
LACERTA 

jaargang nummcr 

52 december 1993 - januari 1994 

Tijdschri ft van de Nederlandse Yereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde Lacerta 



:t LACERTA ISSN 0023-7051 jrg. 52, nr. 2, pag~ 25-48 

HootQredacteur: H.A.J. in den Bosch, Zoologisch l..aboratorium der Rijksuniversiteit Leiden, Ethologie, Postbus 9516, 2300 RA Leiden 
Ledenadministratie: J. van Rossum, Meubelmaker 13, 3335 VG Zwijndrecht 
Ereleden: E.F. Elzenga, B. Kruyntjens, D.P. van Wijk, N.R. Reijst, P. Zwart. 

Lacerta 
Lacerta is de tweemaandelijkse publikatie van de Nederlandse Verenigin~ voor Herpetologieen Terrariumkunde. De vereniging heeftongeveer 
2000 leden, waarvan ruim 150 in het buitenland. Voor plaatsing komen m aarunerking artikelen over reptielen, amfibieen, terrariumtechniek, 
terrariumplanten en geleedpotigen. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en ecologie. 
De vereniging en het tijdschrift hebben geen winstoogmerk. Medewerkers en auteurs ontvangen geen honorarium. Overname van artikelen 
alleen na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. 

Aanwijzingen voor auteurs 
Aile correspondentie betreffende het tijdschrift Lacerta via de hoofdredacteur. 
Manuscripten bij voorkeur insturen op MS-DOS diskette in WordPerfect zonder opmaakcodes (of anders in een ASCII-hestand) samen met 
twee afdrukken. lndien dit niet mogelijk is, dan in drievoud getypt met dubbele regelafstand en brede marge. 
Het manuscript dient niet al eerder gepubliceerd te zijn, of tegelijkertijd elders ter publikatie aangeboden te worden. 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente nummers van Lacerta. Na de titel met Nederlandse en wetenschappelijke naam, volgen de naam 
en het adres van de auteur en een korte inleiding. De overige tekst onderverdelen in hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. Geen 
voetnoten gebruiken. Het artikel beeindigen met een Nederlandse samenvatting, die in het Engels wordt vertaald, en een alfabetische litera
tuurlijst met alle in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, boek, verzamelwerk): 
LEEUWEN. F. van, 1984. De Japanse vuurbuiksalamander ( CJnops pyrrhogaster)(4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42: 230-237. 
MERTENS, R. & H. WERMUTH, 1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main. 
SCHNEIDER, B., 1981. Algyroidesjitzingeri (Wiegmann, 1834)- Tyrrhenische Kieleidechse. In: BOhme, W. (red.). Handbuch der Reptilien 
und Amphibien Europas. Band I. Echsen II: 392-401. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aarunerking goede dia's, zwartwit- en kleurenfoto's, en zwartwit-tekeningen in (bij voorkeur) Oostindische inkt. 
Tekeningen en foto's maximaal op A4 formaat inzenden. De genummerde illustraties dienen elk vergezeld te gaan van een korte tekst als 
onderschrift. Vermeld deze teksten op een apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd, overige illustraties alleen op verzoek. Auteurs ontvangen 
drie presentexemplaren, eventueel meer na overleg vooraf met de hoofdredacteur. 

Lidmaatschap 
Het lidmaaLc;chap van de vereniging omvat onder meer een abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en het Mededelingenblad (elfmaal per 
jaar). Verenigingsjaar enjaargang lopen van oktober tot en met september. De contributie voor 1993-1994 bedraagt/52,00 (Nederland en 
Belgie), f!O,OO (Europa), en $38.00 (buiten Eurora). 
Adreswijziging, aanmelding, of opzegging (v66r september) bij de ledenadministratie. 
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Familie Colubridae. 
Lengte tot 35 em. Zeventien rijen gladde rugschubben, lichaam min of meer 
rond. 
Van Costa Rica tot in noordwestelijk Ecuador. 
Berggebieden hoven de 800 meter, bergregenwouden en nevelbossen. Deze slang 
is niet zeldzaam. 
Kikkers, waaronder giftige zoals Ate/opus- en Dendrobates-soorten. 
Hierover zijn mij geen gegevens bekend. 
Overdag actief, wordt meestal op de bodem gevonden, tussen bladeren en andere 
losse plantedelen. Probeert indruk op belagers te maken door het eerste deel van 
de nek af te platten. Daamaast maakt een opgewonden dier trillende en slaande 
bewegingen met de staart. 
Er zijn mij geen terrariumervaringen bekend met deze slang. Dit dier zal 
gehouden moeten worden in een vochtig, maar niet te warm terrarium. Het 
voedsel, kikkers, maakt het houden ervan bezwaarlijk, maar misschien zijn de 
dieren te wennen op een minder lastig te kweken soort voedsel. 
TAYLOR, E.H. 1952. A hriefreview of the snakes of Costa Rica. Univ. Kansas. Sci. Bull. 
34: 3-188. 

Tekst en tekening: Peter Mudde. 
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Een mannetje Lacerta jraasii met op de achtergrond de besneeuwde toppen van het Libanon-gebergte. 

H.A.J . in den 
Bosch 
Zoiilogisch 
Laboratorium der 
Rijksuniversiteit 
Leiden 
Posthus 9516 
2300 RA Leiden 
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Foto: H.A.J. in den Bosch . 

Veldwaarnemingen aan de Libanese 
berghagedis (Lacerta fraasii) 

IN LEIDING 
Sommige dieren worden na hun ontdek
king gewoon vergeten. Lacerlafraasii, 
de Libanese berghagedis, viet dit lot 
zelfs meerdere malen ten deel. 
Het eerste exemplaar werd in 1875 
verzarneld door Oskar Fraas. In zijn 
dagboek geeft hij een kleurrijke en 
boeiende beschrijving van de tocht 
vanuit Dei'r el Ahmar, over een ruim 
2000 meter hoog deel van de Jabel 
Makmel, vanuit het dorpje Ainata 
dat 's winters verlaten was en pas vanaf 
beg in mei weer bewoond werd. Onbe
wust van zijn meest sensationele vondst 
deed hij zijn herpetologische activiteit 

echter af met: ' .. . wat hagedissen, kik
kers , slangen en kevers verzarneld .' Pas 
na 35 jaar krijgt de enige bijzondere 
hagedis in zijn buit voor het eerst weer 
aandacht. Bij het doorwerken van de 
alcoholcollectie ziet Lehrs in, dat het 
inmiddels in het museum van Stuttgart 
als Lacerta agilis geboekte hagedisje 
toch wei tamelijk ver buiten het ver
spreidingsgebied van de Zandhagedis 
gevonden is . De dichtstbijzijnde L. 
agilis Ieven per slot van rekening in de 
Kaukasus en het noordoosten van Tur
kije. Lehrs beschrijft in 1910 het dier, 
een vrouwtje, als nieuwe soort, en 
vemoemd naar de verzamelaar begint 
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Lacerta fraasii zijn wetenschappelijk 
bestaan. 
Met slechts wat korte opmerkingen rond 
1930 raakt de soort langdurig in de 
vergetelheid. Dan beredeneert PETERS in 
1962 in een fors artikel verwantschap 
met de Turkse Lacerta parva. Daama 
wordt het weer stil rond de Libanese 
berghagedis. Slechts nu en dan wordt in 
vergelijkende taxonomische artikelen 
(ARNOLD, 1973; BOHME, 1971) de soort 
terloops genoemd. Levend krijgt echter 
niemand hem hier ooit onder ogen, en 
in de recentste soortenlijst van Libanon 
(HRAOUI-BLOQUET, 1981) b!ijftL.fraasii 
zel fs geheel onvermeld. 

GEDRAG 
Zeker niet aileen de zeldzaamheid trok. 
Bij mijn onderzoek aan het paargedrag 
van hagedissen was namelijk a! eerder 
gebleken dat de vermoedelijk naaste 
verwant van de Libanese berghagedis, 
L. parva, een uniek seksueel ritueel 
vertoonde (IN DEN BOSCH, 1990). Uiter
aard was het nu van belang L. fraasii te 
bestuderen om tot een betere interpreta-

tie te komen. Een reis naar de Levant 
om deze bijzonderheid in zijn eigen 
omgeving te aanschouwen werd steeds 
verlokkender. 

GEOGRAFIE 
Helaas staat Libanon heden ten dage 
zeer ongunstig te boek. Wie er in slaagt 
oude toeristische lectuur te bemachtigen 
kan echter lezen over Beiroet als het 
Parijs van het Midden-Oosten, over 
archeologische bijzonderheden en een 
rijkgeschakeerde natuur. Toen mij 
evenwel na aankomst op een avond in 
begin mei in de stromende regen werd 
verteld datje in Libanon heel eenvoudig 
in de ochtend kunt skien in de sneeuw 
en 's middags op de Middellandse Zee, 
en tussendoor aan het strand kunt bak
ken, was ik wei wat sceptisch. Nag 
ongeloofwaardiger vond ik dat vroeger 
de sorbets in het zomers Beiroet bereid 
werden met sneeuw uit het Samlin
gebergte. Inmiddels ben ik volledig 
overtuigd. 
Zulke ogenschijnl ijk onbeduidende 
wetenswaardigheden vormen dikwijls 

Het leefgebied van Lacerta fraasii in het Sannin-gebergte m Llbanon. 
Foto: H .A .J . in den Bosch. 
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De lage, zeer stekelige Astralagus-s!ruikjes bieden de Libanese berghagedisscn goede 
bcscherming. Foto: H.A.J . in den Bosch. 

een goede aanzet tot wat geografisch en 
ecologisch inzicht. Libanon bezit een 
zeer smalle kuststrook en ruim binnen 
het uur ben je met de auto op be
sneeuwde skihellingen van tweeduizend 
meter en hoger (als je althans vanuit de 
buitenwijken van Beiroet vertrekt om de 
waanzinnige verkeerschaos in het ver
woeste centrum te vennijden .. . ) . Ten 
oosten van dit noordoost-zuidwest verlo
pende deel van het Libanon-gebergte 
ligt de vlakte van Baalbek en zuidelijker 
de smalle, agrarisch benutte Beekaa
valle i. Deze worden in het oosten weer 
begrensd door de Antilibanon-berg
keten, die eigenlijk al grotendeels op 
Syrisch grondgebied ligt. De hoogste 
punten in Libanon zijn de Qomet es 
Saouda (3083 m) in het noordelijk 
Makmel-gebergte, de HarfSannin (2628 
m) in het ten oosten van Beiroet 
gelegen Sannin-gebergte, en de top 
van het Hennon-gebergte (28 14 m) in 
het zuidoosten. Hier komt 's zomers de 
temperatuur meestal aileen overdag 
boven nul , terwijl in het laagland en aan 
de kust 30°C heel gewoon is . Op een 

betrekkelijk kleine oppervlakte vindt 
men zodoende zowel alpine als mediter
rane gebieden en alles daartussen. 

VOORKOMEN 
De type-lokaliteit van L. fraasii lig t op 
1925 m in het Makmel-gebergte . Bij 
exemplaren in het Natural History 
Museum (London) uit hetzelfde gebied 
wordt 2000-2200 m venneld en bij een 
dier uit het Sannin-geberg te (zonder 
precisering) 2580 m. WETISTEIN ( 1928) 
geeft naar aanleiding van de reis van 
Ebner het voorkomen boven Baskinta 
op tussen 1800 en 2000 m. lk heb mijn 
dieren gevonden bij Ayoun Assiman 
oostelijk van Faralya in het Sannin
gebergte op 1950 m. HRAOU I-BLOQUET 

(pers. med .) zou de soort gezicn hcbben 
in de alpine gebieden van het Baroek
gebergte dat 1980 m als hoogste punt 
kent. 
Kortom, deze hagedis lijkt te Ieven een 
vrij beperkte zone rond de twccduizcnd 
meter. Het zou mij niets verbazen L . 
fraasii ook in het Hem1on-gebergte aan 
te treffen, maar helaas is juist deze 
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Een mannt:tj t: Lacerta fraasii is fraai gekleurd. 

streek echt nog niet te bezoeken. 
In tegenstelling tot wat sommigen valle
dig ongefundeerd aannemen, is de soort 
op de plaatsen waar zij voorkomt zeker 
nie t schaars . Bij Ayoun Assiman wcrd 
verzameld van 8.30- 12.00 uur op een 

Foto: H.A.J. in den Bosch. 

helling van ca. IOOx i OO rn met een 
zuidoostelijke orientatie. Zo omstreeks 
9.00 uur werd het eerste exernplaar 
gevangen, bij vertrek het d rieentwimig
stc. Vanzclfsprekend ontsnapten er wat 
dieren en sommige zijn ai leen gezien. 

Een vrouwtjc Lacerta ji·aasii is eenvoudig van tt:kt:ning. Foto: H. A.J. in dt:n Bnsch. 
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De skink Mabuya vittata komt in hetzelfde gebied voor als de Libanese berghagedis. 

Ruwweg valt een bezetting van een 
hagedis per 30 m2 te berekenen. Hierbij 
dient men te bedenken dat ik me heb 
beperkt tot slechts een steenachtige 
helling waar de sneeuw grotendeels 
gesmolten was, er vele gelijkwaardige 
hellingen in de buurt waren, en veel van 
de omgeving - zeker hogerop - nog met 
meters sneeuw bedekt was. Hieronder 
vertoefden ongetwijfeld nog veel dieren 
in winterslaap. Helaas was de habitat 
verre van romantisch. Weliswaar leef
den de hagedissen in en aan de rand van 
de zeer stekelige, nog dorre Astralagus
pollen (die wat lager al fraai paars 
bloeiden), maar ook, en misschien zelfs 
vooral, op en onder een grote hoeveel
heid roestige bl ikjes, plastic flessen, 
delen van een fomuis en ander afge-

Lengten van negen Mabuya vittata die tezamen 
Ieven met Lacerta fraas ii. 

(in millimeters) gemiddeld ± sd spreiding 
Kop-romp 61 . 1 ± 8.5 42-71 

Staan 83.1 ± 11 .5 63-95 

Foto: H.A.J. in den Bosch. 

dankt huisraad, en allerlei oorlogstuig. 
Twee dieren zonden geruime tijd op een 
paar oude rubberlaarzen. Hoe onesthe
tisch ook, waarschijnlijk vormt deze 
troep voor de hagedissen een ware 
verrijking van de habitat, mede gezien 
de insekten dat voedselafval later in het 
jaar zeker zal aantrekken. Enkele hage
dissen zag ik werkelijk op slechts een 
paar centimeter van de sneeuw verwij
derd zonnen en rondscharrelen. 
lk kreeg de indruk dat per pol vegetatie 
regelmatig meer dan een dier te vinden 
was. De dichtheid zal in dat geval aan
zienlijk hoger zijn dan hierboven ge
schat, daar er zeker meer dan een 
struikje per 30 m2 groeit. Toekomstig 
veldwerk zal hierover , evenals over de 
geslachtsverhouding en de dagbesteding, 
nadere informatie verschaffen. Het zal 
Levens interessant zijn na te gaan hoe de 
verdeling in gebruik van de habitat 
tussen L. fraasii en Mabuya viuata ligt. 
De laatste, een skink die niet zoveel 
groter is dan de Libanese berghagedis 
(tabel 1), lijkt althans begin mei van 
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Tabel II 

Tabd Ill. 

mannetjes 
(n= 13) 

vrnuwtjes 
(n=8) 

jongen 
(n=2) 

Lacerta 52(2) 

Prooiresten in uitwerpselen van in het wild 
gevangen Lacena fraasii. 

type prooi aantal nadere aanduiding 

Arachnida 8 Lycosidae, 
(spinnen) Thomisidae, 

Gnaphosidae en 
ongedetermineerd 

Acarina niet-parasitaire mijt 
(mijten) 
Cercopidae 7 
(cicaden) 
Psyllidae 2 
(bladvlooien) 
Hymenoptera 4 wespje, mieren 
(vliesvleugeligen) 
Coleoptera 20 Curculionidae, 
(kevers) Malachiidae, 

Staphylinidae, 
larven en 
ongedetermineerd 

Blattoidea 
(kakkerlakken) 
Dermaptera 3 
( oorwormen) 
Arthropoda 2 ongedetermineerd 
(geleedpotigen) 

precies dezelfde microhabitat gebruik te 
maken als de berghagedissen. 
De temperatuur liep gedurende de och
tend op van omstreeks het vriespunt tot 
25,8 o C, maar gemeten onder een steen 
waar een hagedis bleek te zitten, werd 
het niet wanner dan I 0, 4 o C. 

Naast deal genoemde vlinderbloemige 
Astralagus (waarschijnlijk cnlentijlorus), 
hadden Berberis (cretica en libanotica) 
en Onobrychus cornuta een belangrijk 
aandeel in de schaarse flora. Daarbij 
komen later in het seizoen A cantholimon 
libanoticum en Cirsium lappaceum. 

JAARRITME 
Als vroegste vondst van het zeer be
perkte museummateriaal gold tot nu toe 
22 of 23 mei. In 1993 heb ik ze haast 
twee weken eerder gevonden: al op 9 
mei. Gezien de sneeuw die net began te 
smelten, zullen ze naar schatting zo'n 
week uit winterslaap geweest zijn. 
Als laatst bekende verzameltijdstip ken 
ik 16 augustus door Ebner (WETTSTEIN, 
1928). Naar mij in Libanon werd ver
teld, kan de eerste sneeuw weer in 
oktober vallen en in november blijft die 
zeker liggen. Dit betekent een actief 
seizoen van hooguit zes maanden voor 
L. fraasii. 

YO EDSEL 
Van elf gevangen hagedissen heb ik de 
uitwerpselen onderzocht om een idee te 
krijgen van het dieet zo vroeg in het 
voorjaar (voor methode zie IN DEN 

BOSCH, 1986). 
Zestien excrementen leverden per stuk 
een tot acht herkenbare prooien op 

Afmetingen (in mm) en kleuren van 23 Lacenafraasii begin mei in het Sannin-gebergte. 
(gem. ± sd, spreiding; n=aantal dieren). 

kop-romp staart staart kleur buik kleur tlankvlekken 
( oorspronkelijk) (geregenereerd) 

55,1 ± 1,4 105,1 ± 4,9 85,2 ± 11,8 wit: 6 groenblauw: 7 
(53-58) (97-111) (73-102) witgeel: I groen: 6 

(n=7) (n=5. 1 gebr.) geel: 6 

50.9 ± 3.0 75,7 ± 5.5 61,3 ± 11.0 wit: 2 tlets groenhlauw: 3 
(46-54) (72-82) (55-74) witgeel: 1 atWezig: 5 

(n=3) (n =3, 2 gebr.) geel: 5 

30 en 31 54 6+ ... (gehr.) wit: 1 groenhlauw: I 
witgee1: I atWezig: I 
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Paanjc Lacerta Jraasii: hoven mannetje. onder vrouwtje. 
Foto: H .A.J . in den Bosch. 

Bu ikcn van Lacerta fraasii: links mannetje. recll!s vrouwtje. 
Foto: H.A.J. in den Bosch. 

(gemiddeld 3 ,3±2,2) : zie Label II. De 
diversiteit is opvallend. Bovendien 
verwachtte ik, met rondom nog sneeuw, 
eigenlijk geen cicaden of bladvlooien. 
Ronduit verbazingwekkend waren de 
toLaal zeven malachiet-kevertjes in drie 
uitwerpselen. Dit zijn bloembezoekers; 
de volwassen kevers Ieven meestal van 
stuifrneel en dat was bepaald niet rijk 
aanwezig. Voor de hand liggende opl os
singen zijn dat deze prooien net als de 
hagedissen ter plekke hebben overwin
terd, of dat ze door de sterke wind uit 
lagere regionen die wei uitbundig in 
bloei stonden, zijn aangevoerd. 
L. fraasii is duidelijk geen voedsel
specialist , maar met misschien toch een 
Iichte voorkeur voor spinnen en kevers. 
Ook het gebruikelijke terrariumvoer als 
krekels, meelwormen en buffalowonn en 
accepteert de soon g raag. 

UITERLIJK 
Van de 23 gevangen hagedissen zijn in 
Libanon wat notities gemaakt over 
afrnetingen en kleur: zie tabel Ill . (Ove
rigens is het g rootste dee) van de dieren 
in Libanon achtergebleven.) Bij zo een 
toch relatief klein aantal, gevangen in 
een zeer kort tijdsbestek van een vind
plaats, moeten gevolgtrekkingen onder 
het nodige voorbehoud geschieden. 
Zo geeft de verhouding van dertien 
mannetjes, acht vrouwtjes en twce jonge 
dieren veeleer aan dat het nog vroeg in 
het seizoen was, dan dat er sprake is 
van een scheve geslachtsverhouding. Bij 
zeer vee) hagedissen komen de mannc
tjes het eerst uit winterslaap , daarna de 
vrouwtjes en vervolgens de jongcn van 
het vorige jaar (IN DEN BOSCII , 1985). 
Zo ook klaarblijkelijk bij de Libancse 
berghaged is. 
De mannetj es zijn gemiddeld wat g roter 
dan de vrouwtjes; vooral hun originele 
slaarten z ijn met I 05 mm aanzicnlijk 
Ianger dan die van 76 mm bij de vrouw
tjes. Over de kleuren van de levende 
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dieren was nog niets bekend. Het blijkt 
dat de buiken net als bij L. parva wit of 
geel kunnen zijn, in gelijke verhoudin
gen bij de mannetjes terwijl de vrouw
tjes vaker geelbuikig zijn. De kelen zijn 
bijna altijd (vuil-)wit, soms lichtgeel. 
De zijvlekjes zijn beschreven als blauw 
en als zodanig fraai weergegeven op de 
enige kleurenafbeelding tot nu toe in 
WETTSTEIN (1928). Ze blijken bij de 
levende hagedissen zowel blauw, groen 
als geel of een combinatie daarvan te 
zijn. De oksel- en flankvlekken zijn 
overheersend groen of blauwgroen bij 
de mannetjes. Bij de vrouwtjes zijn die 
flets gekleurd, kleiner, slechts vooraan 
op het lijf te vinden, en geringer in 
aantal (zo'n drie; bij de mannetjes acht 
of meer), of dikwijls geheel afwezig. 
Ook de overgang flank-buik is bij de 
mannetjes veel kleurrijker: gewoonlijk 
overheersen groen en geel met daartus
sen pikzwarte stipjes. 
De tijd zal leren of er kleurveranderin
gen gedurende het jaar optreden. 

VARIA TIE 
Op het eerste gezicht I ijken de museum
exemplaren van de type-lokaliteit in het 
Makmel-gebergte qua tekening veel 
meer op L. parva dan die van de nieuwe 
vindplaats in het Sannin-gebergte. 
Bij de laatste doen de vrouwtjes wei 
bijzonder sterk denken aan die van 
Lacerta vivipara en ontbreekt bij de 
mannetjes de blokachtige tekening, die 
zo karakteristiek is voor L. parva. 
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen 
of ook andere kenmerken, zoals de 
beschubbing, verschillend zijn. Het 
voorkomen in twee, en vermoedelijk 
drie (of zelts vier) van elkaar geisoleer
de populaties in een zelfde aantal berg
ketens doet bepaald variatie verwachten. 

TERRARIUM 
Het is zeker nog te vroeg om een voile
dig beeld van de Libanese berghagedis 

in gevangenschap te geven en ik volsta 
dan ook met wat algemene opmerkin
gen. 
De dieren waren vanafhet begin bijzon
der rustig en in het geheel niet schuw. 
Ze graven veel in de vochtige turfmolm 
waaruit de bodembedekking voomame
lijk bestaat. Net als de vrouwtjes zijn de 
mannetjes onderling in het terrarium 
zeer verdraagzaam; slechts een aandui
ding van dreigen kan ik soms noteren. 
Op grijze dagen profiteren de hagedis
sen van ieder zonnestraaltje, maar bij 
voile zon hebben ze het snel bekeken en 
kruipen ze onder de stenen of graven ze 
zich in. Hoewel het vooral bodembewo
ners zijn, klimmen ze ook behendig in 
takjes. 
Bij vangst waren de vrouwtjes normaal 
geproportioneerd, maar al eind mei nam 
hun omvang razendsnel toe. Op de 
voortplantingsgegevens hoop ik in een 
later artikel in te gaan. 
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FIELD OBSERVATIONS ON LACERTA 
FRAASJJ, THE LEBANESE MOUNTAIN 
LIZARD 
Based on observations at a previously 
unsurveyed locality at 1950 m in ahitude in the 
Sannin Mountains (Ayoun Assiman). Lacerta 
fraasii proved to he much more abundant than 
was previously assumed. A conservative pre
liminary estimate is one lizard per 30m! in this 
area. although the density is probably much 
higher. The tirst observations were made May 
9th between 8h30 and 12h00. during which 
time 23 animals were caught and measured: the 
first just after 9h00. Most lizards were found 
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close to, or in, the very prickly, cushion-like 
Astralagus bushes that grow on the stony 
slopes. Each bush appeared to be inhabited by 
at least two L. fraasii, and often also by one or 
more Mahuya vittata. In general, vegetation 
was very scarce. The snow had just started to 
melt, and some animals sunned themselves 
only centimetres away from the snow. Tem
peratures ranged from slightly above freezing 
early in the morning, to 10.4 oc in the shade 
and 25.8°C in the sun around noon. Presuma
bly the lizards had very recently come out of 
hibernation, as also indicated by the higher 
number of males (13), in comparison to 
females (8) and subadults (2). Because snow 
begins to fall again in October, the lizards have 
an active season of six months or less. An 
analysis of faecal pellets revealed a remarkably 
varied diet of arthropods in early spring, 
however spiders and beetles were the main 
components. Although lateral spots appear blue 
in alcohol-preserved specimens, and are report
ed as such in the literature, most spots have an 
unmistakable green tinge and the smaller 
posterior ones are often yellow on living 
males. The greenish-blue spots are frequently 
paler or missing on females. Both sexes may 
be yellow or white ventrally. A bright band of 
green and yellow with black spots occurs in the 
transition zone between the dorsals and ventrals 
of males. Males reach a longer head-body 
length (55 nun) than females (51 mm). Male 
tail lengths were also longer (105 mm) than 
those of females (76 mm). Lebanese mountain 
lizards maintained in terraria are calm and not 
overly shy. They are surprisingly active dig
gers, although they also climb well. High 
temperatures are avoided. 
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Microhyla ornata, vrouwtje. Foto: Henk van Harskamp. 

De Smalbekkikker Microhyla ornata 
in de natuur en in het terrarium 
INLEIDING 
De familie Microhylidae heeft 6 1 ge
slachten en telt ongeveer 270 soorten 
(BEHLER & KING, 1979) . Deze groep is 
verspreid over No01·d-, Midden- en 
Zuid-Amerika, de Indo-Australische 
archipel en Australie (CONANT, 1975). 
Er worden nogal uiteenlopende bena
mingen voor vertegenwoordigers van de 
familie gebruikt, zoals Dwergkikkers, 
Regenkikkers, Blaasoppies en Spits
snuitkikkers. In de Yerenigde Staten 
zijn ze bekend onder twee namen: 
Narrow-mouthed toad en Sheepfrog. 
Microhyla ornata is bekend van 
Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, 
Myanmar (Birma) , het zuiden van 
China, Indochina en Maleisie (NANHOE 
& OUBOTER, 1987; TAYLOR, 1963). 

BESCHRIJVING 
M. ornata is een kleine gedrongen kik
kertje met een lengte van 20 tot 28 mrn, 
waarvan de snuit 3 mm inneemt. De 
breedte is circa 20 mrn. De driehoekige 
kop is 7,5 mm lang en ter hoogte van 
de ogen 9 mrn breed. Het mannetje is 
kleiner en minder gedrongen dan het 
vrouwtje en heeft een kleine kwaakblaas 
onder de keel. De tenen en vingers 
lopen uit in kle ine schotel~es , maar 
fungeren niet zoals bij de boomkikkers 
als zuignap. De huid is zacht en glad. 
De kleur van de rug is grijs- tot 
goudbru in met een duidelij ke 
donkerbruine V -vormige tekening die 
bij de ogen begint en wijd uitloopt tot 
aan de benen. Aan de zijkam loopt 
vanaf de ogen een brede zwartbruine 
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Microhyla ornata, vrouwtje. Foto: Henk van Harskamp. 

band die doorloopt tot op de paten. De 
rug en de zijkant zijn gescheiden door 
een onderbroken zwarte lijn. De keel is 
donkerder en vormt als het ware een 
kraagje tot aan de poten. De keel van 
het mannetje is wat zwarter dan bij het 
vrouwtje. De buik is vuilwit. 

BIOTOOP 
Deze kikker heeft een groot versprei
dingsgebied met tropische en subtropi
sche klimaatzones . NAN HOE & OUBOTER 

( 1987) noemen als hoogste vindplaats 
1620 meter. In Nepal verzamelden zij 
de dieren tijdens regenbuien op 
grasveld jes en op kale grond. TAYLOR 

( 1963) vond dieren in Thailand in de 

Microhyla ornata, rugzijde van het mannetje. 

Foto: Henk van Harskamp. 
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provmc1es Chiang Mai, Nang Khai, 
Udon Thani, Sara Buri, Kanchanaburi, 
Nakhon Si Thammarat, Trang en 
Chumphon. Dat wil zeggen dat de 
vindplaatsen zowel in het vlakke land 
als in de heuvels liggen. 
Ln december is de gemiddelde tempera
tuur in de heuvels 20°C en in het laag
land 26°C. In april zijn deze waarden 
respectievelijk 28°C en 30°C (VOOGT et 
al. , 1991). De afkoeling kan 's nachts 
in de heuvels aanmerkelijk zijn.In 
Thailand valt de regentijd van mei tot 
en met oktober. De koele periode loopt 
van november tot en met februari . In 
maart en april valt de hete tijd . 
M. ornata komt in Thailand voor in 
gebieden met een savanne- of moesson
klimaat, een tropisch klimaat en een 
gematigd klimaat. Aan de hand van 
deze gegevens mag men concluderen dat 
deze kikker in een grote verschei
denheid van biotopen voorkomt. In 
droge gebieden leeft hij waarschijnlijk 
in holletjes, die hij tijdens regenbuien 
verlaat of 's nachts als de temperaturen 
lager zijn. In de meer tropische 
gebieden zit hij vaker in en rond het 
water. 
In februari 1991 vond ik de kikkers in 
Petchabun (provincie Petchabun), 
Nakhon Phaton (provincie Nakhon 
Phaton) en in enkele buitenwijken van 
Bangkok (Bangkok Noi). De dieren 
waren aan het eind van de dag actief. 
Op die momemen was de temperatuur 
in Petchabun 24 oc, in Nakhon Phaton 
en Bangkok 32°C. 
Voor de enige drie soorten van de 
Microhylidae die voorkomen in de 
Verenigde Staten (Gastrophryne caroli
nensis, G. olivacea en Hypopachus 
variolosus) vermelden BEHLER & KING 

( 1979) dat het uitgesproken nachtdieren 
zijn . 
Op aile drie de Thaise vindplaatsen 
bleek dat de dieren aan het water 
gebonden zijn . In Petchabun hielden ze 
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Microhyla ornaTa, buikzijdc van hct vrouwtje. 
Foto: Henk van Harskamp. 

Microhyla ornata, buikzijde van het mannetje. De keel is donkerder 
dan die van het vrouwtje. Foto: Henk van Harskamp. 
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zich in en rond een poel op, in Nakhon 
Path on in een I 0 em diepe vierkante 
drinkbak voor pluimvee van 40x40 em 
en in Bangkok in een soort tuinvijvers. 
Veelal zag ik M. ornata samen met pas 
gemetamorfoseerde Zwartnerfpadjes 
(Bufo melanostictus). Opvallend was de 
afwezigheid van hogere vegetatie, net 
zoals NANHOE & OUBOTER (1987) 
hadden geconstateerd in Nepal. 
Ondanks hun plompe bouw kunnen de 
dieren enorrne sprongen maken in een 
snel tempo om zich in veiligheid te 
brengen. 

TERRARIUM 
Uit Petchabun heb ik drie vrouwtjes en 
een mannetje meegenomen naar Neder
land . lk heb ze gehuisvest in een terra
rium van 50x20x30 em (lxbxh). De 
voorkant is opgedeeld in een vaste 
strook glas aan de onderkant en in twee 
afneembare ruitjes aan de bovenkant. 
Voor ventilatie is aan de bovenkant een 
strook horregaas van 3,5 em breed 
aangebracht. De bodem is opgedeeld in 
een droog stuk, een drassig gedeelte en 
een met 5 em water gevuld deel. Voor 
de inrichting gebruikte ik grof zand en 
stukken leisteen. Bloempotscherven 
dienen als schuilplaats. 
Aanvankelijk stand dit terrarium op een 
waterbak met daarin een aquarium
verwarrning die de temperatuur op 
27°C hield. Deze oplossing was niet 
ideaal omdat bij het dalen van de 
temperatuur van de onverwarrnde kamer 
waarin het terrarium staat vocht
problemen ontstonden door condensatie 
van het verdampte water uit de 
waterbak. Ik heb een oplossing gezocht 
door het terrarium op een gaskachel te 
zetten met aileen de waakvlam aan. In 
december blijft de temperatuur in het 
terrarium rond de 26°C. 
De dieren blijken 's nachts actief te 
zijn. 1-Iet mannetje laat zo nu en dan 
enkele malen achter elkaar een 
metaalachtig geluid horen dat als ' tsj ink ' 
klinkt. 
Het voedsel bestaat uit wasmotlarven 
van ongeveer 5 mm grootte, jonge 
huiskrekels en fruitvliegen. De prooi
dieren moeten klein zijn omdat de 
mondopening van deze kikker hooguit 
I ,5 mm groat is. 
Sommige Smalbekkikkers hebben een 
opmerkelijk voortplantingsgedrag. Er 
zijn soorten die hun eieren in bladeren 
leggen of in kleine met water gevulde 
holten in de grand. Zelf heb ik in mijn 
terrarium nag geen paringsgedrag kun
nen waarnemen, hoewel de vrouwtjes 
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voortdurend vol zitten met eitjes. De 
omgevingsfactoren zijn kennelijk niet 
optimaal, waardoor het mannetje niet 
wordt gestimuleerd. Wellicht ontbreekt 
het geluid van regen. Het is ook moge
lijk dat ik de temperatuur tussen dag en 
nacht, en tussen zomer en winter onvol
doende laat varieren. 

MICROHYLA ORNATA IN THE WILD 
AND IN CAPTIVITY 
Microhylidae are found in the Americas, 
Africa, Australia and the Indo-Australian 
archipelago. Microhyla ornata is an Asian 
species which the author saw in Thailand 
around Bangkok, Petchabun and Nakho~ 
Pathon. These frogs are not very selective 
concerning habitat; the only requirement seems 
to he availability of water. Four of the frogs 
were taken to Holland and are being kept in a 
vivarium of 50x20x30 em. Wet, moist and dry 
sections of substrate are provided, and the 
vivarium temperature is maintained at approxi
mately 26°C. 
The frogs can only be fed the smallest prey 

because of the smaJI size of their mouths. They· 
flourish in captivity; the females are constantly 
carrying eggs. No mating has yet taken place; 
this may be due to the absence of some 
stimulus for the male. 
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De Steppenslang (Elaphe dione) in het terrarium 
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INLEIDING 
Voor vee! mensen die lot hel houden 
van slangen overgaan, is hel dikwijls de 
vraag met welke slang er zal •.vorden 
begonnen. 
Met dit anikel wil ik deze beginnende 
slangenliefh ebbers kennis Iaten maken 
met een, in Nederland, nog vrij onbe
kende slang: Elaphe diane , de Steppen
slang of ook wei de Dione-klimslang 
genoemd . Naar mijn mening is deze 
slang zeer geschikt om in het terrarium 
le houden. Hel waarom zal hopelijk uil 
het navolgende artikel blijken. 

BESCHRIJVJNG 
De Steppenslang is een klein blijvende 
s lang die meestal niet Ianger wordt dan 
90 centimeter. Chinese exemplaren 
kunnen I 05 centimeter lang worden 
(SCHULZ, 1986). Wat lichaamsvorm en 
lengte betreft zijn Steppenslangen te 
vergelijken met de Luipaardslang 

(Elaphe situ/a). Bij Elaphe diane is het 
geslachtsonderscheid voornamelijk te 
zien aan de lengte van de slang. Yrouw
tjes worden ongeveer 90 centimeter lang 
en zijn fors van bouw. De mannen 
worden 60 a 70 centimeter lang en zijn 
naar verhouding slanker. Naast dit 
geslachtsverschil is bij volwassen man
netjes ook duidelijk de verdikking van 
de staart te zien waar de hemipenes zich 
bev inden. De kleur en tekening van 
deze slangen is erg variabel. De grond
kleur varieerl van grijs naar groen 
(Russische vorm) tot geel (Chinese 
vorm) en er !open vage lengtestrepen 
over het lichaan1. Over het lichaam 
verspreid hebben de dieren vlekken of 
zadels die in kleur varieren van groen 
naar chocoladebruin tot roodbruin . De 
Steppenslang heeft een verspreidings
gebied dat begint rond de Kaspische zee 
en loopt via Mongolie, noordwest-China 
en Korea tot de kust van de Grote 
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Oceaan. Hierdoor kan men stellen dat 
deze slang binnen het geslacht Elaphe 
het grootste verspreidingsgebied heeft. 
De dieren treft men aan in steppen, aan 
de rand van bossen en cultuurland 
(TRUTNAU, 1979) waar de dieren zon
nend op steenhopen worden aangetrof
fen (STEEHOUOER, 1992). 

MIJN DIEREN 
In J 990 kocht ik twee nakweek exem
plaren van de Steppenslang die op dat 
moment ongeveer 25 em lang waren. 
Deze dieren waren dat jaar in Duitsland 
geboren en bevonden zich in goede 
eonditie. De ouders van mijn dieren 
waren afkomstig uit de voormalige 
USSR. Het mannetje is bruin van kleur 
met choeoladebruine vlekken. Het 
vrouwtje is groenlgrijs van kleur en 
heeft groenlbruine vlekken. Ik deed de 
slangen ieder in een klein bakje van 
20x 15x l0 em (lxbxh). In het bakje 
plaatste ik een kwart papieren eierdoos, 
die als sehuilplaats diende. Deze eier
dozen bieden het voordeel dat ze het 
water opzuigen dat in de kuiltjes kan 
worden gegoten, wanneer de slangen 
moeten vervellen. De afgifte van het 
water gebeurt geleidelijk, zodat de slan
gen enkele dagen in een vochtig milieu 
Ieven . In het bakje plaatste ik ook een 

klein waterbakje. Ik gebruik hiervoor 
meestal een glazen houder voor 
waxinelichtjes. De bakjes werden zoda
nig op een terrarium geplaatst dat ze 
deels werden verwarmd. ' s Nachts koel
den ze af tot kamertemperatuur. De 
slangetjes aten vanaf het begin gretig 
nestmuisjes, en ze groeiden goed. On
danks dat de slangen vrijwel hetzelfde 
aantal muisj es aten, bleef het mannetje 
in groei aehter in vergelijking met het 
vrouwtje. Na ongeveer een jaar began 
de voedselbehoefte van het mannetje af 
te nemen. 

HET TERRARJUM 
Toen de dieren een jaar oud waren, en 
het mannetje 40 en het vrouwtje 60 em 
lang waren, werden ze samen in een 
grater terrarium geplaatst. Omdat de 
slangen niet erg groat worden, kan men 
volstaan met een relatief kleine bak. Ik 
houd mijn dieren in een terrarium met 
de afmetingen 80x50x30 em (lxbxh). 
Als bodembedekking gebruik ik zaagsel. 
Het terrarium is ingericht met een stuk 
kurksehors en een stuk hout. Als ver
I iehting en tevens verwarming wordt 
een 15 watt gloeilamp gebruikt. Deze 
lamp brandt twaalf uur per dag. Een 
kleine waterbak eompleteert het geheel. 

GEDRAG EN KWEEK 
De Steppenslangen gedragen zich in 
mijn terrarium absoluut niet schuw. De 
hele dag zijn ze actief en kruipen ze 
langdurig door de bak, dit in tegenstel
ling tot de meeste slangen van het ge
slaeht Elaphe, die in de oehtend en in 
de avond actief zij n. De slangen zijn 
erg nieuwsgierig en ze komen direct 
naar de ruit toe wanneer ik deze open. 
De dieren eten gretig nestmuizen, nest
ratten en springertjes (muizen van ca. 
twee weken oud). Het vrouwtje eet 
tevens volwassen muizen en twce weken 
oude ratten. Ik voer de slangen een keer 

£/aplze diane, mannetje. Foto: C.M. Langeveld. per week. Omdat de Steppenslang uit 
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E/aphe diane. vrouwtje. 

een gematigd gebied komt, geef ik de 
dieren elk jaar een winterslaap van drie 
tot vijf maanden. Hierbij valtte vermel
den dat dit pas na het eerste levensjaar 
van de slangen gebeurt. De dieren 
worden dan gescheiden van elkaar in 
een piepschuim doos geplaatst bij een 
temperatuur tussen de 5 en 12 ° C. 
SCHULZ ( 1986) vermeldt dat een winter
slaap voor deze slangen van essentieel 
belang is om de dieren tot voortplanting 
te brengen. In 1992 werden de dieren 
na de w interslaap weer bij elkaar in het 
terrarium geplaatst. Hoewel ik had 
verwacht dat ze wei zouden gaan paren, 
bleef dit de eerste maanden uit. Het 
mannetje was inmiddels 60 em en het 
vrouwtje 80 em lang . Op 12 juli 1992 
zag ik in de middag de eerste paring 
tussen de dieren. Het bleef bij deze 
paring, en het vrouwtje kwam dat jaar 
niet tot eiafzetting . Volgens SCHULZ 
( 1986) en STEEl-lOUDER ( 1992) is het 
reeds eerder waargenomen dat de Step
penslang in de zomer en in het najaar 
paan. In november 1992 werden de 

Foto: C.M. Langeveld. 

dieren weer afzonderlijk in winters laap 
gebracht en op 23 februari 1993 uit de 
winterslaap gehaald . De slangen werden 
nu ieder afzonderlijk in een terrarium 
geplaatst. Op 13 maart werd het manne
tje bij het vrouwtje gezet, waarna de 
dieren omstreeks 13.00 uur paarden. Na 
de paring werd het mannetje weer bij 
het vrouwtje weggehaald . Dit herhaalde 
ik op 2 1 maart en 4 april. Het kwam 
hierbij vrijwel direct tot paringen. Het 
vrouwtje vervelde op 16 april. Op 19 
apri l werd het mannetje definitief bij het 
vrouwtje geplaatst. Het kwam echter 
niet meer tot (zichtbare) paringen. Het 
vrouwtje bleef eten tot een week voor 
het leggen van de e ieren. Op 13 mei 
1993 , 28 dagen na haar eerste vervel
ling, legde het vrouwtje elf eieren. De 
eieren waren ongeveer I .5 centimeter 
breed en 3 centimeter lang . Een ei was 
geel van kleur en bleek later niet be
vrucht te zijn. De andere eieren waren 
wei wit, maar ze vertoonden over de 
lengte van het ei dunne plekken in de 
schaal . De e ieren werden au bain-marie 
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Elaphe diane , uitkomende eieren. 

uitgebroed bij een temperatuur tussen de 
26 en 28 °C. Op 4 juni 1993, na 22 
dagen, kwamen negen van de tien goede 
eieren uit. Opvallend is de zeer korte 
incubatietijd. Vo1gens TRUTNAU (1979) 
en SCHULZ ( 1986) is een incubatietijd 
tussen de 14 en 28 dagen normaal voor 
de eieren van deze slangen. Ik opende 
het overgebleven ei. Het bevatte een 
volgroeid dood jong. Tot mijn verba-

Elaphe diane. tweekoppig embryo. Foto: C.M . Langeveld . 
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zing had het dier twee koppen en was 
daardoor blijkbaar niet Jevensvatbaar 
geweest. Dit is echter geen zeldzaam
heid bij slangen. In een Amerikaanse 
dierentuin leeft zelfs een Elaphe guuata 
met twee koppen. De jonge dieren 
waren ongeveer 20 centimeter lang en 
waren, op een na, hetzelfde getekend 
als de ouders. Een jong had in plaats 
van zadels een lengtestreep over de rug 
lopen. Na negen dagen vervelden de 
jonge slangen, en ze aten enkele dagen 
daama zelfstandig eendags-nestrnuisjes. 
Na het bepalen van het geslacht door 
middel van ' poppen' , bleken het dric 
mannetjes en zes vrouwtjes te zijn. Bij 
het ' poppen' wordt een liclue druk op 
de staartbasis uitgeoefend, waardoor de 
mannetjes de hemipenes uitstulpen . Het 
geeft echter geen I 00% zekerheid voor 
de geslachtsbepaling. Bij dieren die 
niets uitstulpen betekent dit dat het 
vrijwel zeker een vrouwtje is. Soms 
blijkt het echter achteraf toch een man
netje te zijn. Ook moet het ' poppen' 
geschieden binnen zes weken na de 
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geboorte. Daama lukt het vaak niet 
meer. Bovendien lukt het niet bij iedere 
soort. Van de neg en dieren heb ik er op 
dit moment nog vijf in mijn bezit. De 
andere dieren werden kort na de ge
boorte ondergebracht bij andere lietheb
bers. De dieren zijn goed blijven eten 
en zijn inmiddels drie keer verveld. 
Ongeveer vijf weken na de geboorte 
vervelden ze voor de tweede keer. Het 
vrouwtje at een dag na het leggen van 
de eieren twee volwassen muizen. Het 
mannetje toonde veel belangstelling 
voor het vrouwtje, hetgeen resulteerde 
in diverse paringen gedurende de maan
den mei, juni en juli. De laatste paring 
werd gezien op 6 jult 1993. Deze parin
gen gingen gepaard met hevig getril van 
de staarten van zowel het vrouwtje als 
die van het mannetje. 

TOT SLOT 
Elaphe dione blijkt een gemakkelijk te 
houden slang te zijn. Hierbij moet 
worden vermeld dat in dit artikel de 
Russische vorm is besproken. De Chi
nese vorm zou in tegenstelling tot de 
Russische vorm schuw zijn (STEEHOU-

DER, 1992). Gezien de grootte van de 
slang, het makkelijk tot voortplanting 
brengen, alsmede de activiteit van de 
dieren overdag, is deze slang naar mijn 
mening een ideaal terrariumdier. 

ELAPHE DIONE IN THE TERRARIUM 
A pair of the Russian form of Elaphe dione. 
captive born in 1991, were purchased. These 
snakes were placed together in a terrarium in 
the spring of 1993, resulting in three copula
tions occurring 13 March. 21 March and 4 
april. The female laid eleven eggs on 13 May 
1993, 21 days after her last moult. The eggs 
were incubated au bain-marie at 26-28 °C. One 
egg appeared to he infertile, hut the others 
hatched after 22 days of incubation. The young 
moulted after 9 days. They were able lO cat 
pinkies independently a few days after the 
moult. The young moulted a second time tive 
weeks after hatching. 
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Paanje Furcifer pardalis. lnleiding tot de paring. Foto: Andree l-l ausschild. 

De Panterkameleon (Furcifer pardalis) 
in gevangenschap 

IN LEIDING 
Kameleons komen voor in Afrika, Azie 
en het zuiden van Europa. De meeste 
soonen Ieven echter op het eiland Ma
dagascar. De Pamerkameleon komt 
aileen voor op dit eiland, op Reunion en 
op Mauritius . Ze komen aileen voor in 
gebieden aan de kust. De relatieve 
luchtvochtigheid in hun verspreidings
gebied I igt tussen de 70 en I 00 %. De 
temperatuur bedraagt overdag meestal 
ongeveer 26°C, maar hij kan ook oplo
pen tot 40°C. De Panterkameleon is een 
echte klimmer die meestal in struiken en 
bomen, verscholen tussen de bladeren 
op een prooi zit te wachten. F. pardalis 
is een trage diersoort, maar dat wordt 
weer gecompenseerd door het feit dat 
hij door de vom1 en kleur van het 
lichaam goed gecamoufleerd is. 

De kleur van deze dieren is zeer varia
bel en aflumkelijk van de plaats waar ze 
voorkornen. Zo zijn de mannelijke 
dieren die afkomstig zijn van Nosy Be 
fel groen met witte, grijze of blauwe 
strepen op hun flanken. De vrouwtjes 
hebben een gele, grijze of roze kleur. 
De mannetjes kunnen een totale 
lichaamslengte van 52 em bereiken. 
De vrouwtjes blij ven iets kleiner 
(SCHMIDT et al. , 1989). 

YOEDSELOPNAM E 
Gezonde kamcleons hebben sterk uitpui
lende kegelvormige ogen. Zonder met 
hun I ichaam te bewegen kunnen ze met 
elk oog in een andere richting kijken. 
Zo is het mogelijk dat een kameleon op 
hetzel fde moment I inksboven hem een 
spin ziet en rechtsonder een kever. 
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Vrouw1jc van Furcifer pardali.L Fmo: Andrcc Hausschild. 

Yoordat hij zijn prooi probeert te van
gen, kijkt de kameleon echter met beide 
ogen naar het voedseldier. Hij vangt de 
prooi meestal met de tong. In nog 
geen tiende van een seconde kan hij met 
zijn tong een prooi vangen. De snelle 
beweging wordt mogelijk gemaakt door 
het samentrekken van kringspieren in de 
tong en door spieren die het tongbeen 
en de borstkas verbinden. Het speeksel 
op de tong is zeer kleverig. De tong kan 

wei 30 em lang zijn . Als voedsel komen 
insekten, spinnen, kleine hagedissen en 
zelfs jonge vogels in aanmerking. In het 
terrarium schijnen ze een grote voorlief
de te hebben voor treksprinkhanen 
(SCHMIDT, 1987). 
In de natuur lessen de dieren hun dorst 
door regenwater of dauw van bladeren 
af te likken. In het terrarium drinken zc 
water dat op de planten gesproeid 
wordt. 

GEDRAG 
Kameleons zijn soli ta ir levende diercn. 
Als twee dieren el kaar ommoeten dan 
zullen ze vluchten of proberen met aan
vallen het andere dier te verjagen. 
Aileen in de paartijd laat een wijtje het 
toe dat een manne~j e in haar omgeving 
komt. Al s twee mannetjes elkaar ont
moeten, beginnen ze met hun kop te 
knikken, gaan hoog op de poten staan 
(om grater te lijken?) en sperren hun 
bek ver open. Meestal vlucht dan het 
dier dat niet in zijn eigen territorium is . 
Als geen van de dieren vlucht, kan hct 
tot een gevecht komen waarbij de dieren 

Furcifer pardalis kan zich nogal agressicf gedragen. Fmn: Andree Hausschild. 
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elkaar door beten emstig kunnen ver
wonden . In het terrarium kan aileen 
oogcontact at tot stress bij het over
heerste dier leiden. Het is dan mogelijk 
dat deze kameleon dan niet meer eel en 
sterft. Men moet kameleons dan ook zo 
huisvesten dat de dieren elkaar niet kun
nen zien. 

YOORTPLANTING 
De vrouwtj es van de Panterkameleon 
kunnen op een leeftijd van tien maanden 
geslachtsrijp zijn. Het schijnt het beste 
te zijn om mannetjes en vrouwtjes 
buiten hun terrarium, bijvoorbeeld in de 
kamer, met elkaar in contact te bren
gen. Wanneer de dieren elkaar tegen
komen, zal het mannetje met kopknik
ken beginnen. Als het vrouwtje niet 
paringsbereid is, kan ze vluchten, het
geen in een terrarium minder goed 
mogelijk is. 
Als het vrouwtje wei tot paren bereid is 
zal ze niet vluchten en toestaan dat het 
mannetje op haar klimt en zicht vast
houdt. Het vrouwtje werkt zelf mee aan 
de paring door haar staart omhoog te 
doen. Yervolgens kan het mannetje zijn 
staartwortel onder die van het wijfje 
plaatsen . Aan de uiteinden van de hemi
penissen zitten haakjes en noppen. 

Ecn uitgcstulptc hcmipenis van Furcifer pardalis. 
Foto: Andree Hausschild . 
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Doordat deze uitsteeksels per soon 
verschillen, voorkomt dat wellicht 
kruisingen met verwante soorten 
(BOHME, 1988). 
Het is opmerkelijk dat het mannetje 
voor de eerste paring beide hemipenis
sen uitstulpte en weer terugtrok. 1-lij 
knikte daarbij hevig met zijn kop toen 
hij het wijfje zag. Drie dagen achter 
elkaar paarden mijn dieren elke dag 
ongeveer een half uur. Daama veran
derde de grijsbruine kleur van het 
vrouwtje in zwart, onderbroken door 
oranje strepen. Toen ik op dat moment 
het mannetje bij haar plaatste, reageerde 
het vrouwtje zeer agressief en probeerde 
ze het mannetje te bijten. Aileen al het 
zien van het mannetje deed het vrouwtje 
zeer fel reageren. Yerdere pogingen om 
de dieren te combineren werden met het 
oog op de ontwikkeling van de zwan
gerschap niet meer ondemomen. Na 
vier weken kan men de eieren door de 
huid van de buik zien. Twee weken 
later legde het vrouwtje Lien eieren. In 
een met tuinaarde en zand gevulde 
schaal die in het terrarium stond , groef 
de vrouwelijke kameleon een gang waar 
ze de eieren in legde. Nadat de gang 
weer met aarde was bedekt, was er 
geen sprake meer van enige vorm van 
broedzorg. De schaal met eieren heb ik 
vervolgens in een broedstoof geplaatst. 
Als broedstoof diende een half met 
water gevuld aquarium. 1-let water werd 
door een aquariumverwarmer verwannd 
op 30°C. In het water staat een platte 
steen die net boven het water uitkomt. 
Op deze steen· staat de schaal met ei
eren. Op de schaal met eieren I igt een 
glasplaat. Tussen de glasplaat en de 
schaal zit een lueiferhoutje zodat er een 
kleine kier omstaat. De aarde had ik een 
beetje vochtig gemaakt. De temperatuur 
bij de eieren was ongeveer 28°C. de 
relatieve luchtvochtigheid was I 00 %. 
1-let aquarium was eveneens met een 
glasplaat afgedekt. Tussen deze glas-
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Mannetje van Furcifer pardalis. Foto: Andree Hausschild. 
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plaat en het aquarium zat ook een luci
ferhoutje. Dit om de luchtcirculatie te 
bevorderen . Na ongeveer negen maan
den kwamen de jonge Panterkameleons 
uit het ei. Er kan wei een week verschil 
zitten tussen het uitkomen van het eerste 
en het laatste jong. 

OPKWEEK VAN DE JONGEN 
Er bestaan twee manieren om de jongen 
groot te brengen. Men kan aile jonge 
dieren afzonderlijk in een goed geventi
leerd en verlicht plastic doosje zetten. 
Het schijnt ook mogelijk te zijn om aile 
jonge dieren gezamenlijk in een lange 
platte doos op te fokken (TREMPER & 

FRESNO, pers . med. ) . Deze methode 
heb ik zelf nog niet toegepast, omdat 
naar mijn ervaring zelfs jonge exempla
ren van F. pardalis al zeer agressief 
tegen elkaar kunnen zijn. Ik geef dan 
ook zelf de voorkeur aan het afzon-

derlijk grootbrengen van de jongen. De 
voedseldieren, zoals kleine krekels. 
moeten bestoven worden met een kalk
preparaat, en in het sproeiwater moet 
vitamine 0 3 opgelost worden. 
Yerder biedt het grootbrengen van de 
jonge Panterkameleons geen problemen. 
Het is weliswaar tijdrovend, maar erg 
leuk werk. 

DA NKWOORD 
We willen Isabelle Kosmala (Grevenhroil:h ). 
Wolfgang Schmidt (Soest) en Erich Wallike
witz (Bruhl) bedanken voor hun medewerking. 

FURCIFER PARDAL/S IN CA PTIVITY 
This large chameleon from Madagast:ar must 
be kept individually. Even eye contact hetwcen 
specimens can cause stress. resulting in death. 
A male and a female can only he brought 
together during the mating period . It is better 
to put a potential pair together in a room rather 
than a terrarium. so that the femalt: has sufti
cient room to avoid the male if she is not 
willing to mate. After mating the chameleons 
return to their normal aggressive hehav iour. 
One female produced a clutch of ten eggs 
which were incubated at 28°C and 100% 
relative humidity. The eggs hatched after 
approximately nine months. The young were 
reared individually becaust: they proved to ht: 
as aggressive as the adults . 
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BOEKBESPREKING 
A practical guide for feeding captive reptiles. 
Frederic L. Frye, 1991. 

Dit is een van de weinige boekjes over de 
voeding van reptielen in gevangenschap, het 
vult dan ook in dit opzicht een hiaat in de 
markt. In het 171 hladzijden tellende werkje 
worden de volgende onderwerpen in drie 
hoofdstukken behandeld: hoofdstuk 1 gaat over 
de basisvoeding, verschillendedieten, voedings
en drinkfrequenties. Het bevat onder andere een 
uitgebreide tabel waarin de voedselvoorkeur van 
de meeste soorten reptielen aan bod komt. Het 
stukje over de frequentie van voeren is mijns 
inziens te beknopt: er staat eigenlijk aileen iets 
over het snel te dik worden van de dieren. Over 
bijvoorbeeld het voeren van heel kleine of heel 
jonge dieren is te weinig beschreven, hierdoor 
kan de fout gemaakt worden dat deze dieren 
onvoldoende gevoerd worden. Ook schrijft Frye 
te weinig over het verschijnsel dat jonge dieren 
soms een totaal ander dieet kunnen hebben dan 
oudere dieren van dezelfde soort. Hoofdstuk 2 
omvat de problemen bij verkeerde voeding, en 
de behandeling daarvan. Dit deel van het hoek 
is het waardevolst. Duidelijk is te merken dat 
Frye veel ervaring heeft met problemen ont
staan door verkeerde voeding. Hij behandelt de 
meest voorkomende voedingstekorten, de daar
bij optredende verschijnselen, en wat je als 
reptielenhouder in zo'n geval moet doen.lk heb 

toch twee punten van kritiek. Ten eerste weet 
Frye over dwangvoederen aileen te melden dat 
je een slang kunt dwangvoederen met muizen, 
dit is echt onvoldoende. Ten tweede is er een 
lijst met giftige plan ten in dit hoofdstuk opgeno
men; deze bevat echter aileen Engelse namen, 
geen wetenschappelijke. Als niet-Engelstalige 
is deze lijst dus maar gedeeltelijk bruikbaar. In 
hoofdstuk 3 worden verschillende voedselbron
nen beschreven voor reptielen. met onder 
andere het kweken van zijdemotten, regenwor
men, krekels, meelwormen, vliegen en was mot
ten. Een tabel met voedingswaarden van planten 
is ook in dit hoofdstuk opgenomen. Het boekje 
eindigt met vijf appendices over aile genoemde 
soorten, onder andere met een verklaring van 
gebruikte termen, een referentielijst en een 
verwijzingslijst van Engelse namen naar weten
schappelijke namen en omgekeerd. Ondanks dat 
ik het werkje niet echt compleet vind en dat ik 
meer had verwacht van iemand met zn'n grote 
naam op dit gebied, kan ik het toch van harte 
aanbevelen, in het bijzonder voor lietbebbers 
met veel dieren, handelaren en dierenartsen. 

Chris van Kalken 
lbisdreef 44, 3564 BC Utrecht 

Lacerta 52(2) 



Gegarandeerd vers, 
doorgeheel Nederland! 
Levende insekten en wormen 
zijn een uitstekend voedsel voor 
vogels en andere insekten
eters, maar ook zeer geschikt 
als visvoer of aas. Toch zijn ze 
lang niet overal verkrijgbaar in 
de speciaalzaken. Daarom 
verzorgt lnsekt Expresse al 
sinds 1988 postorder-levering 
door geheel Nederland. Een 
ruim assortiment, zorgvuldig 
verpakt, gegarandeerd vers! 
Kijkt u de prijslijst er maar op 
na. 

EENVOUDIG 
BEST ELLEN: 
Telefonisch: bel 033-550136 en 
de antwoordcentrale noteert uw 
bestelling! U kunt bellen van 
maandag Um vrijdag, van 8.00 
tot 18.00 uur. 
Schriftelijk: met gebruikmaking 
van de BESTELCOUPON die u 
bij iedere zending aantreft, of 
d.m.v. een briefje naar onze 
vestiging in Harderwijk. 

lnsekt Expresse I B. Adema 
Postbus 1074 
3840 BA HARDERWIJK 

FRANKO 
THUISBEZORGD: 
Uw bestelling wordt wekelijks 
op dinsdag verwerkt, zodat u 
die op woensdag thuis ont
vangt. Daarom moet uw bestel
ling uiterlijk op dinsdag v66r 
11.00 uur genoteerd zijn, maar 
liever een dag eerderl Uiteraard 
kunt u op andere dagen bestel
len voor levering in de volgende 
week. (Uitzonderingen hierop 
i.v.m. jonge dieren etc. even
tueel in overleg.) Vasta verzend
kosten voor iedere levering 
f 7,50. 

BETALING: 
Daarvoor geldt een eenvoudige 
afspraak: wij leveren snel en 
zonder vertragingen, dus u 
betaalt de bijgesloten faktuur 
per omgaande. Habben wij op 
het moment dat u opnieuw 
bestelt nog geen betaling 

bestel- en infolijn: 033-550136 ontvangen, dan wordt levering 
in afwachting daarvan uit
gesteld. 

DIREKT VAN 
DE KWEKERIJ 
NAAR U THUIS! 



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

Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 

AiiiiiGIE 
. TERRARIUMKUNDEP 

Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

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

Openingstijden: Aileen op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na afspraak 


