbetreffende stam op ge
voeligheid voor verschillende stoffen 
wordt getest. Het is natuurlijk mogelijk 
te wachten op de volledige uitslag van 
het laboratorium, maar dan worden 
minstens drie dagen verspild, en dat 
kan in deze situatie te lang zijn. 
Voor het antibiogram is een keuze ge
maakt uit de volgende antibiotica en 
chemotherapeutica (geneesmiddelen): 
1. ampicilline 
2. amoxylline + clavulanaat (Augmen

tin) 
3. nalidixinezuur (Negram) 
4. nitrofurantoine (Furadantine) 
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5. mecillinam 
6. trimetboprim-sulfametboxazol (Co-

trimoxazol). 
Uit bet antibiogram bleek dat trimetbo
prim-sulfametboxazol bet beste ge
bruikt kon worden. Ampicilline zou 
tweede keus zijn. Mecillinam was niet 
wenselijk omdat de ziekteverwekker 
biertegen resistentie kon opbouwen. 
Voor de andere antibiotica was de stam 
niet gevoelig. 

THE RAP IE 
Nadat de uitslag van bet antibiogram 
bekend was, kon ik beginnen met de 
tberapie. In dit geval bestond deze uit 
bet injecteren van 0,05 ml trimetbo
prim-sulfametboxazol in de (rug-)spier 
(intramusculair) eenmaal daags, drie 
dagen acbter elkaar, een week rust en 
dan weer drie dagen 0,05 mi. De dose
ring ligt tussen de 20 en 50 mg per kilo 
licbaamsgewicbt. Deze spreiding wordt 
vaak toegepast bij de verstrekking van 
antibiotica. Dit is ondermeer afhanke
lijk van de leeftijd en bet gewicbt van de 
slang. Oudere dieren met hetzelfde ge
wicht als jonge dieren krijgen vaak een 
lagere dosering toegediend. Op advies 
van de dierenarts heb ik een dosis van 
SO mg per kilogram lichaamsgewicht 
gehanteerd. Tevens bield ik de tempe
ratuur van bet terrarium continu op 
30°C, zodat de opname van bet medi
cijn optimaal kon verlopen en de gene
zing bespoedigd werd. Daarnaast was 
bet van belang bet terrarium regelmatig 
te ontsmetten en de ontlasting eruit te 
verwijderen. Hierdoor kon bet dier niet 
opnieuw besmet worden door zijn eigen 
ontlasting. 
Het intramusculair (in de spier) toedie
nen is bij gifslangen niet altijd even ge
makkelijk, en bet vereist daarom ook 
de nodige voorzorgsmaatregelen. Vaak 
laat een dierenarts dit (terecbt) aan de 
eigenaar zelf over. Met twee man, waar
van er een de slang vasthoudt en de 

andere de injectie geeft, is bet goed te 
doen. Wei moet men ervoor zorgen dat 
de slang goed stilligt, om verdere be
schadigingen te voorkomen, want ze 
zijn in staat zichzelf de nek te breken 
in een poging los te komen. 
lntramusculaire injecties worden dor
saal (in de rugzijde) gegeven op twee 
derde van de afstand van kop tot cloaca. 
Ook wordt bet gebruik van een lange 
dunne naald aanbevolen, om zo bet te
ruglopen van de gelnjecteerde vloeistof 
te voorkomen. Dit verstoort een nauw
keurige dosering. Het inbrengen van de 
naald dient onder een schub, in de rich
ting van de kop te gebeuren, en zeker 
niet te diep, omdat ventraal (aan de 
buikzijde) de geslacbtsorganen liggen. 
Als de naald is ingebracht, moet eerst 
worden gecontroleerd of deze in een 
ader zit. Zo ja, dan kan er bloed opge
zogen worden en moet er opnieuw ge
prikt worden, zodanig dat er geen bloed 
meer kan worden opgezogen. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om de 
medicijnen toe te voegen aan bet drink
water, maar die zijn niet nauwkeurig te 
doseren. Daarnaast was de slang be
hoorlijk ziek en dronk nauwelijks nog 
water. 

RESULTAAT 
De slang werd na verloop van tijd weer 
wat actiever, en na tweemaal dwang
voederen (om de .slang weer wat te Iaten 
aansterken) is hij zelf weer begonnen 
met eten. Eind juli woog hij alweer 330 
gram, en was weer bij de twee vrouwtjes 
geplaatst. Na de antibiotica-kuur is er 
ook geen Salmonel/a-bacterie meer 
teruggevonden. 

TOT SLOT 
Het is heel goed mogelijk dat uw dieren 
ook Sa/mone//a-bacterien bij zich dra
gen. Dit is echt geen reden tot ongerust
beid, bet is namelijk heel normaal dat 
reptielen Salmonella-bacterien bij zich 
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dragen, zonder hiervan hinder te onder
vinden. Wel moet u er zelf voor oppas
sen niet met deze ziekteverwekkende 
bacterie besmet te raken. Veel stammen 
zijn voor de mens pathogeen en over
draagbaar. U kunt bet beste uw handen 
en gebruikt materiaal desinfecteren 
met bijvoorbeeld, een alcoholoplossing 
van 700Jo, of een oplossing van Halamid 
( een organische chloorverbinding die 
verkrijgbaar is bij de dierenspeciaal
zaak). Bij gebruik van Halamid is na
spoelen met water belangrijk (bet is 
schadelijk bij inname). 
Daarnaast is bet voor de dieren van be
lang dat antibiotica en chemothera
peutica aileen worden toegediend als 
bet echt niet anders kan. Veel bacte
rien zijn namelijk heel goed in staat 
afweer (resistentie) tegen meerdere 
antibiotica en chemotherapeutica te 
ontwikkelen. Dit kan betekenen dat er 
een extreem resistente stam ontstaat, 
waarmee andere dieren weer besmet 

kunnen worden. Deze bacterien zijn erg 
moeilijk te bestrijden en kunnen een 
hele collectie uitroeien. Daarnaast kan 
door bet gebruik van deze medicijnen 
de gezonde bacterieflora behoorlijk 
aangetast en ontregeld worden, waar
door onder andere de vertering van 
voedsel een probleem kan worden. Des
kundig advies blijft daarom nood
zakelijk. 

TREATMENT OF SALMONELLA 
IN VIPERA RADDE/ RADDE/ 
In this article the author describes the successful 
treatment against Salmonella-infection in Vipera 
raddei raddei. The infection is characterized by 
the regurgitation of prey, three to four days after 
ingestion, followed by loss of weight. The faeces 
can also be very thin and slimy. In the laboratory 
the bacterium was identified and tested for sensi
tivity to some antibiotics. Armed with these re
sults and in consultation with a veterinarian, the 
drug trimethoprim-sulphamethoxazole at a rate 
of SO mg/kg was chosen. After that this dose was 
administered for seven days, followed by repeat
ed doses for three days. After this treatment the 
viper made a full recovery. 

Enige aanvullende opmerkingen op bovenstaand artikel 

Bij reptielen is bekend dat met name S. arizonae 
potentieel ziekteverwekkend (pathogeen) is. Een 
infectie hiermee beperkt zich vaak niet tot een 
maag-darmontsteking (gastro-enteritis) maar be
treft dan ook de inwendige organen. In bet bo
venbeschreven geval werd slechts op een tempe
ratuur gekweekt. Dit heeft als risico dat er een 
aantal, voor reptielen pathogene, bacterien wor
den gemist. Vervolgens is er geen verdere type
ring van de gekweekte Salmonella uitgevoerd. 
In de literatuur worden gevallen van slangen met 
een gastro-enteritis beschreven waarbij, zonder 
een oorzakelijk verband te hebben aangetoond, 
antibiotica werd toegediend. Deze dieren stopten 
met braken en hadden geen diarree meer. 
Naar mijn mening is de uitspraak over de ge
kweekte Salmonella als oorzaak voor de gastro
enteritis, gezien bovengenoemde kanttekenin-

gen, voorbarig. 
Een groter bezwaar vind ik echter de vorm 
waarin de therapie is toegepast. Een antibioti
cumkuur van drie dagen, een week niets en dan 
weer drie dagen is volgens mij een onjuiste be
handeling. Het risico van bet bewerkstelligen 
van resistentie bij eventueel aanwezige pathoge
ne kiemen is op deze manier groot. 
Een juiste therapie bij een omgevingstempera
tuur van rood de 30°C is gedurende tien achter
eenvolgende dagen antibiotica toe te dienen. Af
hankelijk van de soort antibioticum geeft men 
dit oraal of intracoeliacaal (in de buikholte). Een 
intramusculaire (in een spier) injectie bij reptie
len stuit op bezwaren. Vaak loopt er vloeistof te
rug (grotere hoeveelheden vloeistof kan men niet 
in de spieren kwijt), waardoor de dosering gaat 
afwijken. 
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Succesvol kweken met de Gestreepte 
basilisk (Basiliscus vittatus) 

INLEIDING 
Eind 1988 betrok ik via de handel drie 
exemplaren van de soort Basi/iscus 
vittatus: een mannetje en twee vrouw
tjes. De dieren waren volledig uitge
groeid en hadden de ontberingen van de 
import goed doorstaan. Ik heb veel ge
mak gehad van SAVAGE& VILLA (1986). 

HET GESLACHT BASILISCUS 
Het geslacht Basiliscus bestaat uit vier 
soorten. De bekendste drie in terra
riumhouderskringen zijn Basiliscus vit
tatus, B. plumifrons en B. basiliscus. 
Een vrij onbekende soort is B. galeritus. 
Vooral de eerste twee genoemde soorten 
zijn regelmatig te vinden in de Neder
landse terraria. B. basiliscus wordt bij 
mijn weten al jaren niet meer aangebo
den. 
Basilisken behoren tot de familie der 
lguanidae (Leguanen). De verspreiding 
loopt van zuidelijk Mexico tot Venezue
la en Ecuador. Van de vier soorten heeft 
B. vittatus bet grootste verspreidingsge
bied en is hij ook de algemeenste soort. 
Ze zijn typische bewoners van tropische 
regenwouden. Kenmerkend voor Basi
lisken is de karn aan de kop, en de rug-en 
staartkarn. Overigens is de rug- en 
staartkarn bij B. vittatus weinig ontwik
keld. Basilisken komen bijna altijd in de 
buurt van water voor. Ze duiken en 
zwemmen goed. Het voedsel in dena
tuur bestaat uit kleine dieren (insekten, 
vissen en kikkers). Ook eten ze af en toe 
fruit. 

BESCHRIJVING 
B. vittatus is een bruinachtige hagedis. 
De tekening, vooral bij de vrouwtjes, 
verschilt per individu. De mannetjes 

zijn over bet algemeen egaal van kleur 
met de voor de soort karakteristieke 
Iichte zijstreep. (vittatus betekent 
gestreept). Meestal is bet mannetje 
egaal grauwbruin van kleur. Maar als 
hij opgewonden is, bijvoorbeeld in de 
paartijd, kan hij prachtig (Iicht-)groen 
kleuren met een in tens gele zijstreep. De 
totale lengte van mijn dieren ligt tussen 
de 55 en 65 em. Het lichaarn meet slechts 
ca. 20 em. De rest wordt ingenomen 
door de staart. 

BASIL/SCUS IN DE NATUUR 
In 1990 en 1991 hebben mijn echtgenote 
en ik onze vakantie in Costa Rica door
gebracht. Hier hebben we de mogelijk
heid gehad om veel dieren die we uit
sluitend van bet terrarium kenden in 
hun natuurlijke omgeving te observe
reo. In Costa Rica komen B. basiliscus, 
B. plumifrons en B. vittatus voor. Aile 
drie de soorten hebben we gezien. 
SAVAGE & VILLA (1980) verdelen bet 
land in negen verspreidingszones voor 
wat betreft de herpetofauna. MUDDE & 

VAN DIJK (1983) maken een indeling die 
uit zes gebieden bestaat. 
B. vittatus komt vooral voor in zone V 
in bet laatstgenoemde artikel, aan de 
Caribische kant van bet land dus. Bij 
wandeltochten die we maakten in dena
bijheid van de plaatsen Cahuita en Tor
tuguero kwamen we de dieren regelma
tig tegen. Opvallend is dat we ze nooit 
boger dan ca. een meter aantroffen, en 
dit was al een uitzondering. Verreweg de 
meeste exemplaren vonden we op de bo
dem. Meestal op een open plek waar de 
zon de bodem kon bereiken, maar altijd 
zodanig dat ze bij gevaar direct in de 
dichte begroeiing kunnen vluchten. 
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Kaartje van Costa Rica met zones volgens MUDDE& VAN DIJK ( 1983). 

Ook hebben we deze dieren aangetrof
fen aan de oever van beekjes of lagunes. 
Eenmaal waren we er getuige van dat 
een volwassen mannetje op de karakte
ristieke manier op beide achterpoten 
over het water vluchtte. 
In augustus regent het regelmatig, hoe
wei het hoogtepunt van de regentijd in 
de maanden september en oktober ligt. 
We maakten bijna dagelijks een stort
bui mee. De luchtvochtigheid van het 

Biotoop van Basiliscus vittatus (Cahuita). 

gebied was dan ook constant hoog, 
evenals de temperatuur, die gemiddeld 
zo'n 28°C bedroeg. 's Nachts daalde de 
temperatuur naar ca. 20 a 22°C. Het ge
bied rond het plaatsje Tortuguero om
vat primair tropisch regenwoud. Ook in 
de droge tijd (hoogtepunt in de periode 
januari tot en met maart) kan het hier 
nog flink regenen. 
De consequenties van deze waarnemin
gen voor het houden van de dieren in ge
vangenschap zijn m.i . dat de dieren rui
me, warme terraria nodig hebben met 
veel schuilmogelijkheden. Een ruim wa
ter bassin mag niet ontbreken. Seizoen
wisselingen kunnen het best gereali
seerd worden door in onze zomermaan
den de luchtvochtigheid hoog te houden 
en deze in de wintermaanden sterk te 
verminderen. 

TERRARIUM 
Het terrarium waarin ik mijn dieren heb 
ondergebracht heeft een afmeting van 
100x100xl50 em (lxbxh). Het is ver
vaardigd van watervast multiplex. De 
inrichting bestaat uitgrote boomtakken 
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(naaldhout), die wat aantrekkelijk 
ogend zijn gemaakt met plastic plan ten. 
In een hoek is op ruim een meter hoogte 
een ligplank gemonteerd, waar de die
ren graag gebruik van maken. Op de bo
d em ligt een laag beukeblad. Blad heeft 
als voordeel dat het makkelij k te verwij 
deren is, waardoor de hygiene bevor 
derd kan worden en het is daarnaast ook 
decoratief. In de bod em is een plastic af
wasteiltje verzonken, dat constant ge
vuld is met water. De verlichting van het 
terrarium geschiedt met twee TL
buizen, en de verwarming vindt plaats 
door middel van twee spots met lam pen 
van 40 watt. Een spot is rechtsonder in 
de bak geplaatst, de tweede linksboven 
(gericht op de ligplank). Gezien de vrij 
hoge temperatuur op de zolder waar de 
bak is geplaatst, hoeven de spots in de 
zomer vaak maar enkele uren per dag te · 
branden om de gewenste temperatuur 
van 26 a 30°C te bereiken. In de zomer
maanden wordt het terrarium !link 
besproeid (ca. 2x per dag) in de winter
maanden ongeveer 3x per week. 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 
Uit het wild ge"importeerde dieren zijn 
in het begin zonder uitzondering zeer 
schuw. Dit was ook het geval bij mijn 
dieren. Het is dan ook van belang be-

hoedzaam te handelen bij de verzor
ging. Onverwachte bewegingen kunnen 
tot paniekreacties van de dieren leiden 
en ertoe leiden dat ze met grote snelheid 
langs de terrariumhouder de wijde we
reid in willen trekken. Soms lukte dat 
ook, waarna terrariumhouder en terra
riumdier danig gestresst raakten door 
de jacht die daarop volgde. In de loop 
der maanden raakten de dieren gewend 
aan hun gevangenschap, en legden ze 
een dee! van hun schuwheid af, hoewel 
ze nooit echt handtam zijn geworden. 
Nakweekdieren zijn in de regel tammer, 
hoewel jonge dieren vaak ook erg schuw 
zijn. 
Het menu van mijn dieren bestaat uit
sluitend uit insekten: treksprinkhanen 
en krekels als hoofdvoedsel; morio- en 
meelwormen als bijvoer. Er zijn geval
len bekend waarbij de dieren ook nest
jonge muisjes en kattevoer aten. Mijn 
dieren hebben ondanks herhaaldelijk 
aanbieden, nooit iets anders dan insek
ten willen eten. De voedseldieren wor
den verrijkt met een kalk-vitaminepre
paraat, soms met calciumlactaat (melk
zure kalk). Naast de kalkverstrekking 
via de voedseldieren los ik dagelijks ca. 
25 gram calciumlactaat op in het water. 
Hieraan voeg ik tevens ca. 2500 IE vita
mine D3 toe. Gezien de (meerjarige) 
kweekresultaten mag deze wijze van 
vitamine- en kalkverstrekking voor de
ze soort als voldoende worden be
schouwd. Voor de nauw verwante soort 
B. plumifrons is het vermoedelijk niet 
toereikend. De kweek van deze dieren 
verloopt naar mijn ervaring veel proble
matischer. 

KWEEK 
Omstreeks februari beginnen de paar
activiteiten van de dieren. Ze worden 
onrustig, en het mannetje zit vaak hef
tig met de kop knikkend op een hoge 
plaats in het terrarium. De eigenlijke 
paring heb ik niet kunnen zien. Begin 



Jonge Basiliscus vittatus in zijn natuurlijke omgeving. 
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maart leggen de wijfjes de eerste Jegsels 
van het seizoen. De Jegsels worden afge
zet in een enigszins uit het zicht ge
plaatste plastic afwasbak met pot
grand. Dit is de enige geschikte plaats in 
het terrarium voor het afzetten van eie
ren. Een Jegsel bestaat uit vijftot negen 
eieren. Ik haal de eieren uit het terrari
um en plaats ze in een plastic bakje in 
een broedstoof. Het substraat is gewone 
potgrond. De temperatuur in de stoof is 
tussen de 27 en 30°C. De potgrond houd 
ik vochtig, maar niet te nat en ik laat 
geen water direct op de eieren komen. 
Na een peri ode van 50 a 60 dagen komen 
de jongen ter wereld. Ze meten dan tus
sen de 10 en 15 em. Per seizoen produce
reo de wijfjes ca. vier legsels. In 1988 
hebben in totaal35 jonge dieren het ge
haald; in 1989 waren dat er 42. De die
ren zijn begin 1990 ondergebracht bij 
een bevriende terrariumhouder. Ze heb
ben in 1990 en 1991 voor soortgelijke re
sultaten gezorgd. 

OPFOK 
Het opfokken van de nakweekdieren 
is niet moeilijk. Gezonde diertjes eten 
vaak al een dag na de geboorte. Met 
weideplankton en kleine krekels groeien 

ze voorspoedig. Ze bereiken al na een 
jaar de geslachtsrijpheid. De behoefte 
aan drinkwater is groat; de opfokterra
ria worden dan ook dagelijks flink ge
sproeid. Eenmaal per week voeg ik aan 
het drinkwater 25 druppels vitarnine 
AD3 toe alsmede een kleine hoeveel
heid Necton Rep. Ik bestuif de voedsel
dieren, met uitzondering van het weide
plankton, flink met een kalk-vitamine
preparaat. 

SLOT 
B. vittatus is een geschikt terrariumdier, 
ook voor de beginnende liefhebber. Het 
gedrag is Ievendig en interessant. Ze zijn 
zonder al te veel problemen tot voort
planting te brengen. In de literatuur is 
vaak te vinden dat het dieren zouden 
zijn die goed te combineren zijn met an
dere hagedissen. Ik ben hier geen voor
stander van. Gezien hun wat onrustige 
aard geef ik er de voorkeur aan ze niet te 
combineren met andere dieren. Vooral 
de combinatie met minder schuwe die
ren kan ongewenste voedselconcurren
tie veroorzaken, doordat de minder 
schuwe dieren het beste voedsel het eerst 
opeten. 

SUCCESSFUL REPRODUCTION OF 
BASILISCUS V/TTATUS 
Basiliscus vittatus can successfully be kept in cap
tivity. Reproduction can easily be achieved for re
petitive years by concidering the following rules: 
- the rather shy animals require a large housing; 
- the diet should contain sufficient amounts of 

calcium and vitamine 03; 
- a rather high humidity, at least during a pro

longed period of the year, is necessary . 
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Ervaringen met de Zwaardstaartsalamander 
( Cynops ensicauda) 

INLEIDING 
In dit artikel wil ik iets vertellen over 
mijn ervaringen en die van de Doel
groep met Cynops ensicauda. Deze 
salamander houden we al enige jaren, 
en we hebben er ook succesvol mee ge
kweekt. In bet artikel heb ik rekening 
gehouden met ervaringen van andere 
leden van de Doelgroep Salamanders 
die deze salamander ook houden. Waar 
hun ervaringen duidelijk van de mijne 
afwijken heb ik dit in bet artikel ver
meld. 
Over C. pyrrhogaster heeft de Doel
groep al een aantal artikelen geschreven 
(SPARREBOOM, 1982; VAN LEEUWEN & 
MUDDE, 1984; VAN LEEUWEN, 1984) 
waaruit voor dit artikel ook gegevens 
zijn geput. In dit artikel zal ik bet uit
sluitend hebben over de Zwaardstaart
salamander ( Cynops ensicauda). 

VOORKOMEN 
De Zwaardstaartsalamander komt voor 
op de Riu-Kiu eilanden (THORN, 1968; 
INGER, 1947). Deze eilanden liggen ten 
zuiden van de J apanse hoofdeilanden 
Hondo, Shikoku en Kiuschu, welke 
eilanden bet leefgebied van de Japanse 
vuurbuiksalamander (C. pyrrhogaster) 
vormen. De volwassen dieren Ieven bet 
grootste deel van hun Ieven in bet water. 
Ze komen voor in rijstmoerassen, be
vloeiingsgreppels en vijvers. Dejonge 
dieren Ieven op bet land, hoofdzakelijk 
op vochtige plekken met veel schuil
gelegenheid. 

UITERLIJK 
De Zwaardstaartsalamander is de 
grootste vertegenwoordiger van bet ge
slacht Cynops (THORN, 1968; KOHNEL, 

1983). De wijfjes kunnen een lengte 
van 16 em bereiken, de mannetjes blij
ven kleiner. De bovenkant heeft een 
donkerbruine grondkleur met soms 
grijze, groengrijze of wittige vlekken. 
Midden over de rug loopt een lage 
richel. Aan de zijkanten van de romp 
lopen zwak ontwikkelde richels die 
soms oranje kunnen zijn. De onder kant 
van deze salamander is geeloranje tot 
rood. Deze oranjerode kleur kan zo 
ver doorlopen dat bijna de hele buik 
oranjerood gekleurd is, maar er zijn 
ook dieren waarbij de oranjerode 
grondkleur door zwarte vlekken onder
broken wordt. Deze vlekken zijn soms 
zo uitgebreid dat er slechts een smalle 
oranjerode middenstreep overblij ft. 
In ons land worden in de handel uit
sluitend dieren aangeboden met grijs
witte vlekken op de rug, en een oranje
rode buiktekening met zwarte vlekken. 
Pas gemetamorfoseerde dieren zijn aan 
de bovenkant donkerbruin; pas na 
enkele weken worden de Iichte vlekken 
zichtbaar. De onderkant is ook donker, 
op een smalle oranje middenstreep na. 
Als de dieren groeien ontstaat, meestal 
geleidelijk, een vlekkenpatroon waar
bij de donkere gedeelten geleidelijk 
oranje kleuren (WOLTERSTORFF, 1941). 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Mannetjes zijn goed van vrouwtjes te 
onderscheiden (KOHNEL, 1983). De 
wijfjes zijn duidelijk groter dan de man
netjes, hetgeen voornamelijk komt 
door de lange staart. Bij vrouwtjes is 
de staart iets Ianger dan kop en romp 
samen, terwijl bij mannetjes de staart 
hoogstens net zo lang is als de lengte van 
kop en romp samen. In de paartijd zijn 
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Mannetje. Foto: A. Bouwman. 

de mannetjes ook te herkennen aan de 
sterk gezwollen, half kegelvormige 
cloaca. De cloaca van de vrouwtjes 
blijft vee! kleiner. 

TERRARIUM 
In een terrarium van 80x40x40 em Ieven 
bij mij een aantal Zwaardstaartsala
manders van verschillende leeftijden. 
De bodem bestaat uit gewassen rivier
zand met daarboven zo'n 20 em water. 
Achter in het terrarium liggen wat stuk
ken kienhout, die gedeeltelijk boven 
water uitsteken. De dieren, vooral de 
juvenielen, maken hier af en toe gebruik 
van. Ik filter het water met het kleinste 
model Eheim-pomp. In de winter zorg 
ik ervoor dat de watertemperatuur niet 
onder de 15°C zakt. De dieren komen 
immers van origine uit een gebied met 
een subtropisch klimaat, waar een zo
mertemperatuur heerst van 25 a 30°C 
en een wintertemperatuur van 13 a 19°C 
(KOHNEL, 1983; WOLTERSTORFF, 1933; 
INGER, 1947). Een enkele salamander
houder houdt de dieren in een geheel 
onverwarmde kamer, maar het is mijn 

ervaring dat vooral de jonge dieren bij 
te !age temperaturen slecht groeien 
en ook later bij hogere temperaturen 
meestal niet meer goed tot wasdom 
komen. 
Ik verlicht het terrarium met een TL
buis (kleur 33) van 18 watt. 's Winters 
gedurende acht uur per dag en in de 
zomer zestien uur. 
We voeren de dieren met tubifex, rode 
muggelarven, regenwormen en soms 
wat vliegemaden of droogvoer voor 
waterschildpadden (JBL). Ik voer altijd 
twee keer per week, maar 's winters 
wat minder dan's zomers. 
De dieren zijn onderling goed verdraag
zaam en in het geheel niet agressief ten 
opzichte van elkaar. 

VOORTPLANTING 
In mijn terrarium plan ten de dieren zich 
van maart tot in juni voort. Een pa
ringskleed, zoals de inheemse salaman
ders ontwikkelen, krijgt C. ensicauda 
niet. De cloaca van het mannetje 
zwelt in de paartijd sterk open de staart
zomen van zowel het mannetje als de 
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vrouwtjes worden breder. 
De dieren Ieven normaal gesproken 
zeer teruggetrokken, en verstoppen 
zich tussen waterplanten of onder stuk
ken kienhout, maar in de paartijd zijn 
vooral de mannetjes ook overdag zeer 
actief. Wanneer ze een vrouwtje tegen
komen gaan ze daar meteen dwars voor 
en beginnen ze met hun staart te wappe
ren. Als het vrouwtje gelnteresseerd is, 
d.w.z. niet vlucht, ontwikkelt zich een 
paringsritueel dat veellijkt op dat van 
de Japanse vuurbuiksaiamander. Het 
paringsspel van deze salamander is al 
uitgebreid beschreven (TSUTSUI, 1931; 
VAN LEEUWEN, 1984; GERLACH, 1933 
en 1934; SPARREBOOM, 1982). 
De verwantschap tussen C. pyrrhogas
ter en C. ensicauda is zelfs zo groot dat 
onderlinge kruisingen mogelijk zijn en 
dat nakomelingen hiervan zelf ook 
vruchtbaar zijn (KAWAMURA, 1950). 
Als men deze soorten raszuiver wil hou
den moet men ze dus nooit samen in een 
terrarium houden. 

EIAFZET EN OPKWEEK JONGEN 
Enkele dagen na de paring begint het 
vrouwtje eieren af te zetten. Deze eieren 
zijn vee! groter dan Triturus-eieren. 

De salamanders leggen de eieren op bla
deren van waterplanten. Waar vee! 
soorten salamanders een blad dubbel 
vouwen met de achterpoten en dan met 
hun spitse cloaca het ei er zorgvuldig 
tussen duwen is dit bij de Zwaardstaart
salamander lang niet altijd het geval. 
In de eerste jaren dat ik deze salaman
ders hield konden ze hun eieren aileen 
afzetten op Argentijnse waterpest. Bij 
deze plant kleefden ze de eieren meestal 
gewoon aan een blad dicht bij het water
oppervlak. De eieren zijn dan heel goed 
zichtbaar en ze worden in groten getale 
door de salamanders zelf geconsu
meerd. Dit noodzaakte me het terra
rium elke dag te inspecteren en zo vee! 
mogelijk eieren te verwijderen. Twee 
jaar geleden heb ik de inrichting van 
de bak veranderd. In het terrarium be
vindt zich nu een grote bos bronmos, 
voor het grootste gedeelte drijvend aan 
het wateroppervlak, maar het is ook 
voor een gedeelte over het boven het 
water uitstekende kienhout heen ge
groeid. Destijds (1990) legden de sala
manders bijna aile eieren praktisch 
onzichtbaar in het mos. Deze kwamen 
prima uit. 
Het tijdstip waarop de larven uit het ei 

Larve van Cynops ensicauda. Foto: M. Sparreboom. 



komen, is afhankelijk van de watertem
peratuur en kan varieren van tien dagen 
tot een maand na het leggen van de 
eieren. De larven kunnen in dezelfde 
bak als de ouders worden opgekweekt. 
Bij mij en andere salamanderhouders 
is nog nooit gezien dat de ouders zich 
vergrijpen aan de larven en de jongen. 
De opkweek van de larven Ievert weinig 
problemen op. Ze kunnen meteen al ge
voerd worden met kleine tubifex en 
watervlooien. Ik voer zelf geen Cyclops 
omdat die soms te roofzuchtig kunnen 
zijn voor zeer kleine larven. Naarmate 
de larven groeien, geven we groter voer, 

Vrouwtje tijdens het afzetten van de eieren. Foto: A. Bouwman. 

zoals rode muggelarven . 
Na zo'n drie a vier maanden slinken de 
kieuwen en de staartzomen van de lar
ven. De larfjes staan dan op het punt 
om te metamorfoseren. Het is heel be
langrijk dat we ze dan ook de gelegen
heid geven om gemakkelijk het land 
op te gaan. 
De diertjes worden dan overgebracht 
naar een terrarium met daarin een 
vochtig en een droog gedeelte, zodat ze 
zelf kunnen kiezen wat ze het liefst 
will en. 
We voeren ze fruitvliegen, fruitvliege
maden, springstaarten, enchytreeen en 
rode muggelarven. Deze laatste bied ik 
aan op een nat stuk turfplaat. Dood 
voer moet zo snel mogelijk verwijderd 
worden; de bak moet zo schoon moge
lijk blijven om infecties bij de jonge 
dieren te voorkomen. Na enkele slechte 
ervaringen zorg ik er nu voor dat de 
temperatuur in het opkweekbakje niet 
meer beneden de l5°C daalt. Als ik dat 
namelijk niet doe dan stoppen de dieren 
met eten en groeien. Dit hoeft op zich 
niet verontrustend te zijn. Maar als in 
het voorjaar de temperatuur stijgt, zijn 
er steeds veel dieren die wel weer een 
beetje eten en ook blijven Ieven, maar 
die niet of nauwelijks meer groeien. 
Daarnaast zijn er dan een paar dieren 
die wei goed eten en groeien, plus een 
grote groep die de winterperiode niet 
overleeft. Bij hogere temperaturen in 
de winter heb ik vorig jaar deze proble
men niet gehad, maar toen was de groep 
jongen veel kleiner, omdat er tijdens de 
metamorfose (tijdens mijn vakantie) 
veel dieren zijn gestorven. Het is dus 
nog niet helemaal duidelij k of de hogere 
wintertemperatuur de oorzaak is van 
de betere resultaten. Hopelijk krijg ik 
daarover dit jaar uitsluitsel. 
In mijn ervaring duurt het wei drie a 
vier jaar voordat de jongen ongeveer 
de grootte van hun ouders bereiken. 
Wei zijn ze al eerder geslachtsrijp; 
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Het vrouwtje heeft zojuist het spermapakketje (spermatofoor) opgenomen. Foto: A. Bouwman. 

dat kan a1 na twee jaar zijn. 
Nu nog iets over bet uiterlijk van de 
jonge salamanders. Als de diertjes op 
bet land gaan, zijn ze meestal egaal 
donkerbruin, vaak met een oranjerode 
rugstreep. De grijswitte vlekken zijn 
niet of heel vaag te zien. Aileen over 
bet midden van de buik hebben ze een 
oranjerode streep. Pas na enkele we
ken wordt de grijswitte vlekkenteke
ning zichtbaar. Tijdens bet opgroeien 
kleurt ook de buik geleidelijk meer 
oranjerood. 

KWEEKRESULTATEN 
Mijn kweekresultaten zijn nog niet echt 
goed. Weliswaar heb ik nu al een aantal 
jaren steeds een paar dieren opge
kweekt, maar de eerste twee jaren heb 
ik naar mijn mening door te lage of te 
langdurig lage temperaturen in de win
ter veel dieren verloren. Het jaar daarna 
vie! de metamorfose precies in mijn va
kantie, waardoor ik juist in de kritieke 
fase, bet moment dat de dieren bet land 
op gaan, niet zelf aanwezig was. Er was 
wei een landgedeelte in de kweekbak 

aanwezig, maar de randen daarvan 
waren te steil, waardoor de dieren zijn 
verdronken. 
Dit jaar heb ik weer een groat aantal 
dieren op bet land gekregen en ik hoop 
daarvan een behoorlijk aantal groat te 
krijgen. 

CYNOPS ENSICA UDA IN CAPTIVITY 
The author has kept this newt several years 
without many difficulties. Descriptions of the 
newts' appearances and sex differences are given. 
The animals are kept in an aquarium. This means 
there is no terrestrial part available. In winter the 
water temperature is kept at IS°C (minimum) 
with an aquarium heater. 
The average temperature on the Riu-Kiu islands 
in January is 13 !\ I9°C. The rest of the year 
heating is not necessary, and the newts are kept in 
an unheated room. Daylength is changed during 
the year according to the natural light conditions. 
Mating takes place in the spring, and the behavi
our resembles that of Cynops pyrrhogaster. The 
eggs are rather large, and are often eaten by the 
newts themselves, so they must be removed if the 
vegetation is not very dense. Rearing the young 
newts offers no special problems, but the author 
has experienced that some newts die if the tempe
rature in winter becomes to low (lower than 
IS 0 C), while others stop growing, and stay too 
small. 
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De Groene aardleguaan (Liolaemus tenuis) 
en enkele opmerkingen over andere Liolaemus
soorten uit Chili 

INLEIDING 
Het lijkt erop dater een nieuwe bron 
van terrariumdieren is aangeboord: 
Chili. Ik kom tegenwoordig heel vaak 
importen uit dat land tegen. Daaronder 
zijn bijzondere dieren als Rhinoderma 
darwini, Darwins bekbroedende kik
ker, en de vele soorten Aardleguaantjes 
van bet genus Liolaemus. Te gemakke
lijk wordt vaak gedacht dat alle Zuid
amerikaanse dieren uit een tropische 
omgeving komen. Grote delen van 
Zuid-Amerika zijn echter bepaald niet 
tropisch warm. Maar waar komen nu 
die Aardleguaantjes vandaan? 
De informatie over deze hagedissen in 
terrariumliteratuur, zeker de Neder
landse, is miniem. Dit artikel is een po
ging daar iets aan te doen. Er is een stan
daardwerk over de reptielen van Chili 
(DONOSO-BARROS, 1966). Het grootste 
deel van de gegevens in dit artikel is af
komstig uit dat werk. 

KLIMAA T IN CHILI 
Het klimaat in Chili lijkt op bet klimaat 
in bet zuiden van Europa. Er zijn grof
weg twee landschap-/vegetatietypen 
van belang voor de in dit artikel ge
noemde soorten. Het eerste is de 'mat
toral'. Vertaald betekent dat zoiets als 
heidegebied. Dit gebied wordt geken:
merkt door een jaarlijkse periode van 
hevige regenval met daarna bet grootste 
deel van bet jaar weinig regen. De be
groeiing is laag en dicht, met her en der 
hoge struikjes, en bestaat uit cacteeen, 
veel eenjarige planten en o.a. terrestri
sche bromelia's. De temperatuur is er 
redelijk gelijkmatig, met daggemiddel
den tussen de 12 en 20°C. 

Het tweede type is het landschap van 
centraal Chili. Hier zijn de tempera
tuurverschillen groter: 8-35°C, met zo 
af en toe nachten met temperaturen on
der bet vriespunt. De begroeiing bestaat 
uit acacia's, cacteeen, enz. Dit gebied is 
voor een groot gedeelte cultuurland. 

LIOLAEMUS TENUIS 
De Groene aardleguaan is de bekendste 
en meest gei'mporteerde soort uit bet 
grote genus Liolaemus. Hij is ook be
schreven onder de namen Eulaemus te
nuis, Proctotretus tenuis en Tropidurus 
ptychopleurus. Mannetjes hebben een 
gelige kop en borst, een groene voorrug 
en een blauwe achterrug en staart. 
Daarover ligt een donkere marmerteke
ning die kan varieren van bijna afwezig, 
tot zo intensief, dat de Iichte kleur eron
der is gereduceerd tot wat spikkels. 
Vrouwtjes zijn duidelijk herkenbaar 
doordat ze een andere kleur en tekening 
hebben. Ze zijn grijsbruin met op de nek 
en rug donkere halvemaanvormige 
vlekken, die soms een Iichte vlek inslui
ten. Er zijn twee ondersoorten bekend 
(DONOSO-BARROS, 1966): Liolaemus t. 
tenuis en L. t. punctatissimus, die gro
ter, fijner gespikkeld en meer koper
kleurig is. lk kan uit de beschrijvingen 
niet met zekerheid afleiden welke on
dersoort er in Nederland wordt gei'm
porteerd. 
De dieren kunnen van tint veranderen. 
In warme en Iichte omstandigheden zijn 
ze helder van kleur, onder somberder 
omstandigheden worden ze donker. De 
beschubbing is fijn in vergelijking met 
andere soorten van dit geslacht. 
Het dier komt voor in Chili tussen 31 en 
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Mannetje van Liolaemus tenuis. Foto: P. Mudde. 

42° zuiderbreedte en, daar, tot op 1500 
meter hoogte. Het woongebied omvat 
beide voornoemde landschappen. De 
dieren worden er gevonden op bomen 
en de adobe-(bakstenen)muren van au
de huizen. De soort komt (in 1966) heel 
algemeen voor in tuinen en op open 
plaatsen in Santiago. Het is eigenlijk de 
enige hagedis in Chili die in de directe 
omgeving van mensen voorkomt. In 
DONOSO-BARROS (1966) staat een foto 
van een oude boerderij, waar volgens 
het bijschrift volop van deze Aardlegu
aantjes woonden. Op oude muren, op 
een hoop bout en op de boomstammen 
en hekpaaltjes rond de boerderij . 
Boombewonende dieren zijn territori
aal. Per boom leeft een enkel paartje. 
Op muren kunnen de dieren soms in 
grate aantallen naast elkaar voorko
men. MEIER (1981) vergelijkt bet voor
komen en de levenswijze van deze soort 
met die van onze Muurhagedis. 
De dieren worden ook gevonden tussen 
de rotsen langs stenige beekbeddingen. 
Ze zijn niet erg schuw tegenover men
sen; de mannetjes nemen het eerst de be-

nen. De ondersoortL. t. punctatissimus 
leeft langs de kust, op rotsen en steenho
pen. 
In Chili begint de voortplantingsperio
de in augustus of september, te vergelij
ken met februari of maart op ons half
rand, als de spermatozoen bij de man
netjes zich gaan ontwikkelen. Kort 
daarna vindt de bevruchting plaats. In 
oktober of november legt het vrouwtje 
een half dozijn eieren op een beschutte 
plaats of ze begraaft zein aarde. Daarna 
laat ze de eieren aan hun lot over. 
Het is mij niet duidelijk geworden of de
ze soort een echte winterrust kent. Ge
zien de toch grate hoogten waarop deze 
soort kan voorkomen, lijkt het me 
waarschijnlijk dat een deel van de die
ren wel een dergelijke rustperiode door
maakt. 

TERRARIUMERVARINGEN 
FRENZEL (1987) heeft Groene aardlegu
anen nagekweekt. Hij hield zijn die
ren, een mannetje en drie vrouwtjes, 
in een kleine bak van 70x30x35 em 
(lxbxh). De bak werd verwarmd met een 
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voorschakelapparaat van de TL-ver
lichting, en zo op een temperatuur tus
sen de 25 en 30°C gehouden. De dieren 
namen allerlei voedsel aan, ook meel
wormen, maar die braakten ze later uit. 
Een half jaar na aanschaf, in december, 
begonnen de leguaantjes eieren te leg
gen. Oat gebeurde nadat Frenzel een 
gloeilamp in zijn terrarium hing. Na dat 
eerste legsellegden de dieren van Fren
zel van februari tot oktober. Waar
schijnlijk is het eerste legsel nog een re
sultaat van het Chileense seizoenritme, 
en zijn de latere legsels o.a. het gevolg 
van aanpassing aan het ritme van de sei
zoenen (i.e. daglengten) op het noordc
lijk halfrond. Bij 28°C en een hoge (tot 
1000/o) relatieve luchtvochtigheid kwa
men de eitjes na 57 tot 63 dagen uit. Bij 
een door MEIER ( 1981) aangehaald 
kweekresultaat ( uit 1977, waarmee de ti
tel van Frenzels artikel meteen is tegen
gesproken) kwam een ei na 70 dagen uit. 
Frenzel noteert dat slechts de eieren van 
een van de drie wijfjes uitkwamen. De 
rest was niet bevrucht (12 van de 29 
eieren) of de embryo's stierven snel af. 
Frenzel meldt ook dat de leguaantjes 
elkaar bij elke ontmoeting 'begroeten' 
met kopknikken. Ik denk daarom dat 
de dieren wellicht gevoelig zijn voor 
sociale stress, ook de vrouwtjes onder
ling, en dat het vrouwtje waarvan 
Frenzel aile jongen kreeg, het dominan
te wijfje is geweest. 
Nico Ross uit Amsterdam heeft deze 
leguaantjes enige jaren in een binneD
terrarium gehouden. De dieren aten 
krekels, meelwormen, maden en in 
stukken geknipte regenwormen. Op dat 
laatste zijn de dieren verzot. Regelmatig 
dient hij carmix en vitamine AD3 toe. 

ANDERE LIOLAEMUS-SOORTEN 
Er zijn vele tientallen Liolaemus-soor
ten bekend, te veel om in dit korte be
stek te behandelen. Ik beperk me hier 
tot een aantal Chileense soorten die ik 

op importlijsten heb gezien. Het is ge
bleken dat soorten en ondersoorten on
der verschillende namen in de handel 
zijn gebracht. Zo kan de soort kuhl
mani ook als L. nigromaculatus kuhl
mani en als L. nigromaculatus worden 
aangeboden. De term Aardleguaan sug
gereert dat het hier steeds bodembewo
nende dieren betreft. L. tenuis is zoals 
hoven beschreven eerder een boom be
woner. De meeste andere soorten zijn 
dat wei, tenzij hier anders vermeld. 
Lio/aemus chilensis is een grote soort, 
tot 9,5 em kopromplengte. Olijfgroen 
met fijne, zwarte vlekken en grove, 
puntige schubben. Onder het oog is het 
dier lichtgroen, en het heeft een gelige 
buik. Deze soort komt voor tussen 32 en 
40° zuiderbreedte in de 'mattoral'. Het 
is een schuw dier, dat veelal klimmend 
wordt aangetroffen in bijvoorbeeld 
braamstruiken. MEIER ( 1981) noemt 
hem een boombewoner. Het dier maakt 
een gillend geluid als het wordt opge
pakt. Het is een insekteneter die zich 
voortplant via eieren. 
Liolaemus nitidus bereikt een kop
romplengte tot 9 em. Hij is grijsbruin of 
koffiebruin, soms met zwarte en Iichte 
spikkels, en hij heeft een witte buik met 
blauw op het midden. Ook heeft hij ste
kelige schubben. Hij leeft in rotsige ge
bieden tot 2100 m hoogte, tussen 30 en 
36° ZB. De vrouwtjes leggen eieren, en 
de dieren eten insekten. Een duidelijke 
bodembewoner waarvan de levenswijze 
door MEIER (1981) wordt vergeleken 
met die van de Zandhagedis. 
Liolaemus gravenhorsti bereikt een 
kop-romplengte van 7 em. Hij is bruin, 
en hij heeft brede, Iichte dorsolate
raalstrepen. De vrouwtjes brengen in 
januari vijf tot acht jongen ter wereld. 
Dit dier is algemeen in de 'mattoral' tus
sen 33 en 35° ZB. Ross hield deze soort 
in een buitenterrarium en bracht ze 
daarin tot voortplanting. Na twee jaar 
Ieven er daarvan nog steeds een aantal. 



Hij merkt wel op dat het in zijn buiten
terrarium te heet kon worden voor deze 
soort. Zo heeft hij enige exemplaren 
verspeeld. 
Liolaemus lemniscatus is een kleine, 
fragiel gebouwde soort, de kop-romp
lengte is ongeveer 5 em. De dieren zijn 
bruin met liehte dorsolaterale strepen, 
waarlangs aan beide zijden een rij zwart 
en witte vlekken. Hij komt algemeen 
voor in droge 'mattoral' op open plaat
sen met lage vegetatie, langs paden, op 
hellingen. De vrouwtjes leggen drie tot 
vier eieren. Het zijn snelle jagers. 
Lio/aemus montico/a is bruin met zwar
te dwarsbandjes. Daaraehter zit vaak 

Liolaemus gravenhorsti. Foto: B.L. Laurens. 

Ondersoort van Liolaemus nigromacu/atus. Foto: B.L. Laurens. 

een wittige streep. De flanken zijn don
ker. Vrouwtjes hebben een kleinere kop. 
De buik is wittig tot roze. De dieren be
reiken een kop-romplengte tot 65 mrn. 
Ze worden gevonden op rotsen, boven 
1000 m. Daar vormen ze plaatselijke ko
lonies. Het zijn insekteneters. De 
vrouwtjes leggen drie of vier eieren met 
daarin goed ontwikkelde embryo's. 
Liolaemus kriegi komt vooral voor in 
Argentinie, maar ook in een klein stukje 
Chili, op 33° ZB. Deze soort is lieht 
olijfgroen met een donkere kop en brui
ne spikkels op de poten. Hij kan een 
kop-romplengte tot 85 mm bereiken . 
Het zijn alleseters, maar de dieren eten 
voor een groot deel plantaardig materi
aal. 
Liolaemus kuhlmani (wordt door Do
noso-Barros besehouwd als een onder
soort van Lio/aemus nigromaculatus) 
is bronsbruin met zwarte dwarsband
jes en spikkels. Over de ogen I open twee 
blauwgroene strepen. Over het midden 
van de buik loopt een gelige baan. De 
kleur tussen de zwarte dwarsbandjes 
kan ook veranderen naar blauwgroen 
of geel (MEIER, 1981). Deze soort komt 
voor in het kustgebied en op kleine 
hoogvlakten, op heidevelden op 29-33° 
ZB en tot op 2000 m hoogte . Het is een 
insekteneter die zieh voortplant door 
middel van eieren. 
Lio/aemus nigromaculatus sieversi en 
L. n. ater zijn twee eilandbewonende 
ondersoorten. De ondersoort sieversi is 
zwart met gelige stippen op de flanken, 
en een witte buik. Bij ater is ook de buik 
zwart. De dieren Ieven tussen korte 
heide-aehtige begroeiing en eten naast 
insekten ook plantaardig materiaal. 
Liolaemus nigroviridis is groenig met 
een zwarte marmertekening en een kop
romplengte tot 7,5 em. Hij Jeeft in de 
bergen in de buurt van Santiago, tussen 
de lage vegetatie en versehuilt zieh tus
sen rotsen in die vegetatie. Hij eet insek
ten en is 'levendbarend' . Ross heeft de-



Liolaemus temlis. Foto: B.L. Laurens. 

Ondcrsoort van Liolaemus nigromaculatus. Foto: B.L. Laurens. 
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ze dieren met succes in het buitenterrari
um gehouden. Enkele dieren wisten te 
ontsnappen en werden na de strenge 
winter van '90 /91' in het voorjaar weer 
teruggevonden. 
Hoewel de Aardleguanen in een grote 
verscheidenheid van biotopen voorko
men, blijkt uit onderzoek van FUENTES 

& JAKSIC (1979) dat de gemiddelde li
chaamstemperatuur van actieve dieren 
bij de door hen onderzochte soorten 

(o.a. /emniscatus, montico/a, nigroma
cu/atus en nitidus) steeds rond de 35°C 
lag (33,7-37,5 °C}. Opvallend was dat de 
a an de k ust levende dieren een lag ere ge
middelde lichaamstemperatuur hadden 
dan de dieren van het binnenland. Die 
variatie treedt ook binnen een zelfde 
soort op. Om deze gemiddelde tempera
tuur te handhaven hebben de dieren 
soms behoorlijk wat zon nodig, zeker 
bij een !age luchttemperatuur. 

DANKWOORD 
Nico Ross heeft mij zijn ervaringen met Liolae
mus-soorten verteld. Daarvan heb ik hier dank
baar gebruik gemaakt. Naar aanleiding van op
merkingen van Piet Mantel heb ik nuttige aan
vullingen kunnen maken. Mijn dank daarvoor. 

L/OLAEMUS TENUIS AND SOME 
REMARKS ON OTHER L/OLAEMUS 
Recently animals were imported from Chile, in
cluding iguanids of the genus Liolaemus. The cli
mate of central Chile is rather like that in southern 
Europe, and so is the vegetation. The green Lio
laemus tenuis is one of the few lizards in Chile that 
is found near human settlements. It lives on trees 
(only one pair on each tree) and walls (where they 
can live in la rge groups). Information from FREN
ZEL{I987) on the reproduction in a vivarium is gi
ven. Frenzel had one male and three females. All 
the hatching juveniles came from one female. The 
present author thinks that might have been caused 
by social stress. 
Some characteristics of other species are given. 
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Wenen, een paradijs voor liefhebbers 
van reptielen en amfibieen? 

INLEIDING 
Wenen, de boofdstad van Oostenrijk 
is bekend om baar muziek, gebouwen, 
musea en bistoriscbe verleden. Minder 
bekend van deze stad is de pracbtige 
natuur binnen baar gemeentegrenzen 
en daarbuiten. 
Deze stad ligt tussen de 48ste en 49ste 
breedtegraad, en ligt dus iets zuidelijker 
dan Parijs. Door baar specifieke ligging 
in het Dona udal, omringd door beboste 
beuvels, is er een grate verscbeidenheid 
aan biotopen te vinden. In deze biota
pen treft men dan ook een groat scala 
aan flora en fauna aan. Vooral voor 
(amateur)berpetologen is dit gebied erg 
interessant. In Wen en en in baar directe 
omgeving komen namelijk zeventien 
verscbillende soorten amfibieen en 
tien soorten reptielen voor (TIEDE

MANN, 1990). Voor ons de reden om 
een 'berpeto1ogiscbe expeditie', van 17 
tot en met 21 mei 1992, naar deze streek 
op touw te zetten. Gedurende deze 

Anguis fragilis , gebied I biotoop a. 

week bezocbten we drie gebieden in en 
om Wenen. 
Onderstaand een beschrijving van de 
bezocbte gebieden en de daar aange
troffen amfibieen en reptielen. We 
maakten gebruik van diverse boeken: 
TIEDEMANN (1990), DIESENER & REICH

HOLF (1986), REICHHOLF-RlEHM (1984) 
en ARNOLD et al., 1978. 

GEBIED 1 
Gebied 1 grenst in bet zuidwesten aan 
Wenen en om vat een deel van de wijken 
Hietzing, Liesing en bet Dorotbeer 
Wald. De binnen dit gebied onder
zocbte plaatsen bestonden uit de vol
gende biotopen: 
a) Droge, ruig begroeide weiden, ener

zijds grenzend aan loofbos, ander
zijds aan bebouwing; 

b) Vocbtige loofbossen met plaatselijk 
een (soms opgedroogde) kleine poel; 

c) Vocbtige, soms drassige, ruig be
groeide weiden doorsneden door 
beekjes en omgeven door dicht be
groeid struikgewas en loofbossen. 
Een klein deel binnen dit gebied be
stand uit moeras. Tevens bevond 
zicb in dit gebied een boutbakkers
plaats waar opgestapelde boom
stammen werden afgewisseld met 
sprokkelbout. 

Op zondag 17 mei 1992 began onze 
eerste zoektocbt in biotoop a en b. 
Het was die dag zonnig, warm (22°C) 
en onbewolkt. Met de reis van de dag 
ervoor nog in de benen waren we niet 
al te vroeg op pad. Onze verwacbtingen 
om nog iets te vinden waren dan ook 
niet erg boog gespannen. Toen wij net 
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Wenen, 1992 

Kaart van Wenen, met daarop de wijkgrenzen en de onderzochte gebieden (naar TIEDEMANN, 1990). 

de bebouwde kom hadden verlaten, 
kwamen we in biotoop a aan. Op de 
grens tussen gras en loofbos vonden we 
een Hazelworm (Anguis fragi/is). Het 
bleek om een mannetje te gaan, dat op 
een polletje gras lag te zonnen. Bij 
nader onderzoek bleek dat het dier een 
geregenereerde staart had. lets verder
op troffen wij een jonge, vrouwelijke 
Ringslang (Natrix natrix) aan van ca. 
70 em lang. Het was nog goed te zien 
dat deze slang recentelijk een grote 
prooi had gegeten. Aangezien er in de 
directe omgeving geen water was, vroe
gen we ons af wat die prooi dan wei ge
weest zou zijn. Tijdens bet vervolg van 
onze wandeling kwam bier het vermoe
delijke antwoord op. 
Aan bovengenoemd gebied grenst bio
toop b, dat we vervolgens onderzoch
ten. In deze biotoop was de tempera
tuur voelbaar lager, omdat we ons nu 
in een dicht loofbos bevonden. Ook 
was de luchtvochtigheid boger. Het 

antwoord op de vraag wat de Ring
slang vermoedelij k gegeten had werd 
bier al snel duidelijk. We struikelden 
namelijk over grote aantallen Spring
kikkers (Rana da/matina). Dieper in 
het bos kwamen we bij een langgerek
te, ondiepe poel, die geheel overscha
duwd werd door de borneo die er om
been stonden. In deze poel wemelde 
het van larven van Rana dalmatina. 
De kikkervisjes waren moeilijk te zien 
omdat een dik bladerdek, dat ze als 
schuilplaats gebruikten, de bodem 
van de poel bedekte. Bij de minste 
verstoring schoten de diertjes weg. 
Duizenden muggen maakte ons bier 
het Ieven zuur, zodat we besloten snel 
verder te gaan. Enkele honderden 
meters verder ontdekten we een kleine 
poel waarin we tot onze grote vreugde 
larven van de Vuursalamander (Sala
mandra salamandra) aantroffen. De 
poel was relatief klein, ongeveer 1 bij 
1,5 m en 30 a 40 em diep. De plaats 



Kop van Elap lze longissima, gcbicd I biotoop c. 
Fo to: C .M. Langcvcld . 

Rana dalmarina, gcbicd 3 biotoop b. 
Foto: C.M. Langcvcld. 
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werd grotendeels overschaduwd door 
de bebossing. Volwassen dieren von
den we hier niet. Wei was ook hier 
weer de Springkikker aanwezig. Met 
deze laatste vondst besloten we onze 
eerste 'vruchtbare' dag. 
De volgende dag besloten we om een 
bezoek te brengen aan het Dorotheer 
Wald (biotoop c). Het was die dag be
wolkt met zo nu en dan wat zon. De 
temperatuur was aangenaam: circa 
20°C. Om 09.00 uur begonnen we onze 
wandeling. Na aanvankelijk niets ge
vonden te hebben ontdekten we bij de 
houthakkersplaats op een stapel sprok
kelhout een zonnende Esculaapslang 

(Eiaphe longissima). In eerste instantie 
bleef dit vrouwelijke dier gewillig 
poseren voor de camera maar voor 
close-ups had ze geen interesse, en ze 
vluchtte dan ook in de begroeiing. Bij 
het zoeken troffen wij in dit gebied 
verschillende Ringslangen aan . Enkele 
dieren vonden we in hoog (30 em), 
vochtig grasland binnen twee meter 
van begroeiing (struiken en bossen). 
Andere slangen lagen zonnend tussen 
braamstruiken en sprokkelhout, maar 
altijd in de nabijheid van dichte be
groeiing. Aile Ringslangen vonden we 
in de buurt van water bij een poe! of 
beekje. We bekeken een Ringslang 
nader. Het betrof hier een vrouwtje 
met een lengte van ca. l ,3 meter en 
ongeveer vier em dik; een flinke dame 
dus. Tijdens het vasthouden van deze 
Ringslang vertoonde ze het specifieke 
Natrix-afweergedrag door een stin
kende vloeistof uit te scheiden. Nadat 
we het dier teruggezet hadden, zat er 
dan ook letterlijk een luchtje aan onze 
kleding. Bij het fotograferen vertoon
de deze slang een tweede afweerge
drag. De slang drukte het lichaam 
plat tegen de grond, en platte daarbij 
de kop horizontaal af. Bij te dichte 
benadering vie! het dier met gesloten 
bek naar ons uit. 
Onze zoektocht vervolgend, hoorden 
we verderop plotseling een geritsel en 
geschuif in de berm naast een wandel
pad . Toen we op onderzoek uitgingen, 
vonden we tot onze verrassing een grote 
Ringslang, die druk doende was een 
Gewone pad (Bujo bujo) te verorberen. 
De pad, die van achteren werd opgege
ten, deed verwoede pogingen om zich zo 
groot mogelijk te maken , door zich op 
te blazen. Met deze typische verdedi
ging probeerde de pad het de slang zo 
moeilijk mogelijk of zelfs onmogelijk 
te maken hem op te eten. Nadat we wat 
foto's hadden genomen, hebben wij dit 
'natuurlijke drama' niet verder afge-
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wacht. lets verderop kwamen we bij 
een klein moeras gebied waar we de 
Bruine kikker (Rana temporaria) en 
larven van dit dier aantroffen. 
Op de terugweg langs de muur van de 
'Lainzer Tiergarten' (geen Zoo) ont
dekten we een vluchtende Zandhagedis 
(Lacerta agilis). Een mooie afsluiting 
van deze dag. 
Drie dagen later, op donderdag 21 mei 
1992, bezochten we voor de laatste maal 
biotoop c. Het was die dag 's morgens 
vroeg zwaar bewolkt en broeierig 
warm. Het miezerde, en zo nu en dan 
brak de zon door. We begonnen in een 
stuk gebied dat gekenmerkt werd door 
zeer natte tot zompige wilde weide met 
hoog opgeschoten gras en struikbe
groeiing. Na een paar minuten zoeken 
vonden we tot onze vreugde twee Escu
laapslangen die bezig waren met de in
leiding tot een paring. De dieren had
den het zo druk met elkaar dat we onge
stoord konden toekijken. Het mannetje 
beet zich in de nek van het vrouwtje 
vast en bracht a! kronkelend met zijn 
staart een van zijn hemipenissen bij 

haar in. Hierna bleven de dieren stil 
liggen en vervolgden we onze weg. Tij
dens deze tocht vonden we nog een 
Esculaapslang en enkele Ringslangen, 
waaronder een die tussen de plooien 
van een oud stuk zeil lag dat over een 
hoop sprokkelhout was gedrapeerd. 
Aan het einde van deze dag vonden we 
enkele Gouden torren (Cetonia aurata) 
die zich te goed deden aan het stuifmeel 
van bloemen. 

GEBIED2 
Gebied 2 ligt min of meer centraal in 
Wenen en omvat een dee! van de wijk 
Leopoldstadt (Unterer Prater). Dit ge
bied bestaat deels uit aangelegd park 
en deels uit ingedijkte armen van de 
Donau, die zijn omgeven door loofbos. 
Deze afgesloten gedeelten zijn daardoor 
een soort 'eiland-biotopen' binnen de 
bebouwing van Wenen. Binnen dit ge
bied hebben kunstmatig afgesloten 
rivierarmen onderzocht die omzoomd 
waren door begroeiing bestaande uit 
riet en wilde lissen, afgewisseld met 
struikgewas en loofbos. In en langs de 

Copulerende Elaphe longissima, gebied I biotoop c. 
Foto: C.M. Langeveld. 



Emys orbicularis in water, dia genomen in Zoo Wenen. 
Foto: C.M. Langeveld. 

waterkant lagen verschillende omge
vallen en/of afgestorven bomen. 
Op woensdag 20 mei 1992 bezochten we 
bovengenoemd gebied. Die ochtend 
was het zwaar bewolkt, ca. 21 °C, en 
zo nu en dan kwam de zon door. Na wat 
zoeken von den we hier, zonnend op een 
boomstronk, een Europese moeras
schildpad (Emys orbicularis). Het dier 
bevond zich op een boomstam achter 
een rietkraag, zo'n 5 m uit de kant. 
Toen we voorzichtig naderden om 
foto's te maken, vluchtte de schildpad 
het water in. 
Onze voornaamste reden om dit gebied 
te bezoeken was dat volgens TIEDE-

Hy/a arborea op lisseblad, gebied 2. 
Foto: R. v. Marie. 

MANN (1990) hier de Boomkikker (Hyla 
arborea) voorkomt. Nadat de zon goed 
was doorgebroken, hebben we ruim een 
uur tevergeefs gezocht naar deze dieren. 
Op een gegeven moment ontdekten we 
zwarte vlekjes op de door de zon be
schenen bladeren van het riet. Deze 
zwarte vlekjes zaten meestal in de 
oksels van de bladeren. Bij nadere be
schouwing bleken dit de door ons ge
zochte kikkertjes te zijn. Op deze ma
nier vonden wij onze eerste Hyla en 
daarna nog zeven exemplaren. De kik
kertjes zaten zo'n 1,5 m boven het wa
teroppervlak in het riet, ongeveer 3 m 
uit de kant. 
Het was niet zo eenvoudig om de dieren 
te kunnen fotograferen. De waterkant 
liep ter plaatse vrij snel af tot ca. 80 em 
diepte op de plek waar de eerste Hyla's 
zich bevonden. Om foto's te kunnen 
maken moest een van ons (waarom alle 
twee nat?) natte voeten, en zelfs meer, 
halen. Maar dat was het ons wei waard. 
Na deze vondsten kon onze dag niet 
meer stuk. Enigszins opgedroogd ver
trokken we rond het middaguur naar 
gebied 3. 

GEBIED 3 
Gebied 3 ligt ongeveer 15 km ten zuid
oosten van Wenen. De onderzochte 
plaatsen in dit gebied liggen in het 
natuurreservaat de 'Au'. Dit natuur
reservaat strekt zich uit vanaf de buiten
rand van Wenen, direct naast de noor
delijke oever van de rivier de Donau, tot 
ongeveer aan de Tsjechische grens (Slo
wakije). In dit gebied onderzochten we 
de volgende biotopen: 
a) Waterlopen met steil aflopende 

oevers, omgeven door rietkragen en 
hoog opgeschoten brandnetels. De 
verschillende waterlopen waren op 
enkele plaatsen kunstmatig afge
damd maar stonden via een buizen
stelsel met elkaar in verbinding. De 
waterlopen waren verder omgeven 



Bombina bombina op rug, gebied 3 biotoop a. 
Foto: C.M. Langeveld. 

door vochtige loofbossen; 
b) Ruig begroeide, droge weiden gren

zend aan water en omgeven door 
dichte struikbegroeiing en loof
bossen. 

Nadat we de auto Jangs de bosrand ge
parkeerd hadden en de inwendige mens 
versterkt hadden , vertrokken we naar 
biotoop a. Een stralende zon stand in 
de inmiddels strakblauwe heme!. Het 
pad naar biotoop a toe doorsneed een 
bas dat afgewisseld werd door ruig 
weideland. Aan de rand van zo'n weide, 
vlak Iangs het bospad, Jag een Zand
hagedis te zonnen. Gezien de uitge
dijde flanken van dit dier was het 

Natrix natrix met afgeplatte kop, gebied I biotoop c. 
Foto: R. van Marte. 

hoogstwaarschijnlijk een drachtig 
vrouwtje. Wij konden het dier zonder 
problemen tot ca. een meter naderen 
om te fotograferen, waarna we verder 
liepen naar ons uiteindelijke doe!. 
Op de terugweg zouden we hier een 
tweede Zandhagedis aantreffen. 
Bij biotoop a werden we aangenaam 
verrast door de daar aanwezige reptie
len en amfibieen. Niet zozeer door de 
verscheidenheid aan soorten maar 
juist door het aantal. Zo troffen we 
hier in een omtrek van ca. 100 m tien 
Ringslangen aan, varierend van juve
nielen tot volwassen dieren. Bij bena
dering van de dieren vluchtten ze het 
water in. In het water zelf vonden we 
de Roodbuikvuurpad (Bombina bom
bina). Deze dieren zijn door hun kleur 
en geringe afmetingen moeilijk te ont
dekken. Omdat vanaf de bovenzijde 
niet makkelijk te zien is of het gaat 
om een Geelbuikvuurpad (Bombina 
variegata) of een Roodbuikvuurpad 
(Bombina bombina) vingen we er een 
om hem nader te determineren. Het 
bleek te gaan om een Roodbuikvuur
pad. De buikzijde was prachtig zwart 
met roodachtig oranje vlekjes met hier 
en daar witte stippen. 
Verder vonden we hier een groat aantal 
waarschijnlijk Kleine groene kikkers 
Rana lessonae. In dit gebied komt 
oak de Europese moerasschildpad 
voor (waarneming van La ngeveld in 
1991). We von den dit dier nu echter niet. 
Na enkele vruchtbare uren in dit gebied, 
gingen we vervolgens naar biotoop c. 
In de droge weiden van deze biotoop 
zagen we tussen het hoge gras en de 
veldbloemen verschillende Spring
kikkers. Om deze dieren 'natuurlijk' 
te fotograferen is een hele kunst. Ze 
kunnen, zoals de naam al zegt, enorme 
sprongen maken. 
Aangekomen bij het water dat grenst 
aan een van de weiden vonden we 
grate aantallen Groene kikkers die we 



Fig.2. 
De gevonden dieren. 

Naam 

Bombina bombina 
Bufobufo 
Hy/a arborea 

niet precies konden determineren, als
mede Roodbuikvuurpadden. Moe, 
maar zeer voldaan, besloten we bier 
de dag, waarna we op de terugweg ge
noten van de prachtige omgeving. 

TER AFSLUITING 
Je zou in eerste instantie niet verwach
ten dat op deze grote schaal reptielen en 
amfibieen in en langs de rand van een 
wereldstad als Wenen te vinden zijn. 
Voor ons waren bet dan ook zeer ge
slaagde dagen, waar we heel wat inte
ressante herpetologische vondsten. 
deden. 

Gebied Aantal 

3 > 10 
1 1 
2 8 

Rana dalmatinallarven 1 en 3 > 15/x 10 
Rana lessonae 3 > 10 
Rana temporaria/larven 1 1/x 10 
Salamandra sa/amandrallarven 1 > 10 

Anguis fragilis 1 1 
Elaphe longissima I 4 
Emys orbicularis 2 I 
Lacerta agilis I en 3 3 
Natrix natrix 1 en 3 > 15 
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Volledigheidshalve lijkt bet ons goed 
nog te vermelden dat we de in dit artikel 
beschreven gebieden niet gedetailleerd 
hebben weergegeven, dit om 'malafide 
herpetologen' bet niet al te gemakkelijk 
te maken hun 'collectie', op ons inziens 
onjuiste wijze, verder uit te breiden. 

VIENNA, A PARADISE FOR LOVERS OF 
REPTILIANS AND AMPHIBIANS? 
During a seven day's trip in and around Vienna in 
May 1992 the authors visited three areas with vari
ous habitats. According to TIEDEMANN (1990) 
seventeen species of amphibians and ten species 
of reptiles can be found in Vienna and in its sur
roundings. During their trip the authors found se
ven species of amphibians and five species of rep
tiles, which are all discribed including the habitats 
they were found in. Interesting discoveries during 
this trip were mating Elaphe longissima, a Natrix 
natrix eating a Bufo bufo and Hyla aborea, which 
were all found in their natural habitats. 
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Drie tips voor de terrariumhouder 

NACHTLICHTJE 
Veel hobbyisten hebben een aparte 
ruimte voor hun vrijetijdsbesteding. 
Bij binnenkomst 's nachts is het daar 
vaak duister. Toch wil je 's nachts ook 
weleens kijken wat je dieren uitspoken, 
en wei zonder aile lampen in de bakken 
te ontsteken. Om bij binnenkomst in 
de dierenkamer wat zicht te hebben op 
de situatie, heb ik een nachtlampje ge
monteerd op een strategisch punt in de 
kamer. Dit bestaat uit een simpele 
sanitair-bol met daarin een spaarlampje 
van 5 watt. Dit lampje brandt 24 uur 
per etmaal. Een schakelklok gebruikt 
waarschijnlijk zelf meer stroom dan dit 
lampje, en zo is er altijd wat Iicht. 
De dieren hebben kennelijk geen hinder 
van deze constante 'voile maan', en ik 
heb Iicht om te kijken of er iets bijzon
ders gebeurt (moerasschildpadden zijn 
's nachts vaak heel actief). Voor meer 
lokaal Iicht heb ik een staaflantaarn 
klaarliggen. 

THERMOMETERSTATIEF 
In huis breekt men weleens servies. 
Hierdoor hou je soms van een kapot · 
wijnglas een voetstuk met steel over 
waarvan de kelk is afgebroken. Je 
maakt het breukvlak met schuurpapier 
glad, en je ontvet het met spiritus. 
Dan lijm je daar met siliconenkit een, 
eveneens ontvette, aquariumthermo
meter tegenaan. Tijdens het drogen 
zet je de zaak tijdelijk vast met een 
stukje plakband. Het resultaat is een 
thermometer met voetstuk. Je kunt 

hem eventueel ergens ingraven in de 
bodemgrond, en bij gebruik onder wa
ter gaat hij niet drijven, waardoor hij 
niet door de hele bak zwerft. 

UITSCHUIFBAAR 
WATERVLOOIENNET 
Al jaren vang ik diverse soorten water
vlooien voor mijn dieren. De voor dit 
doel in de handel verkrijgbare schep
netten heb ik altijd minder geschikt 
gevonden, omdat je zo voor aap loopt in 
het Vondelpark met een schepnet dat 
een steel heeft van anderhalve meter. 
Tegenwoordig heb ik een praktische en 
discretere oplossing. Ik heb gebruik 
gemaakt van een driedelige, uitschuif
bare tentstok die ik nog ergens had 
liggen. De onderdelen van deze licht
gewicht aluminium stok kunnen aan 
elkaar 'geklikt' worden zodat ze niet 
van elkaar raken, waardoor je niet aan 
de waterkant komt te staan met een 
stompje steel zonder net. Ik heb een 
schepnetje met een normale stok in een 
dierenwinkel gekocht. Deze steel heb ik 
zodanig ingekort dat ik nog juist met 
een slangklem de uitschuifbare steel 
aan het ingekorte stukje steel kon 
monteren. 
Resultaat: een schepnet van ongeveer 
anderhalve meter reikwijdte bij ge
bruik, en circa 45 em lang bij transport 
in ingeschoven toestand. Het net past 
ingeschoven in een linnen boodschap
pentasje, waardoor het minder in het 
oog springt op een zondagmiddag in 
het Vondelpark. 
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Merkwaardig agressief gedrag van een vrouwelijke 
Muskusschildpad (Kinostemon minor) 

INLEIDING 
Sinds 1984 was ik in bet bezit van een 
paartjeKinosternon minor minor. Over 
bet mannetje schreef ik in dit tijdschrift 
reeds eerder met betrekking tot een 
geslaagde reanimatie (SCHIPPERUN, 

1987). 
Bij de inrichting van een nieuw en groter 
terrarium in 1985 ging bet vrouwtje on
middellijk 'aan land' en begroef daar 
twee eieren. Dit is bet begin geweest van 
een groot nakomelingschap. 

EIEREN 
Elk jaar produceerde bet dier vier tot 
vijflegsels, met een gemiddelde van drie 
tot vier eieren. Eenmaal legde ze zelfs 
vijf eieren. Van dit legsel zijn echter 
geen dieren in Ieven gebleven. De ge
middelde grootte van de eieren was 
22x12 mm. De schaal van de eieren was 
hard en enigszins mat-doorschijnend. 
De meeste eieren zijn normaal binnen 
tweei!nhalve maand tot drie maanden 
uitgekomen. De jongen dieren waren, 
op een enkele uitzondering met misvor
mingen na, gezond. Van een legsel stier
ven aile embryo's in de eischaal. Ik ver
moed dat dit te wijten is geweest aan on
voldoende controle van de geimprovi
seerde broedstoof. Vrijwel aile eieren 
waren bevrucht. De dieren legden de ei
eren in de periode van februari-maart 
tot en met juni-juli, met een gemiddelde 
tussenpoos van 30 dagen. De eieren wa
ren bij bet vrouwtje steeds goed in de 
liesstreek v66r de achterpoten te voelen. 

PARINGSGEDRAG 
Beide dieren vertoonden regelmatig 
paringsgedrag. Ze werden niet in bet 

minst gehinderd door de aanwezigheid 
van andere, meest grotere, schildpad
den in dit nieuwe 'gezelschapsterrari
um'. De laatste twee jaren zag ik wei re
gelmatig dat bet vrouwtje bet initiatief 
tot de paring nam door boven op bet 
mannetje te gaan zitten, alsof zij hem 
moest herinneren aan zijn verplichtin
gen. 
Sedert april van 1991 constateerde ik, 
dat bet mannetje niet meer bet water in 
wilde (Modderschildpadden zijn uitge
sproken aquatiel). Teruggeplaatst in 
bet water kroop hij steeds weer bet land
gedeelte op. Hij at ook niet meer. Daar 
ik vreesde dat hij wellicht ziek was 
plaatste ik hem apart. Weldra begon hij 
primate eten. Opnieuw teruggeplaatst 
in bet 'gezelschapsterrarium' kroop hij 
spoedig weer aan land. Nadere observa
tie leerde mij, dat bet vrouwtje hem fu
rieus achtemazat en beet. In de veron
derstelling dat ze wellicht niets meer van 
haar partner van onbekende leeftijd 
wilde weten, plaatste ik een ander, 
eveneens paarlustig, jong mannetje in 
bet terrarium nadat ik bet bovenbe
schreven mannetje verwijderd had. Ze 
zat ook dit dier echter furieus achterna, 
waarbij ze hem herhaaldelijk fors in de 
snuit beet. Ook dit tweede mannetje 
kroop spoedig aan land. 

NAWOORD 
Over bet hoe en waarom van dit vrij 
plotseling veranderde gedrag kan 
slechts gespeculeerd worden. Het meest 
voor de hand liggend lijkt mij, dater 
op haar grote vruchtbaarheid in de loop 
der jaren toch te veel een beroep is ge
daan en dat zij bet (voorlopig?) welle-
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tjes vond. Gezondheidsaspecten leken 
mij niet aan de orde te zijn geweest; bet 
vrouwtje was levendig, at heel goed kat
tebrokjes en fijngesneden hart, en ze ge
droeg zich beslist niet schuw. Het dier 
vermagerde ook niet. Tijdens dit gedrag 
heeft ze nog twee legsels geproduceerd 
waarvan aile eieren bevrucht waren. De 
dieren zijn inmiddels, onder vermelding 
van dit gedrag, in andere handen over
gegaan. 

BOEKBESPREKING 

The Snakes of Thailand and Their Husbandry 
Merel J. Cox, 1991 

Naar mijn mening is dit een boek zoals er helaas 
nog maar weinig zijn. Geen algemeen verhaal 
over slangen waarvan iedere ware liefhebber toch 
al op de hoogte is, maar een berg aan bruikbare in
formatie voor iedere slangenbezitter. Ook voor 
degene die geen Thaise slangen heeft maar slan
gen uit een ander deel van de wereld is dit boek de
moeite waard. De eerste zeventig bladzijden be
vatten waardevolle informatie over het houden 
van slangen in bet algemeen en de problemen die 
zich hierbij kunnen voordoen. 
De indeling van bet boek is als volgt: 
Deel 1 handelt over Thailand als biotoop, en gaat 
verder over algemene karakteristieken van slan
gen, verzorging en medische aspecten. 
Deel 2 behandelt de slangen zelf. Er wordt per 
soort of ondersoort specifieke informatie gege
ven. De indeling is overzichtelijk en taxonomisch 
gerangschikt. Elke soort of ondersoort heeft een 
halve tot enkele pagina's aan beschrijving toebe
deeld gekregen, hierdoor beslaat dit deel van bet 
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Description of alteration in mating behaviour by 
a female Kinosternon minor in sense of aggressi
on against her mating partners after successful, 
uncomplicated mating over a period of seven 
years. 

LITERATUUR 
SCHIPPERIJN, A.J .M., 1987. Succesvolle rea
nimatie van een bijna verdronken muskusschild
pad (Sternotherus minor). Lacerta 45 (6) : 95-96. 

boek aileen al338 bladzijden. Bijna aile 175 soor
ten en ondersoorten in Thailand komen aan bod, 
inclusief enkele soorten waarvan pas sinds kort 
bekend is dat ze in Thailand voorkomen. Cox 
geeft van de diverse taxonomische eenheden de 
karakteristieke kenmerken. Buiten de weten
schappelijke naam wordt ook de Engelse en de 
Thaise benaming gegeven. 
Het boek besluit met maar liefst tien appendices, 
met onder andere klimaatgegevens van de diverse 
delen van Thailand, beschermde soorten en een 
verklaring van de betekenis van de Thaise naam 
(inclusief een paar uitspraakregeltjes). Van iedere 
soort is de eventuele giftigheid vermeld. 
Het boek is gedrukt op zwaar, glimmend papier 
en maakt een kwalitatief degelijke indruk. 
Ondanks dat ik bet een prachtig boek vind, heeft 
het ook nog wei een paar negatieve kantjes. Som
mige foto's (nrs. 28, 35, 65, 66 en 127) staan op z'n 
kop, de omslagfoto staat op z'n kant en de slang 
op foto 153 is volgens mij geen Trimeresurus kan
buriensis maar een Trimeresurus purpureomacu
latus. Cox maakt gebruik van met een computer 
gemaakte tekeningen; dit had hij mijns inziens be
ter door een tekenaar kunnen Iaten doen. 

Chris van Kalken 
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Laudakia stellio als wetenschappelijke naam voor de Hardoen is een van de weinige recente taxono
mische veranderingen waar de auteurs mee instemmen. 

BOEKBESPREKING 
Handbook to Middle East Amphibians 
and Reptiles 
A.E. Leviton, S.C. Anderson, K. Adler 
& S.M. Minton, 1992. 

De Golfoorlog heeft ook voor de herpetologie 
onverwachte consequenties gehad. Oorspronke
lijk waren de auteurs van plan de reptielen en 
amfibieen van lrak te behandelen, maar met de 
escalatie van de gebeurtenissen in de Perzische 
Golf besloten zij tot een werk dat de troepen van 
dienst zou kunnen zijn . Het gevolg is een merk
waardige geografische afkadering volgens een 
begrenzing die zij een lijn van ongemak noemen 
en waarbinnen Irak, een dee! van Iran, Koeweit, 
Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein 
en een groot (noordoostelijk) dee! van Saoedie 
Arabie vallen. Wij zien het Midden-Oosten 
meestal ruimer. 
Behandeld worden 148 soorten en ondersoorten 
in een zeer verzorgd ogend boek met fraaie 
kleurenplaten, waarin echter een enkele soort 
als afbeelding ontbreekt. Door de tekst vinden we 
zwartwit-tekeningen, die ook het gebruik van de 
determinatiesleutels vergemakkelijken. (In de 
sleutel voor Mesa/ina is echter fig. A verwisseld 
met fig. B.) 
Doordat de auteurs voornamelijk van bestaande 
artikelen zijn uitgegaan, is de gegeven informatie 
per soort enigszins wisselend van omvang en 
inhoud. Soms is dat wat hinderlijk als men na de 
determinatie beschrijvingen wil vergelijken. 
Per vorm wordt de wetenschappelij ke naam 
(met beknopte synonymic) gegeven, een beschrij
ving, de verspreiding (ook buiten het gebied) en 
dikwijls wat aanvullende opmerkingen. Met 
oecologische gegevens zijn de auteurs echter niet 
scheutig. Soms verwijzen ze naar literatuur uit de 

voormalige Sovjetunie, maar zonder een verta
ling zullen de meesten van ons daar weinig aan 
hebben. De referentielijst staat midden in het 
boek, hetgeen even wennen is. Zij is opgesplitst in 
de delen algemeen, regio en overige werken. Deze 
indeling vond ik wat onhandig omdat het niet al
tijd duidelijk is welke lijst geraadpleegd moet 
worden: de slangen van Irak zocht ik tevergeefs 
onder regio, een aantal (vooral Duitse) artikelen 
ontbreekt geheel. 
Na de platen volgen nog drie hoofdstukken. 
Twee over giftige slangen en een over verzamelen. 
Een alfabetische index op soort moeten we 
missen. Het algemene hoofdstuk over giftige 
slangen lijkt bedoeld als achtergrondinforrnatie 
voor (para-)medici, en bevat wat opmerkingen 
over kleur, voorkomen en leefwijze, en de mate 
van giftigheid. De begeleidende, mooie zwartwit
tekeningen zijn eerder verschenen in Fauna Saudi 
Arabia . Het hoofdstuk over slangebeten zou ver
plichte literatuur voor iedere medicus in het 
Midden-Oosten moeten zijn . Het bevat heldere 
aanwijzingen over wat te doen, maar vooral ook 
wat te Iaten (nooit snijden, koelen of elektrische 
schokken toedienen) . Verder wijzen de auteurs 
zeer terecht op de gevaren van het gebruik van het 
altijd uit paardeserum gewonnen tegengif dat een 
groot risico geeft op hevige allergische reacties. 
Het boek besluit met een ko rte verhandeling over 
verzamelen, jammer genoeg aileen gericht op de 
museumpraktijk, terwijl voorafgaand voort
durend is gebleken dat de leefwijze van veel 
dieren slechts summier bekend is. Aan levende 
dieren kan de terrariumhouder nog vee! werk 
verrichten, en dit boek zal door het fraaie 
overzicht dat men krijgt een goed uitgangspunt 
vormen. 

Herman A.J. in den Bosch 
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Verpakking•: 

.(1000 cc = 
ca. 660 gr.) 

SPRINKHANEN 
middel formaat 

groot formaat 

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 

WASMGnEN PRIJS 
voederdoosje ca. 70 larven 5,75 

REUZEMEELWORM PRIJS 
doosje/inhoud 30 st. 3,90 

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

1000 gr. 82,50 

REGENWORIIEN PRIJS 
doosje/inhoud 15 st. 3,00 

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

450 st. 65,00 

DENDROBEANA WORIIEN 
PRIJS 

doosje/inhoud 15 st. 3,90 
45 st. 10,35 
90 st. 18,00 

450 st. 84,00 

KRECAVIT PRIJS 
mineraallvitamine preparaat, 
hersluitbare verpakking 20 gr. 7,50 

Levende insekten en wormen zijn een 
uitstekend voedsel voor vogels en andere 
insekten-eters. Ze zijn ook geschikt als 
visvoer of aas. Tach is dit voedsel lang niet 
overal verkrijgbaar in de speciaalzaken. 
De oplossing hiervoor is (al sinds 1988!) 
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thuisbezorgd! Onze verzenddagen zijn 
dinsdag en donderdag; bestelt u op die 
dagen v66r 10.00 uur, dan wordt uw bestel
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N.B.: vaste verzendkosten per order f 7,50. 
Maar: op aile orders boven f 50,- 10o/o 
korting! 
lnsekt Expresse I B. Adema 
ANTWOORDNUMMER 1254 
6900 WB Zevenaar 
Telefoon 08360-23415 Bel of schrijf, 

als u nadere informatie wilt! 
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