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Lacerta 
Lacerta is de tweemaandelijkse publikatie van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. De vereniging heeft onge
veer 2000 leden, waarvan ruim ISO in bet buitenland. Voor plaatsing komen in aanmerking artikelen over reptielen, amfibieen, terrariumtech
niek, 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. Ovemame van artikelen ai
leen na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. 
Internetaansluiting: http://www.xs4all.nlrlacerta (gebruik dit nummer niet voor correspondentie en manuscripten). 

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-bestand) 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 ge
bruiken. Het artikel beeindigen met een Nederlandse samenvatting, die in het Engels wordt vertaald, en een alfabetische literatuurlijst met aile 
in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, boek, verzamelwerk): 
LEEUWEN, F. VAN, 1984. De Japanse vuurbuiksalamander (Cynops 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. Algyroides jitzingeri (Wiegmann, 1834)- Tyrrhenische Kieleidechse. In: BOHME, W. (red.). Handbuch der Reptilien und 
Amphibien Europas. Band I. Echsen 1: 392-401. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aanmerking goede dia's, zwartwit- en kleurenfoto's, en zwartwit-tekeningen (in zwarte inkt) elk op een apart blad. 
Tekeningen en foto's maximaal op A4 formaat inzenden. De genummerde illustraties dienen elk vergezeld te gaan van een korte tekst als on
derschrift. Vermeld deze teksten op een apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd, overige illustraties aileen op verzoek. Auteurs ontvangen drie 
presentexemplaren, eventueel meer na overleg vooraf met de hoofdredacteur. 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de vereniging omvat onder meer een abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en het Mededelingenblad (elfmaal per 
jaar). Verenigingsjaar en jaargang )open van oktober tot en met september. De contributie voor 1995-1996 bedraagt JSS,OO (Nederland en 
Belgic), J80,00 (elders). 
Adreswijziging, aanmelding, of opzegging (ditlaalo;te v66r I september) bij de ledenadministratie. 
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Pacifische Varaan (Varanus indicus) 

De familie Varanidae (de varanen) kent aileen het genus Varanus. De hier afge
beelde soort wordt gerekend tot het subgenus Euprepiosaurus. 
Eilanden in de westelijke Stille Zuidzee: Solomoneilanden, Marianen (zie opmer
kingen). 
Zie opmerkingen. 
Stranden, lagunen, laaglandbossen en braakliggende terreinen. 
Tot zeven eieren: deze komen uit na 150-182 dagen (KoK, 1995). Let op: de ouder
dieren zijn eierrovers. 
Kleine gewervelde dieren, vis, aas. In gevangenschap kattenvoer, eieren, kleine 
knaagdieren en eendagskuikens. 
Varanen wensen een ruim en warm terrarium met temperaturen rood 27°C en 
plaatselijk extra warmte. 
De naam Varanus indicus is een verzamelnaam waaronder een aantal soms lastig 
te onderscheiden soorten schuilgaat. Voor het juist identificeren van de dieren is 
het belangrijk de herkomst te weten. Ook valt enig schubben tellen niet te vermij
den. Wie dat voor zijn varanen teveel moeite vindt, moet eraan denken dat manne
tjes en vrouwtjes van verschillende soorten elkaar waarschijnlijk niet als partners 
herkennen. Mocht datal wei het geval zijn, dan blijken de jongen vaak onvrucht
baar. Een juiste determinatie is wei degelijk van belang. 

BbHME, W., H.-G. HoRN & T. ZIEGLER, 1994. Zur Taxonomie der Pazitikwarane ( Varanus indi
cus-komplex): Revalidierung von Varanus doreanus (A.B. Meyer, 1874) mit Beschreibung 
einer neuen Unterart. Salamandra 30: 119-142. 
KoK, R., 1995. Zur Haltung und Nachzucht des Pazifikwarans (Varanus indicus). Salamandra 
31: 129-136. 

Tekening: Leen Zuydgeest 
© Diergaarde Blijdorp 

Tekst: Peter Mudde 

Andere bladen: Gedeelde pret 
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B6HME, W., 1995. Hemiclitoris discovered: a fully differentiated erectile structure 
in female monitor lizards (Varanus spp.)(Reptilia: Varanidae). J. Zoo. Syst. Evol. 
Research 33: 129-132. 

Bij veel soorten reptielen zijn de geslachten lastig te onderscheiden. Het hier sa
mengevatte verhaal van de gerenommeerde Duitse herpeto1oog Wolfgang Bohme 
maakt het er niet eenvoudiger op. 
Op grond van de bouw van het mannelijke geslachtsorgaan Iaten reptielen zich in 
twee groepen verdelen. Aan de ene kant staan de krokodillen en schildpadden met 
onder meer een enkelvoudig zwellichaam, de penis. De andere groep wordt ge
vormd door hagedissen, slangen en de Brughagedis. Deze laatste mist, net als vo
gels, een uitwendig (of uitstulpbaar) copulatie-orgaan. Slangen en hagedissen (de 
Squamata) zijn gezegend met een dubbele uitvoering ervan, de hemipenes. 
Het is al enige tijd bekend dat vrouwelijke slangen en schildpadden in de wand van 
hun cloaca structuren bezitten die overeenkomen met de structuur van de penis. Het 
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ligt voor de hand een dergelijk orgaan clitoris te noemen. Bij Squamata was iets 
vergelijkbaars nog niet ontdekt. 
Tijdens een onderzoek aan een exemplaar van Varanus salvadorii, een vrouwtje vol 
met rijpe eieren, vond de heer Bohme echter complete hemipenis-achtige structu
ren in miniatuur uitvoering. Aile voor de mannelijke geslachtsorganen van de 
varaan zo kenmerkende onderdelen waren voorhanden, alles in tweevoud. Ook an
dere varaansoorten bleken bij nader onderzoek deze anatomie te bezitten. Toen de 
collectie van het Alexander Koenig Museum in Bonn nauwkeurig onder de loep ge
nomen werd, bleek zelfs dat aile onderzochte vrouwtjes (vertegenwoordigers van 
de meeste hagedissen en een paar slangen) zo gebouwd waren. Het is voor de hand 
liggend dat de term hemiclitores (enkelvoud: hemiclitoris) voor deze onderdelen 
ten tooele gevoerd wordt. 
Het is merkwaardig dat dergelijke structuren nog niet eerder ontdekt of zelfs maar 
serieus vermoed werden. Temeer daar de geslachtsorganen van dieren die moeilijk 
te seksen zijn nogal grondig onderzocht worden. Door de nu gepresenteerde waar
nemingen blijken geslachtsbepalingen die gebruik maken van kenmerken als het 
hebben van hemipenes een stuk minder betrouwbaar. De hemiclitores zijn immers 
vergelijkbaar gebouwd, aileen kleiner. Een voordeel van deze waarnemingen is 
echter dat voor fylogenetisch onderzoek, waarbij ondermeer gebruik gemaakt 
wordt van de eigenschappen van de hemipenes, nu ook vrouwelijke dieren gebruikt 
kunnen worden. 

Samenvatting: John Boonman 

Creatief met closetkokertjes 

Veel van onze dieren zoeken graag een donkere schuil- of slaapplaats op. Uiteraard 
zijn er allerlei holletjes en spleten te creeren met stenen, takken, stukken schors en 
dergelijke. Zeker in esthetisch opzicht prefereren velen deze mogelijkheden hoven 
de inrichting van wat wei steriele of hygienische bakken genoemd worden: schaars 
ingerichte, makkelijk schoon te houden terraria. Soms verdient echter het gemak en 
de snelheid van werken de voorkeur. Zo gebruik ik voor veel van mijn hagedissen 
als schuilplaats al jaren met voldoening de lege, kartonnen closetpapierrolletjes. 
Het is wei zaak het kokertje te pletten en een hoek of een uiteinde om te knikken, 
zodat het zeker aan een kant wat donkerder is en het dier zich bovendien klem kan 
zetten: veel hagedissen vinden dat een ideale manier om hun rustperiode door te 
brengen. Vooral in mijn opkweek- en quarantainebakjes voldoen de rolletjes uitste
kend: de terraria met papieren handdoekjes of keukenpapier op de bodem blijven 
heel overzichtelijk. Zijn de kokertjes wat vies geworden dan gooi ik ze eenvoudig 
weg, en vervang ze door nieuwe. (Overigens moet er wei wat van steen in het op
kweekbakje aanwezig zijn zodat de dieren hun nageltjes kunnen slijten en de jon
gen geen kromgegroeide teentjes ontwikkelen.) 
Ook in de krekelkweek komen de WC-kokertjes goed van pas: een rolletje, dat iets 
in de lengte dubbelgevouwen in een ander kokertje is geschoven, gebruiken de kre
kels graag om in weg te kruipen. Om de te voeren krekels te verzamelen, tikt men 
het dubbele rolletje simpelweg op de rand van een jam pot leeg. 
Mocht de huiselijke kokertjesproduktie in het terrariumhoogseizoen niet toerei
kend zijn, dan blijkt naar mijn ervaring een enkele opmerking in de familie- of ken
nissenkring zakken vol op te leveren, voldoende voor jaren. 
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Nogmaals Notities over de Grondboa's van 
Madagascar (Acrantophis) 

INLEIDING 
Na de publicatie van het artikel van 
KuJJPERS ( 1996) in het begin van dit 
jaar, zijn bij de redactie opmerkingen 
binnengekomen die een aanvulling 
rechtvaardigen. Bovendien wil ook de 
auteur nog een correctie op zijn artikel 
geven. 

ALGEMEEN 
Ongetwijfeld zal iedere terrariumhou
der wei eens waarnemingen doen die in 
details verschillen van wat anderen 
melden. Dit ligt geheel in de lijn der 
verwachtingen. Soms vormen dergelij
ke afwijkende observaties zelfs de basis 
van een nieuw inzicht. Niettemin zijn 
wij terughoudend in het weergeven van 
losse opmerkingen die mogelijk strijdig 
zijn met eerder door Lacerta gepubli
ceerde stukken. Indien echter opmer
kingen in de vorm van een nieuw artikel 
worden aangeboden, zodat onze lezers 
er ook wat aan hebben, zijn wij uiter
aard altijd bereid tot publicatie. In dit 
geval leek het ons als redactie echter 
nuttig de binnengekomen losse aante
keningen op een rijtje te zetten, temeer 
daar er duidelijk verschil blijkt te be
staan tussen waarnemingen in het vrije 
veld en ondervindingen in het terrari
um, en er bovendien elkaar tegenspre
kende gegevens in de literatuur gevon
den worden. 

NOGMAALS 
Zowel enkele slangenhouders met 
een ruime ervaring in het houden 
van Acrantophis als de auteur mel
den dat in het gedeelte 'beschrij
ving' de lengten en de beschub
bingskenmerken van de soorten 
Acrantophis dumerili en Acrantophis 

madagascariensis werden verwisseld. 
Hoewel BLANC ( 1981) meldt dat beide 
soorten langs beekjes en bij poelen 
voorkomen, is het in gevangenschap 
zeer ongewoon dat de soorten in het wa
ter gaan liggen. Meestal zijn de omstan
digheden waaronder de dieren gehou
den worden dan niet gunstig, onder 
andere door te hoge of te lage tempera
turen. Dikwijls is er sprake van een be
smetting met bloedmijt. In het terrari
um leert de ervaring dat beide soorten 
bij eenzelfde luchtvochtigheid gehou
den kunnen worden. 
Bij het stukje over de voortplanting 
werd gesuggereerd dat voor beide soor
ten ongeveer hetzelfde gold. Het is be
ter een onderscheid tussen A. dumerili 
en A. madagascariensis aan te brengen. 
KuiJPERS ( 1996) geeft, ondermeer op 
autoriteit van GLAW & VENCES ( 1992) 
zoals hij ons later meldde, een draagtijd 
van acht tot negen maanden voor de 
twee soorten. Op grond van terrarium
waarnemingen blijkt dat wei erg lang. 
A. dumerili heeft een draagtijd van zes 
tot zeven maanden (we hebben zelfs 
een melding van vijf maanden, beves
tigd door echografie ). Voor A. mada
gascariensis zijn twee tot drie weken 
Ianger dan bij A. dumerili gebruikelijk. 
Bij A. dumerili zijn worpen van 21 jon
gen bekend, bij A. madagascariensis tot 
I 0 jongen. Hoewel kleinere worpen ui
teraard ook voorkomen, is de opgave 
van 2-7 jongen voor beide soorten 
(KUIJPERS, 1996) niet in overeenstem
ming met terrariumervaringen. Daar
naast zijn de jongen van A. dumerili 
met gemiddeld 50 em en 125 g aanzien
lijk kleiner dan die van A. madagasca
riensis (60-10 em, 200-250 g). Dit in 
tegenstelling tot wat wei in - toch 
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recente - literatuur (bv. GLAW & 
VENCES, 1992; MATIISON, 1992) te vin
den is. 
Overigens is al eerder in Lacerta over 
Acrantophis geschreven: BRANCH & 
ERASMUS ( 1976), een nog steeds lezens
waard artikel. 

DANKWOORD 
De redactie dankt de beer M.G. Kuijpers voor 
zijn correctie, en een aantal slangenhouders zijn 
wij erkentelijk voor hun aan de redactie gemel
de aanvullingen. 

MORE NOTES ON ACRANTOPHIS 
There follow a number of additions and correc
tions to a paper recently published in Lacerta on 
Acrantophis. 
In the above mentioned paper, the descriptions 
of the species A. dumerili en A. madagasca
riensis were switched. 
It should be noted that, while in the wild these 
species can be found in humid surroundings, 
bathing under terrarium conditions usually in
dicates an incorrect temperature regime or an 
infection with ectoparasites. 

In captivity the gestation period is considerably 
shorter than indicated and differs between the 
two species: five to seven months and under 
seven months for A. dumerili and A. madagas
cariensis respectively. Litters of up to 21 in size 
are found in A. dumerili while in A. madagas
cariensis the maximum is ten. Furthermore the 
young of A. dumerili are considerably smaller 
than those of A. madagascariensis (50 em, 
125g and 70 em, 250g respectively). 

LITERATUUR 
BLANC, C., 1981. Madagascar, un sanctuaire de 
Ia nature. Librairie de Madagascar, Madagascar. 
BRANCH, W.R. & H. ERASMUS, 1976. 
Voortplanting bij de drie boa's van 
Madagascar: Acrantophis madagascariensis, 
Acrantophis dumerili en Sanzinia madagasca
riensis. Lacerta 34: 82-91. 
GLAW, F. & M. VENCES, 1992. A tieldguide to 
the amphibians and reptiles of Madagascar. 
Vences & Glaw Verlags GbR, Koln. 
KUIJPERS, M.G., 1996. Notities over de 
Grondboa's van Madaga'icar (Acrantophis). 
Lacerta 54: 79-81. 
MAmsoN, C., 1992. Slangen. Zuidboekpro
dukties, Lisse. 

Niet-levend voer voor aquatiele salamanders 

INLEIDING 
AI jarenlang wordt op verschillende 
manieren geexperimenteerd met bet 
voeren van in bet water verblijvende sa
lamanders. Men zoekt naar produkten 
die Ianger houdbaar zijn dan bet gemid
delde levend voer (rode muggenlarven, 
tubifex, regenwormen). Produkten die 
vaak ook gemakkelijker bet hele jaar 
door verkrijgbaar zijn, hetzij gedroogd 
of ingevroren. 
In dit artikel wordt een overzicht gege
ven van de huidige kennis die hierover 
in de Doelgroep beschikbaar is. 

DIEPGEVROREN VISVOER 
In menig aquariumwinkel biedt men 
een groot aantal standaardpakketjes 
diepgevroren vis- en schildpaddenvoer 

aan. TEN VEEN ( 1948) verme1dde al dat 
hij aan zowel land- als watersalaman
ders dode weekdieren (zowel water
slakken als mosselen) voerde. De 
waterslakken werden kapotgegooid, 
van hun huisjes ontdaan en dan ge
voerd. De mosselen werden gekookt 
en in smalle reepjes gesneden. 
Ingevroren zijn deze eenvoudig te be
waren. In 1984 beschreef VAN LOCHEM 
bet gebruik van diepgevroren rode 
muggenlarven voor Axolotls. Diverse 
personen gebruiken dit voer voor ver
schillende soorten dieren. Serge 
Bogaerts geeft ditzelfde voer ook aan 
bijvoorbeeld Triturus-soorten en de 
Pyreneeen-Beeksalamander ( Euproctus 
asper). 
Maar er zijn meer soorten diepvriesvis-
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voer bruikbaar. Zo gebruikt Erik Peters 
voorverpakte pakketjes voer voor dis
cusvissen, en Marc Stenssen iets soort
gelijks voor zoetwaterschildpadden. 
Edo van Uchelen voert zijn dieren met 
Mysis, diepgevroren brakwatervlo
kreeftjes. Deze, maar ook andere 
kreeftachtigen (watervlooien, waterpis
sebedden, vlokreeftjes) dragen waar
schijnlijk bij tot de intensiteit van de 
oranje-rode kleur van de buik bij de nog 
groeiende dieren. Waarnemingen aan 
opgroeiende Triturus karelinii (Balkan
Kamsalamander) en Triturus carnifex 
(ltaliaanse Kamsalamander) lijken dit 
vermoeden te bevestigen. 

GEDROOGD VOER 
Voor vissen en waterschildpadden be
staat het zogenaamde droogvoer. Zo 
zijn er gedroogde kreeftjes voor schild
padden en pellets van vismeel voor on
der andere vijvervissen. Enkelen onder 
ons maken gebruik van dit voer; de pel
lets hebben echter als nadeel dat ze blij
ven drijven. In dierenwinkels voert men 
Cynops orienta/is (Chinese Dwerg
salamander) vaak met gedroogd schild
paddenvoer, wat de dieren volgens 
Henk Wallays redelijk eten. 
Edo van Uchelen heeft via een universi
teit waar Klauwkikkers (Xenopus lae
vis) werden gekweekt, professioneel 
pelletvoer voor deze dieren bemach
tigd. Dit voer bevat aile componenten 
voor een gezonde groei. Zijn Triturus 
carnifex en Triturus karelinii wilden bet 
echter niet eten. 

VLEES EN VIS 
HAGEDOORN ( 1984) beschrijft bet ge
bruik van reepjes kipfilet voor 
Zwaardstaartsalamanders ( Cynops en
sicauda) en voor Axolotls. Hij biedt de 
reepjes voor de neus van de salamander 
aan. Ook bij Henk Wallays eten de 
Axolotls (Ambystoma mexicanum) kip
penvlees. 

Ook hart en lever kunnen we voeren. 
(Runder)hart bewaren we in dunne 
reepjes, gesneden en in parties ver
deeld, in de vriezer. Lever is makkelij
ker in reepjes te snijden als het ietwat 
bevroren is. Daama kunnen we de (ont
dooide) reepjes met een pincet, of ge
prikt aan een breinaald, aan watersala
manders voeren. De ervaring leert dat 
we de salamanders het voer niet moeten 
opdringen; meestal werkt het veel at
tractiever als de prooi probeert te 
'vluchten'. We kunnen dus het best de 
aangeboden prooi van de kop van de sa
lamander weg bewegen; bet lijkt dan 
meer of er iets levends probeert te 
vluchten. De dieren vinden bet voer 
vrij snel aileen al op de reuk. Als er 
eenmaal een dier aan het eten gesla
gen is, lokt dit door zijn bewegingen 
al snel de andere salamanders. 
Het overige voer kan dan dus ge
woon los in bet aquarium worden ge
strooid. 
Marc Stenssen en Ad Bouwman hebben 
goede ervaringen met runderhart. Ze 
voeren het aan aile 'grotere' watersala
manders, zoals Triturus karelinii, 
Triturus dobrogicus (Donau-Kamsala
mander), Triturus carnifex, Pleurodeles 
walt/ (Ribbensalamander) en Amby
stoma mexicanum. Edo van Uchelen 
voerde runderhart ook aan Triturus 
mannoratus (Marmersalamander). 
Bij Henk Wallays eten de Typhlonectes 
compressicauda (aquatische Worm
salamanders) praktisch aile soorten 
aas. Hij voert ze onder andere ge
kookte kabeljauw, kipfilet en biefstuk. 
Dit eten de dieren echter niet met 
een zelfde vraatzucht als levend voer. 
Ook zijn Axolotls eten overigens kabel
jauw. Een ander voer dat werd gepro
beerd bestond uit gamalen (gepeld en 
gekookt). Bij Henk Wallays werd dit 
door onder andere zijn Japanse 
Vuurbuiksalamanders ( Cynops pyrrho
gaster) gegeten. 
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VOOR- EN NADELEN 
De voordelen van dood voer zijn duide
lijk. Je kan bet praktisch onbeperkt ver
krijgen en bewaren (gedroogd of in een 
vriezer) en dus heb je altijd voedsel in 
huis. Nadelen zijn dat bijvoorbeeld 
puur vlees of vis praktisch aileen maar 
eiwitten en soms wat vet bevat. Kalk, 
vitaminen en koolhydraten krijgen ze 
op die manier nauwelijks binnen. Ook 
invriezen en drogen zorgen voor kwali
teitsvermindering van vitaminen. 
Overigens is er maar weinig bekend 
over de vitaminenbehoeften van sala
manders. Wei komen er af en toe 
slechte, kromme larven uit de eieren 
of krijgen jonge dieren groeistoor
nissen (rachitis) bij een kalktekort. 
HAGEDOORN ( 1986) bepoedert vooraf 
rundertartaar met Gistocal of Camicon 
en rolt bet dan tot 'wormpjes'. Hij 
gebruikt dit onder andere voor 
Ribbensalamanders. Ook kunnen we bij 
het voeren van kipfilet of hart een op
lossing van vitaminen in het voedsel in
spuiten, zoals Marc Stenssen soms 
doet. 
Salamanders eten dood voer vaak min
der gretig. Dit kan komen doordat de 
prikkel tot eten niet zo groot is (het be
weegt immers niet) of doordat ze het 
minder smakelijk vinden. 
Een groot nadeel is dat de dieren van 
dood voer vaak niet alles opeten en dat 
daarom het water snel vervuilt; vooral 
bij het voeren met lever en hart gebeurt 
dit erg snel. Het beste is het overgeble
ven voedsel een a twee uur na het voe
ren uit het aquarium te verwijderen. 
AI met al kunnen we op een betrekke
lijk eenvoudige manier een breed voed
selaanbod schaffen, door het aanbieden 
van dood voer. Mede door deze moge
lijkheden zijn in bet water actieve sala
manders relatief eenvoudiger te houden 
dan soorten die een volledig of tijdelijk 
landleven leiden. Het algemene gevoel 

bij de leden van de Doelgroep blijft 
overheersen dat dood voer een waarde
volle aanvulling is op het voeren met le
vende voedseldieren, maar dat het nooit 
het volledige voedingspakket mag vor
men. Onderzoek naar mogelijke groei
stoornissen bij het voederen met aileen 
dood voer is gewenst. 

DANKWOORD 
Met dank aan alle leden van de Doelgroep 
Salamanders die een bijdrage aan dit artikel 
hebben geleverd. 

DEAD FOOD FOR WATER-LIVING SALA
MANDERS 
The diet of water-living salamanders has been 
experimented with over a number of years. 
This article provides an overview of the know
ledge on the topic which is available in the 
specialist group. The following items can be 
fed: dead invertebrates (water snails, mussels), 
deep frozen red mosquito larvae, deep frozen 
food provided for discus fish and terrapins, 
deep frozen Mysis (brackish water crustace
ans), dried crabs (turtle food), chicken fillet, 
ox heart, liver, boiled cod, steak and shrimps 
(peeled and boiled). Salamanders do not eat 
the special pellets developed for Xenopus lae
vis. The advantages of dead food are that the 
supply is practically unlimited and that it can 
be kept. The disadvantages of certain products 
such as pure meat or fish are that there is none, 
or much too little, calcium, vitamins and car
bohydrate available. Dried and deep frozen 
products loose vitamins during drying and 
freezing. Also the salamanders are often not 
keen on this type of food and the water beco
mes dirty more quickly due to the presence of 
uneaten food. Dead food can be provided as an 
extra. Further research is needed to determine 
the extent to which these sorts of food can lead 
to disruptions of growth or other abnormali
ties. 
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Ervaringen met de Madeira-muurhagedis 
(Podarcis dugesii) 

INLEIDING 
Sinds 1990 verzorg ik Podarcis dugesii 
in bet terrarium. Daar er in de 
Nederlandstalige terrariumliteratuur 
nauwelijks iets te vinden is over deze 
soort, ben ik op onderzoek uit gegaan 
om gegevens te verzamelen. Het leek 
me nuttig deze gegevens, tezamen met 
eigen ervaringen, te verwerken tot een 
artikel, daar deze soort veelvuldig 
gei'mporteerd wordt, laag geprijsd is en 
dus veel gekocht zal worden, voorna
melijk door beginnende terrariumhou
ders. 

BESCHRIJVING 
De Madeira-muurhagedis is een rede
lijk forse hagedis met een maximum to
taallengte van 235 mm (RICHTER, 
1986). Echter een bij mij in 1990 gebo
ren mannetje had na twee jaar al een 
lengte van ruim 250 mm, waarbij er ook 
nog 10-20 mm staart ontbrak. De staart 
is meestal wat korter dan tweemaal de 
kop-romplengte. Volwassen mannetjes 
zijn forser en Ianger dan volwassen 
vrouwtjes en hebben ook een bredere 
kop. De kop is relatief spits. De nek is 
minstens net zo breed en vaak zelfs bre
der dan de kop. 
Qua kleur en tekening is bet een erg va
riabele hagedis. De basiskleur van de 
bovenkant van bet lichaam is meestal 
bruin (van geelbruin tot donkerbruin), 
maar kan ook grijs, groenachtig of 
zwart zijn. Deze bovenkant is vaak ge
lig of groenachtig gespikkeld. Op de 
flanken loopt meestal een lengteband, 
bestaande uit een donkere ondergrond 
met Iichte spikkels. Op de rug liggen 
meestal twee Iicht gekleurde, danker 
omzoomde lengtestrepen. De streepte
kening van volwassen dieren vervaagt 

enigszins bij bet ouder worden of ver
dwijnt soms zelfs helemaal bij sommi
ge mannetjes. De buikzijde is gewoon
lijk creme of gelig gekleurd, met of 
zonder zwarte vlekjes. Zo nu en dan 
worden er mannetjes gevonden met een 
blauwe, oranje of rode buik en/of met 
een blauwe keel. Ook geheel of gedeel
telijk zwarte exemplaren komen relatief 
vaak voor. 
P. dugesii is enigszins in staat van kleur 
te veranderen, voomamelijk ventraal 
(aan de buikzijde). Kleurveranderingen 
op de rug (dorsaal) treden niet op. Dit 
lijkt wei zo te zijn als de dieren van ver
schillende kanten bekeken worden. 
Dieren die groenig of grijzig zijn bij be
kijken vanaf de kopzijde zijn bruinig als 
je ze vanaf de staartzijde bekijkt (CRISP, 
COOK & HEREWARD, 1979). 
Deze auteurs deden een onderzoek naar 
P. dugesii voor wat betreft de kleurva
riatie van deze hagedissen. Onderzocht 
werd of deze kleurvariatie van invloed 
was op de warmteregulatie. Dit bleek 
niet zo te zijn, maar men trok wei de 
conclusie dat de kleurvariatie verband 
houdt met bet substraat waarop de ha
gedissen Ieven. Op de Ilhas Selvagens 
zijn de rotsen waarop de hagedissen Ie
ven grijsachtig tot roodachtig. Hier Ie
ven voomametijk grijsbruine dieren 
met een roodachtig waas. Op Madeira 
en Porto Santo, de enige eilanden met 
groene begroeiing gedurende bet gehele 
jaar, worden de dieren met een groen en 
bruin patroon gevonden. Op de Ilhas 
Desertas worden voornamelijk mela
nistische dieren gevonden, die op 
zwart basalt en roodachtig, vulkanisch 
gesteente Ieven. Dieren met een kleur 
die enigszins correspondeert met 
de ondergrond waarop ze Ieven zul-
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len minder opvallen en dus meer over
levingskans hebben. Hierdoor maken ze 
meer kans op deelname aan de voort
planting en zullen hun specifieke 
(kleur)kenmerken doorgeven aan de na
komelingen, waardoor deze meer kans 
zullen hebben om ook een niet zo op
vallende kleur ten opzichte van de on
dergrond te krijgen. 
MERTENS ( 1938) beschreef de melanis
tische Madeira-muurhagedissen van de 
Ilhas Desertas als ondersoort (P. dugesii 
mauli), voomamelijk op basis van hun 
kleur. BISCHOFF, 0SENEGG & MAYER, 
( 1989) voeren deze ondersoort weer af 
en beschrijven twee nieuwe ondersoor
ten; de verspreiding van de ondersoor
ten is als volgt: 
Podarcis dugesii dugesii: op Madeira, 
de Ilhas Desertas en de Azoreneilanden 
Pico, Sao Miguel, Graciosa, Faial, 
Santa Maria en Terceira. (Op de Azoren 
is P. dugesii door de mens ingevoerd 
(RICHTER, 1986; MALKMUS, 1985}, ver
moedelijk op de schepen die van 
Portugal, via Madeira, naar de Azoren 
voeren). 
Podarcis dugesii selvagensis: op de 
Ilhas Selvagens. 
Podarcis dugesii jogeri: op Porto Santo. 
(De door mij verzorgde dieren zijn af
komstig van Madeira en behoren dus tot 
de nominaatvorm P. d. dugesii.) 

BIOTOOP 
P. dugesii komt in de meest uiteenlo
pende biotopen voor. Het ontbreken van 
concurrerende soorten op de eilanden 
zal bier voor een groat deel de oorzaak 
van zijn. Op de Ilhas Selvagens komt 
ook de gekko Tarentola delalandii voor, 
maar op de overige eilanden is P. duge
sii het enige reptiel, zelfs bet enige, in
heemse, vleugelloze gewervelde dier. 
De meeste biotopen waar de dieren ge
vonden worden hebben wei een over
eenkomst, namelijk de aanwezigheid 
van water. Zo vindt men P. dugesii on-

der andere op bet strand (tot aan bet wa
ter) en op begroeide en kale rotsen bij 
beekjes. CooK ( 1979) vermeldt open 
landbouwgebied en, in mindere mate, 
de vochtige, beboste bergen. 
P. dugesii komt voor vanaf zeeniveau 
tot hoven 1000 m (COOK, 1983). Ze 
schuwen de aanwezigheid van mensen 
niet. LUNN ( 1991) vond dieren bij een 
zwembad en een bar in Funchal. CooK 
( 1983) vermeldt dat deze hagedissen 
veelvuldig worden aangetroffen bij hui
zen, picknickplaatsen en vuilnisstort
plaatsen. 
Op de Azoreneilanden is P. dugesii aan 
de directe kustzone gebonden. Ze geven 
aldaar de voorkeur aan de zwarte, 
spaarzaam begroeide lavarotsen met z' n 
vele spleten en nissen. Ook de met de 
lavarotsen in verbinding staande havens 
worden bewoond, evenals de stapel
muurtjes om de akkerlandjes en de 3-5 
meter hoge, begroeide muren random 
de ananasplantages (MALKMUS, 1985). 

YO EDSEL 
P. dugesii voedt zich in de vrije natuur 
voomamelijk met insecten, spinnen et
cetera. SADEK ( 1981) onderzocht bij 
zo'n 1700 exemplaren de niaaginhoud 
en vond bij de dieren van Madeira en de 
Ilhas Selvagens voornamelijk mieren. 
Naast dierlijke kost wordt er ook rela
tief vaak plantaardig materiaal gegeten. 
MERTENS ( 1926) meldt dat deze hage
dissen 'gevreesd' worden door de wijn
boeren op Madeira omdat ze druiven
plantages zouden 'plunderen'. RoHDE 
( 1925) beschrijft hoe een op het strand 
van Funchal (Madeira) levende popula
tie hagedissen graag aan suikerriet likte, 
terwijl de dieren die op de muren van 
Funchal Ieefden dit weigerden. 
MERTENS (1935) vermeldt ook nog bra
men als onderdeel van bet voedselpak
ket op Madeira. 
ELVERS (1977; 1978) beschrijft dat P. 
dugesii op Madeira de nectar van bloe-
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men oplikt en op deze manier zelfs als 
bestuiver fungeert. Bloeiende Aloe ar
borescens werden aileen door juvenie
len bezocht. De bloemen van Echium 
nervoswn werden bezocht door hage
dissen van aile formaten. 
RICHTER ( 1986) verzorgde talrijke 
exemplaren in het terrarium. Bij hem 
werd aileen dierlijke kost gegeten en 
plantaardig voedsel steeds geweigerd. 
CRISP, COOK & HEREWARD ( 1979) be
schrijven hoe ze grate aantallen 
Madeira-muurhagedissen vingen voor 
een wetenschappe lijk onderzoek door 
midde l van vallen waar de dieren met 
tomaat in gelokt werden. MALKMUS 
( 1985) hie ld twee exemplaren geduren
de 18 maanden geheel vegetarisch. Oat 
deze hagedissen niet kieskeurig zijn in 
hun voedselkeuze wordt beschreven 
door LUNN ( 199 1 ). Hij zag hoe P duge
sii op een terras en bij een zwembad in 
Funchal op de grand gevallen brood
kruimels, cakekruimels, stukjes kip, to
maat en ham opaten, zoals bij ons bij
voorbeeld mussen doen. 

Wildvang Podarcis du~:esii dugesii vrouwtje . 

Mijn dieren worden voornamelijk met 
insecten gevoerd. Het grootste deel van 
hun voedsel bestaat uit huiskrekels en 
meelwormen. Het voeren van de hage
dissen gaat als volgt: de krekels worden 
met een pincet doodgeknepen en in een 
voederbakje gedaan. Hier worden dan 
wat meelwormen bij gedaan (ook de 
torren en de poppen worden graag ge
geten), zodat er beweging in het bakje 
ontstaat. De dode krekels worden er al
tijd als eerste uitgepikt. Op deze manier 
voorkom ik een krekelplaag in huis. Het 
terrarium is namelijk niet I 00% krekel
dicht en is op een dusdanige manier in
gericht dat krekels zich binnen enkele 
seconden zouden verstoppen. Zo nu en 
dan worden er ook spinnen, regenwor
men en in en om het huis levende insec
ten aangeboden. 
Tamelijk onregelmatig wordt er ook 
plantaardig voedsel aangeboden. 
Hiervan eten ze aileen dan wanneer er 
enkele dagen geen dierlijke kost wordt 
aangeboden. Favoriet zijn dan rijpe 
banaan en Cm·van Cevitam in diverse 

Foto: F. S le ijpen 
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Nakweek F2 Podarcis dugesii dugesii. 

smaken. Aangeboden, maar geweigerd 
werden ook druiven, appel, peer en 
kiwi. 
De nakweekhagedissen worden ver
zorgd in volglazen terraria die wei kre
keldicht zijn. Zij krijgen volop huiskre
kels, buffalowormpjes en kruisspinnen. 
Aile voedseldieren worden altijd ruim 
bepoederd met ' n kalklvitarninenpro
dukt, zoals bijvoorbeeld Arnrepcal of 
Nektonrep. In het drinkwater wordt al
tijd melkzure kalk en vitarnine AD3 
(9000 I.E. vitamine A en 3000 I.E. vita
mine D3 per liter) gedaan. Het sproei
water wordt nooit gevitarniniseerd. 
Overigens lijkt het me belangrijker wat 
de voedseldieren eten dan wat voor 
voedseldieren de hagedissen krijgen. 
De voedseldieren worden 's nachts ge
voerd en in de loop van de ochtend aan 
de hagedissen gegeven. Zo zijn de 
voedseldieren 'goed gevuld' wanneer 
ze opgegeten worden. De huiskrekels 
worden dagelijks gevoerd met plantaar
dig materiaal (bijvoorbeeld andijvie, 
sla, paardebloemblad, enzovoort) en 

Foto: F. Sleijpen 

droog hondenvoer (diner). De meelwor
men krijgen volkorenbrood en hebben 
altijd de beschikking over plantaardige 
kost. 

HET TERRARIUM 
Het terrarium waarin de volwassen die
ren Ieven is gebouwd in de huiskamer, 
direct naast de ingang. Het terrarium is 
min of meer driehoekig van vorm met 
twee korte zijkanten. De rechthoekszij
den van de bod em zij n I 00 en 170 em. 
De hoogte is 150 em. 
De voorkant bestaat uit twee naar achte
ren hellende schuifruiten; de rest van 
het terrarium is van hout gemaakt. In 
het plafond bevinden zich vier ronde 
gaten (diameter 8 em), afgedekt met 
horrengaas. In de rechterzijkant bevindt 
zich vlak bij de bodem een afsluitbaar 
luchtroostertje. De linkerzijkant en de 
achterwand zijn helemaal beplakt met 
ruwe kurkplaten. Hierdoor komt het to
tale leefoppervlak voor de hagedissen 
op ruim 4m2, waarbij de in het terrari
um aanwezige takken, stronken en 
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planten niet meegerekend zijn. 
Het terrarium wordt verlicht en ver
warmd door middel van twee TL-bui
zen van 36 W, een spot van 60 W en een 
spot van 40 W. De smoorspoelen van de 
TL-buizen zijn in de bodem verzonken, 
omgeven door kiezel en afgedekt met 
enkele stukken rots. Deze stukken rots 
worden 45-50°C warm. De hagedissen 
liggen hier vaak en lang op. De spot van 
60 W schijnt op een schuin omhoog 
staande boomstam. Hiercp wordt het 
tussen de 32-37°C. De spot van 40 W is 
op een groot stuk kurkeikschors gericht 
dat op de kurkplaten van de achterwand 
is geschroefd. Hierop wordt het ruim 
40°C. Achter dit stuk schors slapen de 
Madeira-muurhagedissen. Het koelste 
dee! van het terrarium is, atbankelijk 
van de kamertemperatuur, 18-23°C. 
's Nachts daalt alles naar kamertempe
ratuur. 
De daglengte in het terrarium is 's zo
mers en 's winters verschillend. In het 
najaar bran den de lam pen 8-10 uur per 
dag en 's zomers 16 uur. Eerst werd de 
Iichtperiode geleidelijk verlengd met 
een kwartier per week en op dezelfde 
wijze verkort. Het volgende jaar werd 
dit in een keer gedaan, dus van 8 uur 
naar 16 uur op een dag. Voor zover 
waarneembaar maakte dit niks uit voor 
wat betreft het gedrag en de voortplan
ting in het terrarium. 
In het terrarium zijn twee verschillende 
biotopen gecreeerd. Op de gehele bo
dem ligt een twintig centimeter dikke 
laag potgrond. In het droge, warme, 
rotsachtige deel is de luchtvochtigheid 
vlak boven de verwarmde rotsen 40-
50% en is de potgrond bedekt met een 
5-8 em dikke laag kippengrit en stukken 
rots. Voor dit kippengrit werd gekozen 
omdat het een natuurlijke aanblik geeft, 
goedkoop is en calcium (38, 1%) en fos
for (0,05%) bevat. De hagedissen lik
ken er zo nu en dan aan en ik zie ze ook 
wei eens stukjes opeten. 

In dit deel staan enkele vetplantjes. 
Het vochtigere dee) (relatieve lucht
vochtigheid is 60-90%, atbankelijk van 
het sproeien), is redelijk dicht beplant 
en koeler dan het warme deel. In dit 
gedeelte is de potgrond afgedekt met 
een dikke laag boomschorssnippers. 
Hier groeit onder andere klimop en jas
mijn. 
Door het terrarium op deze wijze in te 
richten en te varieren, bied je de dieren 
een scala van mogelijkheden aan, net 
als in de natuur. Zo ontstaan er zeer dro
ge, warme plekjes vlak bij koele, voch
tige plekjes, iets wat naar mijn mening 
voor de meeste reptielen aangenaam is. 
Voorwaarde voor een dergelijke inrich
ting is natuurlijk wei een zo groot mo
gelijk terrarium. 

GEDRAG 
Als er in de Nederlandstalige terrarium
literatuur al iets te vinden is over de 
Madeira-muurhagedis, dan is het stee
vast de opmerking dat deze soort zeer 
onverdraagzaam en agressief is ten op
zichte van soortgenoten en andere ha
gedissen. Het zijn vooral de mannetjes, 
met hun sterk ontwikkelde territorium
drang, die erg volhardend zijn in de 
achtervolgingen en bijtpartijen. 
In de natuur Ieven de dieren plaatselijk 
dicht op elkaar. BRANDL & VOLKL 
( 1988) vermelden dat vier exemplaren 
per m2 geen uitzondering is, terwijl er 
voldoende, ogenschijnlijk geschikte 
leefruimte in de directe omgeving on
gebruikt bleef door de hagedissen. 
Op de Azoren vond MALKMUS (1985) 
op plekken waar rijp fruit lag wel 50-80 
exemplaren bij elkaar op enkele vier
kante meters. 
Ook kannibalisme komt bij deze soort 
voor. De hoge populatiedichtheid in 
combinatie met kannibalisme en de on
derlinge onverdraagzaamheid leidt tot 
veel staartverlies. De regeneratie van 
de staart gaat bij deze soort erg snel. 
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Negentig procent van aile verloren ge
gane staarten is binnen twaalf weken 
geregenereerd (BRYANT & BELLAIRS, 
1967). 
Op Madeira hebben de hagedissen de 
volgende vijanden: de mens (de drui
venkwekers ), honden, huiskatten, ratten 
en grote vogels zoals meeuwen en roof
vogels (RICHTER, 1986). Op Deserta 
Grande vallen ze ook ten prooi aan wil
de katten (COOK & YALDEN, 1980). 
In een groot terrarium is het soms mo
gelijk gebleken deze soort te combine
reo met andere hagedissen. Uiteraard 
hangt een en ander sterk af van het ka
rakter van de individuele dieren. 
Begin 1990 werden in het hierboven be
schreven terrarium drie P. dugesii ge
plaatst, te weten een mannetje en twee 
vrouwtjes. De vrouwtjes waren net vol
wassen en hadden hun originele staart 
nog; het mannetje was duidelijk al een 
oud exemplaar met een geregenereerde 
staart. 
Anderhalve maand later werden er drie 
Podarcis sicula campestris (Rui'ne
hagedis) - een man en twee vrouwen -
bij geplaatst. Vanaf dat moment domi
neerde het P. dugesii mannetje aile an
dere hagedissen. Tien dagen later werd 
hij uit het terrarium verwijderd, nadat 
hij een P. sicula vrouwtje een halve 
poot had afgebeten. Het was de bedoe
ling hem na enkele maanden weer terug 
in het terrarium te plaatsen, als de ande
re bewoners hun territorium bepaald 
hadden. Helaas overleed hij een maand 
na zijn verwijdering. De P. dugesii 
vrouwtjes worden door het P. sicula 
mannetje genegeerd. Wei hebben de 
vrouwtjes van beide soorten zo nu en 
dan onenigheid, vooral in de periode 
dat ze eieren moeten leggen. Waar
schijnlijk een strijd om de beste leg
plaats. Deze vechtpartijtjes worden al
tijd in der minne geschikt en hebben 
nooit tot problemen geleid. 
Een nakweek P. dugesii mannetje (ge-

boren in 1990) dat eind 1990 in het ter
rarium werd gezet was niet zo agres
sief. Hij lag soms zelfs naast het P. sicu
la mannetje te zonnen. Meestal echter 
maken ze gebruik van hun eigen 
opwarmplaats. Maar vaak ·zal zo' n 
sameng aan niet zo harmonieus ver
lopen. 

WINTERSLAAP 
Elke winter worden de Madeira-muur
hagedissen in winterslaap gedaan. Ze 
worden dan in een plastic doos met 
twee ventilatieopeningen gedaan. Als 
substraat worden houtsnippers gebruikt 
die Iicht vochtig worden gehouden. 
Deze doos wordt in een onverwarmde 
schuur gezet (0-8°C). Wanneer het la
ger dan ooc dreigt te worden, worden 
ze 'ter opwarming' in de koelkast gezet 
totdat de schuurtemperatuur weer ac
ceptabel is. De winterslaap duurt, af
hankelijk van de buitentemperatuur 75-
110 dagen in de peri ode van half 
november tot eind januari of februari. 
Aile hagedissen, inclusief de vele na
kweekdieren, kwamen zonder proble
men de winterslaap door. B ij het terug
plaatsen werden steeds eerst de 
Rui'nehagedissen in het terrarium gezet 
en 1 a 2 weken later de Madeira-muur
hagedissen. Dit om te voorkomen dat 
de mannelijke P. dugesi i het hele terra
rium als zijn territorium innam. 

VOORTPLANTING 
Aile door mij waargenomen paringen 
duurden tussen een en twee minuten. Er 
werd zowel 's morgens (b.v. om 7.45 u), 
's middags (b.v. 13.00 u) als 's avonds 
(tussen 18.00 u en 21.30 u) gepaard 
door de hagedissen. De paringen von
den plaats in maart/april en nogmaals in 
meiljuni. Bij de paringen bijt het man
netje zoals bij veel Lacerta- en 
Podarcis-soorten het vrouwtje in de 
flank. Op 22 september 1990 werden er 
twee Madeira-muurhagedissen geboren 

Lacerta 54( 6) 



in het terrarium. De eieren werde n op 
een onbeke nde plaats in het grote terra
rium gelegd en kwamen, zonder ingrij 
pen mijnerzijds, uit. Op 14-5- 1990 had 
er een paring plaatsgevonden tussen een 
van de vrouwtjes en een zwart manne
tje . In 199 1 werden er geen jongen ge
boren, door het ontbreken van een vol
wassen mannetj e. Eind 199 1 worden de 
twee nakweekhagedissen in het grote 
terrarium gezet, zodat er nu een manne
tje e n drie vrouwtjes aanwezig waren. 

Paring van een Podarcis dugesii dugesii mannctje F l met een wild
vang vrouwtje. Foto: F. Sleijpen 
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In 1992 werden e r 24 jonge hagedissen 
geboren (tussen 4 augustus en I 0 de
cember) e n in I 993 waren het er 26 
(tussen 27 augustus en 14 november). 
Aile eieren ware n ergens in het terrari
um gelegd ; ze kwamen ze1fstandig uit. 
Over de broedtemperatuur en incubatie
periode kan ik geen ui tspraak doen, om
dat ik de eieren niet kunstmatig heb Ia
ten bebroeden. Tijdens het leegruimen 
van het gehe1e te n·arium en het tevens 
verwijderen van de oude potgrond wer
den de e ischale n gevonde n. Deze lagen 
allemaal bij elkaar op ongeveer 25 em 
afstand van de smoorspoelen. De pot
g ra nd was op die plaats altijd wei wat 
vochtig door het begieten van de plan
ten. 
In de literatuur is er wei wat te vinden 
over de broedduur e n broedtempera
tuur. IN DEN BoscH ( 199 1) meldt een in
cubatieduur van 62 dagen bij 29°C en 
86 dagen bij 25°C. 
RICHTER ( 1986) verme ld t dat er geen 
gegevens over de voortplanting in de 
natuur beke nd zijn . We i venneld t hij 
terrariumgegevens: 3-4 weken na het 
e inde van de winterrust , in april , vinden 
er paringen plaats. Er worden legsels 
geproduceerd van mei to t augustus, met 
tussenpozen van 5-8 weken. Meestal 
zijn er twee legsels per vrouwtje; een
maal gaf een vrouwtje d rie legsels . De 
jongen werden geboren na 80-9 1 dagen 
bij een broedte mperatuur van 28-30°C 
overdag en 20-25°C 's nachts. De jon
gen waren bij de geboorte 85-93 mm 
lang. (Bij mij waren de jongen a llemaal 
tussen 70 e n 75 mm lang). Op een leef
tijd van 15 maanden, zonder winterrust, 
werd er voor het eerst gepaard. 
De bij mij in het terrarium uitgekomen 
jongen waren bij de geboorte allemaal 
erg donker of zwart gekleurd, zonder 
z ichtbare tekening. Na 2 tot 4 dagen 
werden ze dan Iichter en werd hun teke
ning zichtbaar. Bij het opgroeien bleek 
e lk exemplaar over een duidelij k eigen 
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kleur en tekening te beschikken. Zo wa
ren er lichtgelige. donkergelige, licht
bruine, donkerbruine en grijsachtige 
exemplaren. Sommige hadden nauwe
lijks strepen, andere vage strepen en 
weer andere donkere strepen. Geen van 
de jongen werd echter zwart, zoals de 
stamvader van de kweekgroep. Het op
kweken van de jongen leverde geen 
problemen op. Ze zijn niet kieskeurig 
wat hun voedsel betreft. Alles wat be
woog en niet te groot was, werd gege
ten. Op het eten van plantaardige kost 
heb ik ze nooit kunnen betrappen, hoe
wei ze het wel regelmatig aangeboden 
kregen. 
Het grootste probleem met de nakweek 
Madeira-muurhagedissen was helaas 
het kwijtraken ervan. Er was vrijwel 
geen interesse bij andere lietbebbers. 
Vandaar dat in het voorjaar van 1994 
werd besloten om met de kweek te stop
pen. 

EXPERIENCE WITH PODARC/S DUGES/1 
In the Dutch language terrarium literature 
there is almost no information available about 
the Madeira wall lizard, except notes that it is 
an aggressive species and data on egg incuba
tion. P. dugesii is a very variable lizard with a 
dorsal coloration varying from yellow-brown 
to black with yellow or greenish speckles. A 
line of light speckles on a dark background 
cover the flanks. Three subspecies have been 
described. In the wild their diet consists of 
both insect and plant material. In the terrarium 
they exhibit a clear preference for insects. As 
regards choice of biotope P. dugesii is not 
very selective but the animals are usually 
found in proximity to water. In a large terrari
um it is sometimes possible to combine them 
with other Podarcis species. It the case dis
cussed this occurred with P. sicula campestris. 
The terrarium holding the animals had a 
dry/warm and a damper/cooler area. 
Hibernation lasted 75-110 days at a tempera
ture of 0-8°C. The eggs, which were not remo
ved from the terrarium, hatched successfully. 
The young animals were reared away from 
their parents. The greatest problem with this 
species is to find new homes for the young 
produced. 

LITERATUUR 
BISCHOFF, W., K. 0SENEGG & W. MAYER, 
1989. Untersuchungen zur subspezifischen 
Gliederung der Madeira-Mauereidechse, 
Podarcis dugesii (Milne-Edwards, 1829). 
Salamandra 25: 237-259. 
BoscH, H.A.J. IN DEN, 1991. De incubatieduur 
van eieren van de Brilhagedis (Podarcis per
.\picillata). Lacena 49: 146-154. 
BRANDL, R. & W. VOLKL, 1988. Tail-break rate 
in the Madeiran lizard (Podarcis dugesii). 
Amphibia-Reptilia 9: 213-218. 
BRYANT, S.V. & A. D'A. BELLAIRS, 1967. Tail 
regeneration in the lizards Anguisfragilis and 
Lacerta dugesii. Zool. J. Linn. Soc. 46: 297-
305. 
CooK, L.M., 1979. Variation in the Madeiran 
lizard Lacerta dugesii. J. Zool. 187: 327-340. 
CooK, L.M., 1983. Density of lizards in 
Madeira. Bocagiana 66: 1-3. 
CooK, L.M. & D. W. YALDEN, 1980. A note on 
the diet of feral cats on Desena Grande. 
Bocagiana 52: 1-4. 
CRISP, M., L.M. CooK & F. V. HEREWARD, 
1979. Color and heat balance in the lizard 
Lacerta dugesii. Copeia 1979: 250-258. 
ELVERS, J., 1977. Flower-visiting lizards on 
Madeira. Bot. Notiser 130: 231-234. 
ELVERS, J., 1978. The Madeiran lizard-flower 
connection observed in a natural habitat. Bot. 
Notiser 131: 159-160. 
LUNN, J., 1991. Scavenging by the Madeiran 
lizard Lacerta dugesii. Brit. herpetol. Soc. 
Bull. 35: 10-11. 
MALKMUS, R., 1985. Zur Verbreitung von 
Rcma perezi und Lacerta dugesii auf den 
Azoren. Nachr. naturwiss. Mus. 
Aschaffenburg, 91: 37-69. 
MERTENS, R., 1926. Ober einige Echsen. 
Lacerta dugesii. Bl. Aquar. Terr.kde. 37: 102-
103. 
MERTENS, R., 1935. Zoologische Eindri.icke 
von einer atlantischen Inselfahrt. Bl. Aquar. 
Terr.kde. 46: 82-89. 
MERTENS, R., 1938. Lacerta dugesii mauli, 
nov. subspec. Senckenbergiana 20: 287-290. 
RICHTER, K., 1986. Podarcis dugesii (Milne
Edwards, 1829) - Madeira Mauereidechse. In: 
BOHME, W. (red.). Handbuch der Reptilien und 
Amphibien Europas, Band 2111, Echsen III: 
388-398. Aula-Verlag, Wiesbaden. 
RoHDE, W., 1925. Yom fruchtfressen der 
Eidechsen. Bl. Aquar. Terr.kde. 36: 467-468. 
SADEK, R.A., 1981. The diet of the Madeiran 
lizard Lacerta dugesii. Zool. J. Linn. Soc. 73: 
313-341. 

Lacerta 54( 6) 



Slangen van Portugal (3): 
de Westelijke Gladde Slang 
( Coronella austriaca acutirostris) 

Rudolf Malkrnus 
SchulstraBe 4 
D-97859 Wiesthal 
Duitsland 

Vertaling: Tjaldo 
Brandenburg 

BESCHRIJVING 
Voor de Gladde Slang is een donker
bruine band vanaf de neus, door de 
ogen, tot bij de mondhoek kenmerkend. 
In het midden van het lichaam liggen, 
rondom geteld, 19 dorsale schubben. 
Van de zeven bovenlipschilden grenzen 
het derde en vierde aan de onderrand 
van het oog. Het aantal buikschilden 
(ventralia) varieert tussen 164 en 186, 
de gepaarde onderstaartschilden (sub
caudalia) tussen 52 en 65. Alle schilden 
zijn glad (ENGELMANN, 1993). De basis
kleur is bruin tot grijsachtig. Aan de zij-

Verspreiding van Comnella mtslriaca op het lbcrisch schiereiland. 
Vrijwel aile vindplaatsen liggen in bcrggcbicdcn met meer dan 800 
mm neerslag per jaar (stippellijntjes). De verticalc arcering geeft hct 
rclatief aaneengesloten bewoonde areaal aan: zwarte stippen zijn los
se vondsten. en de diamantjes zijn meldingen van voor 1990 waar de 
soort niet mccr teruggevonden is. De lijn met dubbcle streepjes en 
puntjes geeft de hypothetische oostclijkc vcrsprcidingsgrens van C. 
llliStriacaacutim.\"lris. Naar: MALKMUS, 1995 
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kanten ligt een rij Iichter gekleurde 
vlekken. De buik heeft geen scbaak
bordacbtig vlekkenpatroon. 
~anne~es hebben in verbouding een 
langere staart dan vrouwtjes en dus is 
bet aantal subcaudalia bij mannetjes 
groter en het aantal ventralia kleiner. 
De pas in 1995 beschreven westelijke 
ondersoort (~ALKMUS, 1995) van de 
Gladde Slang onderscheidt zicb op de 
volgende punten van de nominaatvorm: 
kleinblijvend (meestal niet Ianger dan 
50 em), met een smallere, spitsere kop 
en een opvallend - dikwijls naar voren 
uitstekend - snuitpuntschild (rostrale) 
dat gewoonlijk de internasale schilden 
van elkaar scheidt. Daarnaast kenmerkt 
de Westelijke Gladde Slang zicb veelal 
door een groter aantal scbilden in bet 
kop/bals gebied ( vooral voor wat betreft 
de lipscbilden (labialia), achteroog
scbilden (postocularia) en nekscbilden 
(nucbalia), en tot slot door meer sub
caudalia. 

VOORKO~EN 

Coronella austriaca komt in grote de
len van Europa voor. Van Portugal tot 
de Kaspische Zee en van het zuiden van 
Scandinavie en Zuid-Engeland tot 
Sicilie. De ondersoort C. a. acutirostris 
komt alleen voor op het westelijke deel 
van het lberisch schiereiland: Galicie, 
Asturie, Leon en stukken van Portugal 
(zie kaart). In Portugal Ieven ze in ge'i
soleerde stukjes berggebied ten noor
den van de Rio ~ondego en in de wat 
zuidelijker gelegen Serra da Malcata en 
Serra da Estrela (CRESPO, 1974; 
HOPKINS, 1974; ~ALKMUS, 1981, 1985, 
1986/87, 1992, 1995). Uit klimatologi-
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Portrel van Coronella austriaca acwirostris (Serra do Geres). Let op hel voor uitstekcnde snuitpuntschild. 
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sche overwegingen zouden we Gladde 
Slangen ten zuiden van de Rio Tejo ai
leen verwachten in de Serra de Sao 
Mamede en de Serra de Monchique. 
Oude waarnemingen uit de ' Algarve' 
(VIEIRA LOPES, 1887) hebben waar
schijnlij k betrekking op de Serra de 
Monchique . Bevestiging van deze 
waarnemingen is er niet (zie ook 
MALKM US, 1992). Misschien gaat het 
om een verkeerd gedetermjneerde 
Colonel/a girondica of de vindplaats
gegevens zijn niet juist. 
In Portugal komt de soort voor op een 
hoogte van 300 m (ten westen van 
Braga) tot 1575 m (de Serra da Estre la). 
In centraal Spanje (Sierra de Gredos) 
komen ze voor tot 2300 m (LIZANA et 
al. , 1988). 

HABITAT 
De in Midden-Europa warmteminnen
de soort komt in het zuidwestelijke deel 
van haar verspreidingsgebied (vooral 
onder de 900 m) voor op dichtbegroeide 
plekken (rotsachtige bosgebieden met 
vee! onderbegroeiing) met een betrek
ke lijk koel en vochtig (jaarlijkse neer-

Foto: R. Malkmus 

slag meer dan 800 mm) rnicroklimaat 
(zie ook GALAN RAGALADO, 1988; 
MALKM US, 1995). Andere aan dit milieu 
aangepaste soorten die in deze levens
gemeenschap voorkomen zijn de, voor 
het noordwesten van het lberisch 
schiereiland inheemse, Goudstreepsala
mander Chioglossa lusitanica, de lbe
rische Yroedmeesterpad Alytes obste
tricans boscai, de Spaanse Ki kker Rana 
iberica, de Spaanse Smaragdha-gedis 
Lacerta schreiberi en de Spaanse Adder 
Vipera seoanei. Boven de boomgrens 
komen Gladde Slangen voor in ro tsige 
heidegebiede n met dee ls erg weirug 
plantengroei. Ze hebben hier wei een 
voorkeur voor de warmere plekjes. In 
landbouwgebieden en op andere plaat
sen in de buurt van mensen komt deze 
slang niet voor. 
In de Serra da Estre la en de Serra do 
Geres vond ik C. a. acutirostris samen 
met de Hazel worm Anguis ji'agilis, de 
Pare lhagedis Lacerta lepida, de 
Spaanse Smaragdhagedi s Lacerta 
schreiberi, de lberische Berghagedis 
Lacerta 11/0nticola, de lberische 
Muurhagedis Podarcis bocagei, de 
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Ter vergelijking: portret Coro11ella ausrriaca ausrriaca (Harz, Duitsland). Foto: R. Malkmus 
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Algerijnse Zandloper Psammodromus 
algirus, de Hazelskink Chalcides chal
cides striatus en de Wipneusadder 
Vipera latasti. 
Het samen voorkomen met de nauw 
verwante Coronella girondica (de 
Girondische Gladde Slang) is maar van 
weinig plaatsen bekend. Maar uit nauw
keurig onderzoek in berggebieden zal 
waarschijnlijk blijken dat ze regelmatig 
samen voorkomen. 

GEDRAG 
In heel zijn Portugese verspreidingsge
bied houdt de Gladde Slang van okto
ber/november tot maart/mei een winter
slaap. In de rest van de tijd hangt de 
activiteit af van de temperatuur en de 
zonnestand. In de lager gelegen gebie
den (onder de 800-1000 m) zijn de s lan
gen in de ochtend en in de namiddag ac
tief (op erg warme dagen ook in de 
schemering en het begin van de nacht). 
Als het bewolkt is (en in de hoger gele
gen gebieden, waar het meer waait en 
koeler is), komen de slangen ook rond 
het middaguur uit hun schuilplaatsen. 
Zelf zag ik dat ze in mei erg actief wa-

ren, vooral vlak voor onweersbuien in 
de namiddag bij temperaturen van 23°C 
of hoger en een luchtvochtigheid van 
meer dan 80%. 
Over de populatiedynamica van 
Portugese Gladde Slangen is net zo 
weinig bekend als over zijn voortplan
ting. Waarschijnlijk valt de paartij d tus
sen eind april en eind mei. De Gladde 
Slang is eierlevendbarend en werpt tus
sen eind augustus en begin september 
maximaal 16 jongen. De jongen zijn 
(bij Midden-Europese dieren) tussen de 
12 en 21 em lang. 
In gedragsopzicht verschillen Portu
gese Gladde Slangen weinig van de no
minaatvorm. Als er gevaar dreigt, rollen 
ze hun lichaam op tot een soort schotel, 
waarbij ze het voorlichaam S-vormig 
oprichten. De afgeplatte kop wijst 
daarbij schuin omlaag. Uit deze hou
ding kan een beet volgen (zie ook 
ENGELMANN, 1993). Soms s issen de 
slangen. 
Bij het vangen spuiten de slangen vocht 
uit anale klieren. Ook worden fecalien 
naar buiten geperst en over de aanvaller 
uitgesmeerd. 
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YO EDSEL 
De voeding van Gladde Slangen bestaat 
uit hagedissen (P. bocagei, L. montico
la, P. algirus), kleine slangen en klei
ne zoogdieren, met name muizen 
(Apodemus, Microtus, Mus) . Jonge die
ren eten vooral kleine hagedissen maar 
ook insecten. 

TERRARIUM 
Gegevens over het houden van deze on
dersoort van de Gladde Slang in een ter
rarium zijn er niet. 

BEDREIGINGEN 
In het bergachtige dee! van het versprei
dingsgebied hebben mensen weinig in
vloed op de Gladde Slangen-populatie. 
Alleen in Ieisteengebieden wordt de 
populatie door aanplant van Eucalyptus 
en van dennebomen bedreigd. Door 
machinale egali sering wordt de biotoop 

dermate sterk veranderd, dat dit een 
duidelijke invloed heeft op de popula
tie. Van oorsprong komt C. a. acuriros
tris ook voor in het kustgebied bij Porto 
(NOBRE, 1904), maar door bebouwing 
is hij daar volledig verdwenen. 

SNAKES OF PORTUGAL (3): CO RON ELLA 
AUSTRIACA ACUTIROSTRIS 
Coronel/a austriaca acwirostris differs from 
the nominate subspec ies by lesser overall 
length; it has a narrow head with a pointed and 
projecting snout; the head and neck region 
have an increased number of labials, postocu
laria and nuchalia, as well as a higher subcau
dal ia count. In Portugal this form is restricted 
to altitudes up to 1575 m in the mountainous 
regions north of the Rio Mondego. Its pre
ferred habitat includes woods with rocky 
ground, above the tree-line it is found in rocky 
heath. The animals are diurnal. They hiber
nate from October to March-April. Copulation 
is presumed to occur in April-May. The spe
cies is ovoviviparous: up to 16 young are born 
in August-September. 

Habitat van C. austriaca acwirostris op het plateau van de Sen·a da Estrela. Portugal 
(hoogte: 1400 m). Foto: R. Malkmus 
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C. mtstriaca acwirostris verslindt een jonge Hazel worm (Serra do Alviio, Noord-Portugal). 
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Portret van de Luipaardslang (Elaphe situla) 
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fNLEIDfNG 
Slangen van het geslaeht Elaphe zijn 
reeds jaren geliefde terrariumdieren. 
Dit geldt in mindere mate voor 
Europese vertegenwoordi gers van het 
geslaeht. De uitzondering hierop is de 
Luipaardslang (Eiaphe situ/a) . Aan de 
hand van besehrijvingen uit de litera
tum en eigen terrariumervaringen hoop 
ik een duidelijk beeld van deze praehti
ge s langen te kunnen geven. In het ver
lede n werden wildvangdieren geYmpor
teerd die over het algemeen sleeht aten 
en, mede door stress en parasieten, 
veelal vroegtijdig overleden. Na
kweekdieren daarentegen blijken rela
tief makkelijk te houden slangen waar
aan men vee! plezier kan beleven. 

Mannetje £/aphe situ/a (M2) van de situla-vorm. 
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BESCHRJJVING 
E. situ/a is een slanke slang met een re
latie f grote, lange, opvallend getekende 
kop, die duide lijk van de hals is afge
seheiden (BbHME, 1993). De ogen zijn 
g root en hebben opvallend roodbruine, 
rode of oranje irissen. De lengte ligt 
volgens GRUBER ( 1989) tussen de 70 en 

90 em; volgens ARNOLD eta!. ( 1978) en 
BbHME (1993) rond de I 00 em. De 
grootste exemplare n komen uit Italie 
waar twee vrouwelijke exemplaren van 
11 2 em en 116 em zij n gevonden. 
Mannetjes zijn gemiddeld 12- 18% klei
ner dan vrouwtjes (BbHME, 1993). 
Bovendien is bij mannetjes door de he
mipenes de staartbasis dikker dan d ie 
bij vrouwtjes. Jonge exemplaren heb
ben een geelgroene grondkleur die na 
enkele vervellingen naar g rijs of gee! 
kleurt. 
Op grond van de teken ing worden twee 
vormen onderscheiden nl. ' leopardina' 
en ' situ/a'. Daarnaast onderseheiden 
SCHREIB ER ( 19 12) en BRUNO ( 1969) 
(geciteerd in BbHME, 1993) respectie
velijk zes e n acht tekeningsvarieteiten 
d ie gezien kunnen worden als over
gangsvormen. 
De vorm ' leopardina' heeft, vanaf de 
nek, over de rug en de staart 6 1-1 14 
vlekken liggen. De exemplaren van 
Sicilie en Malta hebben er gemiddeld 
I 00. Het gemiddelde voor dieren uit 
Joegoslavie , Griekenland e n Bulgarije 
is 80. De vlekken zijn bruin tot rood van 
kleur en zwart omrand. Soms zijn de 
vlekken haltervormig of opgedeeld in 
twee rijen kle ine vlekjes. 
De 'situla' -vorm heeft als kenmerk dat 
vanaf de nek twee, zwart omlijnde, rode 
tot bruine lengtestrepen zichtbaar zijn. 
Naar de staatt toe vervaagt de kleur van 
de lijnen. De lijnen kunnen uitstulpin
gen vertonen of zelfs op bepaalde plaat
sen met e lkaar verbonden zij n. 
Beide vormen hebben op de flanken 
zwarte vlekken. De buikzijde is zwart; 
bij de nek e n de staart is de tekening ge
blokt. DIMITROPOULOS ( 1988) (cit. in 
BbHME, 1993) geeft aan dat op West
Kreta flavinistische (gele), melanisti 
sche (zwarte) en albino (witte) exem-
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plaren voorkomen. In tegenstelling tot 
de meeste andere Elaphe-soorten be
houdt E. situ/a haar jeugdkleed. 
Het voorkomen van verschillende teke
nings- of kleurvormen zonder te spre
ken van ondersoorten, noemt men poly
morfisme. De functie van deze erfelijke 
variatie is niet geheel duidelijk. 
MATIISON ( 1995) geeft bijvoorbeeld als 
verklaring dat predatoren een bepaald 
zoekbeeld van hun prooidieren kunnen 
hebben. Als een prooidier daaraan niet 
voldoet, wordt het genegeerd. Wanneer 
een roofvogel zijn zoekbeeld heeft in
gesteld op gestreepte slangen, zal hij 
mogelijk een geblokt of gebandeerd 
exemplaar over bet hoofd zien. 
MATIISON ( 1995) geeft verder aan dat 
de predator zijn zoekbeeld zal vormen 
naar de meest voorkomende tekenings
vorm van zijn prooien. Dit zou dan 
meer overlevingskansen bieden voor 
een andere tekeningsvorm. Die groep 
individuen zou dan kunnen uitgroeien 
tot de meest voorkomende tekenings
vorm, waarna de predator zijn zoek
beeld aanpast aan deze tekeningsvorm 
etc. 

ONDERSOORTEN EN VERSPREI
DING 
Elaphe situ/a heeft geen algemeen aan
vaarde ondersoorten. Wei wordt de 
soort opgesplitst in twee in elkaar over
lopende tekeningsvormen (morfen). Ze 
komen naast elkaar voor op het vaste
land van zuidelijk Europa. De popula
ties op de eilanden bestaan vaak maar 
uit een vorm. Meestal de 'situ/a' (ge
streepte) vorm. Een uitzondering hierop 
is het eiland Kreta. Volgens B6HME 
(1993) is het nog niet duidelijk of bet 
overwegend aanwezig zijn van een be
paalde tekeningsvorm tijdelijk is of dat 
na generaties deze kan verschuiven naar 
de andere tekeningsvorm. 
E. situ/a komt voor in het zuiden en 
westen van de Balkan, op enkele 

Egei"sche eilanden, in het zuiden van 
Italie, op Oost-Sicilie, Malta en het zui
delijke deel van de Krim. Verder in 
Klein-Azie en de Kaukasus (ARNOLD et 
al., 1978). GRUBER ( 1989) geeft nog bet 
noorden en westen van Turki je aan als 
verspreidingsgebied. B6HME ( 1993) 
geeft als noordgrens de volgende gebie
den aan: ltalie, zuidelijk van de 
Apennijnen en Sicilie, de Balkan (bet 
kustgebied van de Adriatische zee ), 
Griekenland, het zuidelijke deel van 
Bulgarije en Turkije tot aan de 
Bosporus. B6HME (1993) geeft.aan dat 
de oude meldingen uit de Kaukasus 
waarschijnlijk op vergissingen berusten 
omdat er geen recente vondsten worden 
gemeld. Mogelijk dat exemplaren van 
E. hohenackeri, E. quatuorlineata of E. 
dione voor E. situla zijn aangezien. 

BIOTOOP EN LEEFWIJZE 
E. situ/a is een overdag actieve slang 
die naar gelang het verspreidingsgebied 
verschillende activiteitsperioden per 
dag kent. In mei en september zijn de 
dieren tussen 7 en 10 uur 's morgens ac
tief. In juni tussen 6 en 11 uur. In juli en 
augustus zijn de dieren in de vroege 
morgen of in de late namiddag actief. 
Op de Krim werden dieren eind juni en 
juli om 23.20 en 5.30 uur aangetroffen. 
De Luipaardslang wordt meestal onder 
de 500 m gevonden (ARNOLD et al., 
1978). In ltalie werd echter een exem
plaar gevonden op 1260 m en in 
Griekenland zelfs een op 1600 m hoog
te (B6HME, 1993). De slangen Ieven 
voornamelijk op de grond. Ze houden 
vooral van zonnige, droge biotopen met 
rotsblokken en stenen (ARNOLD et al., 
1978; TRUTNAU, 1981). Ze worden aan
getroffen langs velden, in wijn- en 
boomgaarden, in moestuinen, wegber
men, steenhopen, muren en struiken. 
Soms ook in moerassen, aan de rand 
van stroompjes en binnen de bebouwde 
kom (ARNOLD et al., 1978; B6HME, 
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dagen bij 25-28°C. MATTISON 
( 1988) geeft 60-70 dagen (maar 
vermeldt geen temperatuur). 
SCHMIDT (1990) noemt 42-73 
dagen bij 23-29°C. VAN DER 
RusT ( 1990) spreekt over een 
deels mislukte kweek waarbij 
een jong na 80 dagen uit het ei 
kroop bij 25°C. Tenslotte noemt 
HINGLEY (1995) 60-63 dagen 
bij 28°C. 

MIJN DIEREN 

Biotoop van de Luipaardslang op Kreta. 

In 1990 kocht ik drie E. situ/a 
van de 'leopardina' vorm. Een 

Foto: R.A. van Marie mannetje (M 1) en twee vrouw
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1993; GRUBER, 1989; POZIO, 1983). 
TKACHEV ( 1993) noemt als biotoop 
voor de Krim ook nog bossen en ber
men van boswegen. Tijdens de zomer 
zouden ze op de Krim actief zijn in de 
schemering; in de Jente zonnebaden ze 
gedurende de ochtend- of rruddaguren. 
Ook zouden ze daar de voorkeur geven 
aan vochtige omgevingen en droge 
plaatsen mjjden. 
In de natuur voedt E. situ/a zich met 

tjes (VI en V2) die dat jaar wa
ren geboren. Het Jegsel waaruit de die
ren waren geboren (vier eieren) was 
afkomstig van een zwanger ge"impor
teerd vrouwtje. De diertjes werden ie
der afzonderlijk ondergebracht in klei
ne plastic bakjes met een afmeting van 
20x 15x I 0 em (lxbxh) met op de bodem 
keukenpapier, een kwart eierdoos en 
een klein waterbakje (een waxinelicht
jeshouder). De bakjes zette ik vlak bij 
een lamp op een terrarium, zodanig dat 

knaagdieren (65%), reptielen en vogels ze aan de onderkant enigszins door 
(Pozro, 1983). deze lamp verwarmd werden. 's Nachts 

VOORTPLANTING ALGEMEEN 
In de natuur vinden de paringen plaats 
van maart tot eind mei. De eieren wor
den gelegd in juru en juli. Tien tot veer
lien dagen voor het leggen van de e ieren 
vervellen de dieren (BbHME, 1993). De 
eieren worden afgezet in holten van 
olijfbomen, tussen wortels van struiken 
en in de buurt van mesthopen. De leg
sets varieren van 2-8 eieren met een ge
middelde van vier (Pozro, 1983). 
Over de incubatieduur van de eieren in 
de vrije natuur heb ik in de literatuur 
niets kunnen vinden, wei over die in ge
vangenschap. Pozro ( 1983) spreekt 
over gemiddeld 48 dagen (42-64 dagen) 
bij 23-28°C. SIGG (1984) meldt 64-73 

koelden de bakjes af tot kamertempera
tuur ( I8°C). Deze manjer van huisves
ting gebruik ik meestal voor de opfok 
van kleine slangen. Het voordeel is dat 
de bakjes makkelijk zijn schoon te hou
den en dat de jonge slangen dicht bij de 
aangeboden prooien liggen. Het man
netje en vrouwtje I a ten vanaf het begin 
goed. Vrouwtje 2 moest tot januari van 
het daarop volgende j aar worden ge
dwangvoederd met muizenstaartjes 
waarna ze overging op het eten van 
nestmuisjes. 
In 1993 kreeg ik nog een man (M2) en 
een vrouwtje (V3) van de 'situ/a' vorm 
die door T. Steehouder waren ge
kweekt. Het mannetje was bijna vol
wassen en het vrouwtje was halfwas. 
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Vrouwtje Elaplle situ/a (V I) in afzetdoos. Let op de in vergelijking 
met haar zeer grote e ieren. Foto: C.M. Langeveld 
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HET TERRARIUM 
In het tweede levensjaar van de drie 'le
opardina's' zette ik de slangen naar ge
slacht bij elkaar, aileen in de paarperio
de komen mannetjes en vrouwtjes bij 
elkaar. De terraria zijn 80x50x30 em 
(lxbxh) groot. Ook de twee 'situ/a's' 
werden na een quarantaine van vijf 
maanden en twee ontlastingsonderzoe
ken in de genoemde terraria geplaatst. 
Als bodemsubstraat gebruikte ik aan
vankelijk zaagsel. De slangen vonden 
het fijn om door dit zaagsel te woelen. 
Omdat de slangen hun uitwerpselen 
ook in en onder het zaagsel deponeer
den, was het moeilijk de bak optimaal 
schoon te houden. Daarom gebruik ik 
sinds begin 1995 beukenhoutsnippers 
(fijn). Nu maken ze aileen nog gebruik 
van de in het terrarium aanwezige 
schuilplaatsen en wordt de ontlasting 
op het substraat gedeponeerd. Een 
tweede positieve bijkomstigheid is dat 
de beukensnippers de terraria een mooi
ere aanblik geven. Als verdere inrich
ting: een stuk hout, een stuk kurk
schors, een klein plastic doosj e dat 
gevuld is met zaagsel en een waterbak-

je. In het voorjaar en najaar worden de 
terraria verwarmd door een 15 watt 
lampje, in de zomer door een 5 watt 
lampje. Op warme dagen van 25°C of 
meer wordt de verlichting/verwarming 
uitgeschakeld. Het terrarium staat in 
een ' koele' kamer vlak bij het raam, 
waardoor 's zomers omstreeks 18.00 
uur de zon nog 30 tot 45 minuten in de 
terraria schijnt. 

GEDRAG EN VERZORGING 
De slangen gedragen zich in de terraria 
niet agressief of schuw en zijn dan ook 
vaak te zien gedurende de hele dag. Met 
name 's morgens en 's avonds (18.00 
uur) zijn de dieren regelmatig te zien. 
Opvallend is dat de 'leopardina's' zich 
vaker en beter Iaten zien dan de 'situ
fa's ' . Ook zijn de ' leopardina's' makke
lijker in de hand te nemen na een ver
velling of bij het schoonmaken van de 
terraria. De 'situla's' willen nog wei 
eens hevig blazen en uit hun cloaca een 
sterk naar muskus ruikende vloeistof 
uitscheiden. Eens in de week geef ik de 
dieren te eten. Ze krijgen dan een week 
oude muizen of halfwas muizen. Soms 
worden ook nestmuizen en -ratten aan
geboden. Opvallend was dat VI en V2 
pas na de winterslaap van '94/'95 half
was muizen begonnen te eten. De 'leo
pardina's' eten bij mij beter dan de 'si
tu/a's' . 
De slangen liggen zelden te zonnen on
der de lamp of onder het kurk dat direct 
onder de lamp Iigt. Bij temperaturen 
boven de 28°C gaan de dieren in de wa
terbak liggen en weigeren ze voedsel. 
Dit gedrag werd ook door SIGG (1984) 
waargenomen. 

WINTERSLAAP/WINTERRUST 
Omdat E. situla in de natuur een winter
slaap van enkele maanden houdt, geef 
ik rnijn dieren vanaf hun tweede Ievens
jaar een winterslaap/rust van 3 a 5 
maanden. Ik Iaat in oktober de tempera-
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tuur in het terrarium dalen en het licht 
korter branden. Medio november gaat 
de verlichting geheel uit. De slangen 
trekken zich dan terug onder het hout en 
zijn weinig meer te zien. Eind novem
ber leg ik de slangen (vrouwtjes en 
mannetjes apart) in dozen van piep
schuim die voor driekwart gevuld zijn 
met vochtige beukenbladeren. De do
zen worden in een kamer geplaatst waar 
de temperatuur schommelt rond de 
10°C (7 -16°C). 
Eind februari, begin maart worden de 
slangen gelijktijdig uit winterslaap ge
haald. Deze wijze van overwinteren 
paste ik tot en met de winter van 
1992/93 met succes toe. In de winter 
erna was deze manier rninder succes
vol. Normaal komen de slangen uit 
winterslaap en vervellen ze een maand 
later. Na die bewuste winterslaap be
vonden aile dieren zich echter al in de 
vervellingsfase: ze waren dof en hadden 
'melk' -kleurige ogen. Kennelijk was 
het te warm geworden gedurende de 
winterslaap. 
Gezien die ervaring heb ik de slangen 
tijdens de winterslaap van 1994/95 drie 
en een halve maand in een koelkast on
dergebracht bij 6-9°C. De slangen zit
ten afzonderlijk in een plastic diep-

Een paring bij Elaphe situ/a van de leopardina-vorm. 
Foto: C.M. Langeveld 
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vriesdoosje dat deels gevuld is met 
zaagsel en voorzien is van ventilatiega
ten. De doosjes worden op de 'warm
ste' plek (bovenin de koelkast) ge
plaatst. Door een aquariumpompje 
wordt voortdurend via een slangetje 
tussen de deur verse Iucht in de koelkast 
gepompt. Het pompje wordt zo zuinig 
mogelijk afgesteld. Verder bevinden 
zich boven aan de koelkast twee ' loze' 
luchtslangetjes tussen de deur die er 
voor zorgdragen dat de 'overdruk' aan 
Iucht uit de koelkast weg kan. 
De dieren worden na de winterslaap di
rect uit de koelkast in het onverwarmde 
terrarium (15-20°C) geplaatst dat daar
na wordt opgewarmd door de 15 watt 
verlichting. Tien dagen na het uit de 
winterslaap komen, eten ze voor het 
eerst. 
Op te merken valt dat bij SIGG (1984) 
vijf exemplaren tijdens de winterslaap 
bij 5-l ooc stierven. VAN DER RusT 
( 1990) daarentegen gaf zijn wildvang
dieren een winterslaap bij 6-1 0°C. Zijn 
dieren hielden zich evenals mijn dieren 
goed bij deze !age temperaturen. 

KWEEK 
In 1993 heb ik voor het eerst met E. si
tu La gekweekt. Vrouwtje I legde toen 
vier eieren waarvan er twee uitkwamen. 
V2 legde een onbevrucht legsel 
(LANGEVELD, 1993). De eieren van E. 
situ/a zijn in verhouding tot de ouder
dieren erg groot: 6-7 em lang en 1,5-2 
em in doorsnee. De eieren van mijn die
ren vertoonden soms rozetvormige kris
tallen. 
De slangen groeiden verder goed en in 
oktober 1993 waren de dieren respec
tievelijk 85 (M I), 80 (M2), 95 (V I), 85 
(V2) en 60 (V3) em lang. Vrouwtje 3 
was wat achter gebleven in de groei en 
werd daarom niet in contact gebracht 
met de mannetjes. De slangen gingen in 
november 1993 in winterslaap zoals 
hiervoor al beschreven is. 
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OverLicht van mijn terraria. In de vijf linker terraria huizen de 
Luipaardslangen. Foto: C.M. Langeveld 
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Op 12 maart 1994 werden aile slangen 
uit winterslaap gehaald en op geslacht 
in de terraria geplaatst. Vanaf 26 maart 
1994 werden de mannetjes om de vijf 
dagen een dag lang bij de vrouwtjes ge
plaatst. De mannetjes ' rommelden' wei 
wat met de vrouwtjes maar paringen 
heb ik niet gezien. Begin mei zette ik in 
het terrarium van de vrouwtjes een af
zetdoosje (een plastic diepvriesbakje 
van 20x20x40 em). Dit bakje was ge
vuld met vochtig zaagsel. 
Op 23 mei 1994 legde vrouwtje I in dit 
bakje vier grote, langwerpige eieren die 
werden overgebracht naar een broed
stoof waar ze 'au bain-Marie' werden 
uitgebroed bij 26-28°C. Als broedsub
straat gebruik ik vochtig zaagsel. Na 63 
dagen kwamen aile vier de eieren uit. 
Twee mannetjes (' /eopardina' ) en twee 
vrouwtjes (' situlcl'). Elf dagen na het 
uitkomen vervelden de dieren en aten 
direct hierna nestmuisjes van 2 a 3 da
gen oud. Vrouwtje 2 legde dat jaar geen 
e ieren. 

Op 9 maart 1995 werden de dieren uit 
winterslaap gehaald en op de eerder ge
noemde manier opgewarmd en gehuis
vest. De !age temperatuur gedurende de 
winterslaap had blijkbaar een goede uit
werking op de slangen gezien het fe it 
dat zowel VI als V2 dat jaar eieren en 
jongen zouden voortbrengen. 
Vanaf 20 maart werden de mannetjes 
om beurten een dag lang bij de vrouw
tjes geplaatst. Ook nu zag ik geen parin
gen. Wei werden er spermasporen op 
het kurk aangetroffen. Begin mei werd 
een afzetdoosje voor de eieren in het 
terrarium neergezet. Op 4 juni vervelde 
vrouwtje I en legde op 16 juni zes ei
eren. Vrouwtje 2 vervelde op II juni en 
legde op 22 juni vijf eieren. 
De twee legsels werden in een broed
stoof gelegd en bij 24-26°C uitgebroed. 
lk koos hiervoor omdat volwassen die
ren een temperatuur van 28°C te warm 
vinden en de embryo's mogelijk ook 
last hebben van deze hoge temperatuur. 
Legsel I kwam na 64 dagen uit; legsel 2 
na 73 dagen. Opvallend is het verschil 
in incubatieduur. De vrouwtjes werden 
op dezelfde wijze gehuisvest en de ei
eren op dezelfde manier uitgebroed (in 
verschillende broedstoven). Een verkla
ring hiervoor kan ik niet geven. 
De verhouding vrouwtjes en mannetjes 
was enigszins scheef (4:7). De lengte 
van de dieren lag tussen 30-35 em. Aile 
jongen aten na hun eerste vervelling di
rect nestmuizen van 2-3 dagen oud. 

TOT SLOT 
Naar mijn mening is E. situ/a een rela
tief makkelijk te houden slang wanneer 
het om nakweekexemplaren gaat. Jonge 
slangen kunnen echter in het begin pro
blemen geven met de voeding, maar 
meestal beginnen ze direct te eten na 
hun eerste vervelling. Men moet de die
ren niet warmer houden dan 28°C. 
Luipaardslangen kunnen al na tweeen
eenhalf jaar geslachtsrijp zijn. 
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Sinds augustus 1995 staan deze slangen 
op lijst A van de Wet Bedreigde 
Uitheemse Dier- en Plantensoorten 
(BUDEP). Het is daarom van groot be
lang dat de populatie van in gevangen
scbap gebouden exemplaren wordt ge
waarborgd en zo mogelijk wordt uit
gebreid met in gevangenscbap gefokte 
dieren. Hiertoe beb ik bet stamboek 
voor de Luipaardslang gestart. Omdat 
voor bet slagen van een stamboek een 
zo compleet mogelijk overzicbt nodig 
is, roep ik u op om, indien u legale die
ren beeft, deze bij bet stamboek (i.o.) 
aan te melden. Zo kunnen wij mogelijk 
de populatie van in gevangenscbap ge
bouden exemplaren bandbaven. 

PORTRAIT OF ELAPHE SITULA 
A description of Elaphe situ/a is provided ba
sed on literature and the author's own expe
rience of the species in captivity. 
This species is relatively easy to keep in capti
vity. The author has one male and two females 
of the leopardina form and a pair of the situ/a 
form. Each year these animals hibernate for 3-
5 months at an ambient temperature of 6-9°C 
in a specially adapted refrigerator. After this 
period the males and females are segregated 
into separate terraria. These terraria measure 
80x50x30 em and are heated by a 15 watt 
lamp. The temperature in the terraria may not 
exceed 28°C otherwise the snakes lie in their 
water dishes and refuse to eat. Shortly after the 
end of hibernation the males are placed with 
the females for a day. 
In 1994 one female laid four eggs on 23 May 
which hatched after 63 days incubation at a 
temperature of 26-28°C. In 1995 one female 
produced six eggs on 16 June. These hatched 
after 64 days incubation at 24-26°C. Another 
female laid five eggs on 22 June which 
hatched after 73 days incubation at a similar 
temperature. All eggs were incubated in a 
Bain-Marie. All the young snakes ate pink 
mice after they sloughed their skin for the first 
time. The animals were sexually mature at 2.5 
years. This species is protected throughout 

Europe and it is therefore important to main
tain a viable captive population of them. 
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Chromosomen als determinatiekenmerk bij 
Zeilhagedissen (Hydrosaurus)? 

INLEIDING 
Volgens opvattingen in de literatuur zijn 
er drie soorten Zeilhagedissen (VISSER, 
1984a,b & 1988, VISSER & VAN DER 
KOORE, 1990, WERMUTH, 1967), te 
weten: 
Hydrosaurus amboinensis (Schlosser, 
1768), de Ambonese Zeilhagedis, ook 
wei Soa-Soa genoemd, met een ver
spreiding op Ambon, Ceram, Nieuw
Guinea en Sulawesi; Hydrosaurus pus
tulatus (Eschscholtz, 1829), de 
Filippijnse Zeilhagedis, uiteraard op de 
Filippijnen; en Hydrosaurus weberi 
Barbour, 1911, Webers Zeilhagedis, 
voorkomend op Halmahera en Temate. 
Deze taxonomische indeling van het 
geslacht Hydrosaurus laat echter ruimte 
voor veel twijfel: sommigen denken dat 
het om een soort gaat, anderen benoem
den juist meer soorten en 'varieteiten'. 
Een waameming van 'pustulatus' -ach
tige dieren op Zuid-Sulawesi (VISSER & 
VAN DER KOORE, 1990), maakte voor 
ons de verwarring compleet. 
In het laatstgenoemde artikel kondig
den we een uitgebreid taxonomisch on
derzoek aan. Dit kost tijd, hiervoor 
moeten onder andere musea in de 
Verenigde Staten en Europa bezocht 
worden. Het daadwerkelijk zien en be
studeren van de daar ondergebrachte ty
pen ( exemplaren aan de hand waarvan 
de systematische vormen beschreven 
zijn) is namelijk onontbeerlijk voor een 
gedegen taxonomisch onderzoek. 
Tevens werd in 1990 een chromoso
menonderzoek aangekondigd. Dit om 
te zien of de chromosomen van de ver
schillende soorten of groepen konden 
dienen als soortkenmerk. Diergaarde 
Blijdorp beschikt over twee populaties: 
een groep Ambonese Zeilhagedissen 

(voorlopig aangeduid als H. amboinen
sis) waarvan de Nieuw-Guinese origine 
zeker is, en een groep Filippijnse 
Zeilhagedissen ( voorlopig aangeduid 
als H. pustulatus ), waarvan de herkomst 
helaas niet bekend is. Wei is duidelijk 
dat beide groepen op z'n minst twee ex
treme 'hoofdvormen' binnen het ge
slacht Hydrosaurus vertegenwoordi
gen. 
Volwassen, fors uitgegroeide mannetjes 
van beide soorten werden als proefko
nijnen gebruikt voor het hiema beschre
ven onderzoek aan chromosomen. 

CHROMOSOMEN 
In Diergaarde Blijdorp wordt al jaren 
chromosomenonderzoek gedaan om 
vogels te seksen (BELTERMAN & DE 
BOER, 1984) en om (onder)soorten bij 
zoogdieren te bepalen. Chromosomen 
bevinden zich in de kern van de eel als 
een grote kluwen DNA en bevatten de 
erfelijke eigenschappen van een dier. 
Als een eel gaat delen kunnen we in een 
bepaald stadium de verschillende chro
mosomen zichtbaar maken en met een 
microscoop bekijken. Elke diersoort 
heeft zijn eigen specifieke chromoso
menpatroon, karyotype genaamd. Bij 
vogels en zoogdieren zijn ook twee 
chromosomen te vinden die bepalend 
zijn voor de sekse van het betreffende 
dier. Reptielen daarentegen hebben 
meestal geen duidelijke geslachtschro
mosomen. 
Bij vogels die geen uiterlijke geslachts
kenmerken hebben, zoals bijvoorbeeld 
flamingo's, kunnen we met behulp van 
de geslachtschromosomen zien of het 
dier mannelijk of vrouwelijk is. Bij 
Orang-oetans kunnen we aan de hand 
van het karyotype bepalen of het een 
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Staartvene 

Fig. 1: Bloedafname bij reptielen. 
{Naar: SAMOUR, 1984) 

ondersoort van Borneo of van Sumatra 
is (DE BOER, 1978). Het lag dus voor de 
hand te onderzoeken of deze methode 
ook bruikbaar zou zijn om de taxono
mische status van de Zeilhagedissen te 
kunnen bepalen. 
In tegenstelling tot onderzoek aan de 
eerder genoemde zoogdieren en vogels 
was er in Blijdorp weinig gedaan aan 
chromosomenonderzoek bij reptielen. 
Er was alleen wat onderzoek uitgevoerd 
bij anolissen en Luipaardgekko's 
(PRINCEE & DE BOER, 1983). Uit de 
aanwezige literatuur bleek dat de mees
te kleine reptielen een chromosomen
onderzoek niet overleefden omdat hier
bij beenmerg, milt en andere weefsels 
werden gebruikt. N atuurlijk wild en wij 
een diervriendelijker methode gebrui
ken en hebben gekozen voor het kwe
ken van witte bloedcellen. Hiervoor 
hoefden de dieren slechts een milliliter 
bloed af te staan waarna ze direct terug 
konden naar hun verblijf. 

CHROMOSOMEN KWEKEN 
Hoe gaat nu zo'n chromosomenonder
zoek in zijn werk? Er zal eerst wat 
bloed van bet te onderzoeken dier moe
ten worden afgenomen. Hiervoor wordt 
een steriele injectiespuit gebruikt die 
gevuld is met 0, 1 ml natriumheparine 
om stalling van het bloed te voorko
men. Het dier wordt uit zijn verblijf ge-

haald en in rugligging goed gefixeerd 
door de verzorgers. De plek waar het 
bloed zal worden afgenomen (fig. 1) 
wordt goed gedesinfecteerd met alcohol 
70%. Bij reptielen tappen we uit deader 
in de staart ongeveer 1 ml bloed af 
(SAMOUR, 1984). Na slechts enkele mi
nuten kan het dier terug naar zijn ver
trouwde omgeving. Zo blijft de stress 
voor het dier tot een minimum beperkt. 
Het bloed gaat vervolgens naar het la
boratorium om 'op kweek' te worden 
gezet. Van elk bloedmonster worden 2 
kweken ingezet. In steriele plastic 
kweekflesjes voegen we 0,5 ml bloed 
toe aan 5 ml kweekvloeistof. Deze 
vloeistof bevat alle ingredienten die de 
cellen nodig hebben om te groeien. Om 
de cellen tot deling te stimuleren wordt 
fytohemagglutinine (een extract uit 
bruine bonen) toegevoegd. Hiema gaan 
de kweekflesjes 72 uur in de broed
stoof. De temperatuur in de broedstoof 
is gelijk aan de lichaamstemperatuur 
van het dier dat onderzocht wordt. Voor 
vogels is dat 40°C, voor zoogdieren 
37°C en voor 'koudbloedigen' zoals 
reptielen kweken we op 25°C. De witte 
bloedcellen gaan zich na ongeveer acht 
uur voor de eerste keer delen en elke 
nieuwe eel deelt zich vervolgens weer 
elke acht uur. Om de chromosomen 
goed te kunnen bestuderen is slechts 
een bepaalde fase van de delingscyclus 
geschikt. Deze fase noemen we de me
tafase. In deze fase zijn de lange DNA 
draden uit de kluwen losgekomen en is 
elke draad gewonden als een spiraal. 
Om de delende cellen in de metafase te 
houden wordt een uur voor het beeindi
gen van de kweek colchicine toege
voegd. Dit plantaardige stofje, gemaakt 
uit de Herfsttijloos (Colchicum autum
nale ), remt de celdeling in de metafase. 
Hiema kunnen de cellen worden ge
oogst. De inhoud van de kweekflesjes 
brengen we over in een centrifugebuis 
waar het mengsel tien minuten gecen-
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trifugeerd wordt met een snelheid van 
I 000 toeren per minuut. De cellen ko
men zo onder in de buis terecht. De er
boven staande kweekvloeistof wordt 
met een pipet afgezogen. Om de cellen 
op te Iaten zwellen wordt er 5 ml KCI
oplossing (kaliumchloride) toegevoegd 
en worden de buizen tien minuten in 
een waterbad van 25°C gezet. Hierna 
worden ze weer gecentrifugeerd, de 
KCI wordt afgezogen en de cellen wor
den gefixeerd en gewassen met een 
mengsel van azijnzuur en methanol (in 
een verhouding I :3). Uiteindelijk blijft 
er een kleurloze celsuspensie over. Van 
deze celsuspensie Iaten we enkele drup
pels op een objectglas vallen en we Ia
ten het preparaat drogen. Om de chro
mosomen beter zichtbaar te maken 
worden de preparaten gekleurd in een 

1 2 3 

speciale kleurstof. Met een fasecon
trast-lichtmicroscoop (vergroting I 00 
tot lOOOx) worden de delende cellen 
opgezocht om daarna onder een fotomi
croscoop (I OOOx) te worden gefotogra
feerd. Na ontwikkeling van de film en 
het afdrukken van de foto's kunnen we 
de chromosomen uitknippen, rang
schikken en opplakken. Het rangschik
ken gebeurt op volgorde van grootte en 
vorm. Omdat aile chromosomen in een 
eel twee keer voorkomen, worden ze in 
paren gelegd en opgeplakt. Een plaatje 
met gerangschikte chromosomen noe
men we een karyogram. 

RESULTATEN EN CONCLUSIE 
Van onze Hydrosaurus amboinensis 
(fig. 2) en Hydrosaurus pustulatus (fig. 
3) zijn zulke karyogrammen gemaakt. 

10AJ 
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· ~ ~ ~ · · 
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Fig. 2: Karyogram van een mannetje Hydrosaums amboinensis uit Blijdorp (2n=36). 
Foto: Diergaarde Blijdorp 

Fig. 3: Karyogram van een man netje Hydrosaums pusllllatus uit Blijdorp (2n=36). 
Foto: Diergaarde Blijdorp 
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Als we nu deze twee karyogrammen 
vergelijken, blijkt dat ze nagenoeg 
identiek zijn. Elk karyogram bestaat uit 
18 chromosoomparen en het chromo
soomaantal voor de Zeilhagedis is dus 
36. (In de genetica zeggen we: 2n=36). 
Ze hebben allebei zes paar grote en 
twaalf paar kleine chromosomen. Ook 
als we naar de vorm en de verhoudin
gen van de korte armpjes met de lange 
armpjes kijken, zien we geen verschil 
tussen de twee groepen Zeilhagedissen. 
Zelfs met kleurmethodes die bij chro
mosomen van andere diersoorten soms 
onderscheid tussen groepen of 
( onder)soorten geven, zijn geen ver
schillen gevonden. 
Vergelijkt men de twee hierbij gegeven 
afbeeldingen, dan lijken er soms minie
me verschillen te zijn, zelfs binnen een 
chromosomenpaar. Oat komt doordat 
sommige chromosomen binnen een 
preparaat iets meer gespiraliseerd kun
nen zijn dan andere. Daarom worden 
van elk dier meerdere karyogrammen 
bekeken om er zeker van te zijn dat de 
chromosomen toch identiek zijn. 
Helaas kunnen we dus op deze manier 
met chromosomen geen duidelijk on
derscheid maken tussen de verschillen
de (onder)soorten van deze Zeil
hagedissen. We zullen ooze toevlucht 
moeten nemen tot andere methodes. 
Een van deze methodes zou 'DNA-fin
gerprinting' kunnen zijn. Omdat deze 
techniek echter niet in Blijdorp kan 
worden uitgevoerd, zullen er bloed
monsters naar een laboratorium in 
Australie gestuurd worden. Hopelijk 
zal dat onderzoek, naast toekomstig 
veldwerk en het reeds gedeeltelijk uit
gevoerde museumwerk (IN DEN BoscH, 
1993), meer duidelijkheid verschaffen 
over de verwantschappen van de 
Zeilhagedissen in het genus Hydro
saurus. 

CHROMOSOMES AS A TECHNIQUE TO 
DETERMINE TAXONOMIC RELATION
SHIPS OF HYDROSAURUS? 
The confusion regarding the taxonomy of the 
genus Hydrosaurus is referred to. In order to 
shed some light on the relationships within the 
group a chromosome study was undertaken in 
the Rotterdam Zoo. The subjects were the 
Malayan Sail-tailed Lizard (H. amboinensis) 
of New Guinean origin and the Philippine 
Sail-tailed Water Lizard (H. pustulatus) of 
unknown origins. The techniques used in the 
study are described. No differences could be 
seen in the karyograms of the two species. 
Both show six pairs of macrochromosomes 
and twelve pairs of microchromosomes; 
2n=36. In order to determine genetic differen
ces between these two groups DNA-finger
printing techniques are probably required. 
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Het afgelopen jaar verschenen er weer een aantal aardige 
boekwerkjes bij Die Neue Brehm Bticherei. Twee ervan 
zijn van een auteur, Sergius Kuzmin. Deze Russische on
derzoeker, verbonden aan het Instituut voor Evolutiemor
fologie en Dierecologie van de Wetenschappelijke 
Academic van Moskou, geeft met deze twee boeken een 
schat aan informatie die samengesteld is uit voornamelijk 
Russische en Aziatische literatuur. 
Het eerste bock is een in het Engels geschreven specialis
tisch werkje over de enige twee salamandersoorten uit het 
geslacht van de Klauwsalamanders, Onyclwdactylus, uit 
de familie der Hynobiidae. Er wordt een overzicht gegeven 
van de huidige kennis over O.ftscheri en O.japonicus, met 
aandacht voor ecologic, gedrag, paring en verspreiding. 
Maar er is ook aan voor de meesten onder ons minder inte
ressante zaken als morfologie en ontwikkeling van de ei
eren veel aandacht besteed. Zo zijn er voor 0. japonicus 
dertien pagina's ingeruimd voor de ontwikkeling van ei
stadium tot aan metamorfose, en is er voor elke dag in de 
ontwikkeling (72 dagen) een tekstje en tekening gegeven. 
De auteur is de terrariumliefuebbers met slechts twee pa
gina's ter wille. Helaas gaat het dan vooral om kweekpo
gingen door het inspuiten van hormonen. Maar als je de 
hoofdstukken over ecologic hebt gelezen, is het houden 
van dergelijke dieren ook sterk af te raden. Overigens zijn 
ze ook bij mijn weten nog nooit in de handel geweest. Het 
boek geeft veel boeiende informatie voor liefuebbers van 
salamanders, maar is voor de gemiddelde terrariumhouder 
niet interessant. 
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Heel anders is het gesteld met bet tweede werk van deze 
Rus, dat gaat over de amfibieen van het gebied dat de ge
hele voormalige Sovjet-Unie omvat. Het boek behandelt 
de 13 soorten salamanders en 28 soorten kikkers en pad
den die Rusland rijk is. Daartoe behoort bijvoorbeeld de 
Koreaanse Vuurbuikpad, Bombina oriemalis, een 
populair terrariumdier. 
Het bock opent met een hoofdstuk over geografie en kli
maat, gevolgd door de geschiedenis van het Russische am
fibieenonderzoek. Er is ook een apart hoofdstuk gewijd 
aan de problematiek van bescherming van soorten. 
Yernietiging van biotopen, maar ook de illegale dieren
handel bedreigt de soms kwetsbare populaties. 
Per soort worden gegeven: beschrijving, verspreiding (met 
kaartje), ondersoorten, ecologic, voortplanting en ontwik
keling, voedsel, natuurlijke vijanden, status en bescher
ming. Uit de gegeven informatie blijkt dat er erg veel on
derzoek is gepleegd: getallen over het aantal eieren, de 
grootte waarop de dieren metamorfoseren, de temperatuur 
van het water, het voedsel van de larven, enzovoorts. 
Oftewel een heel hoog informatiegehalte. Jammer is wet 
dat niet precies is aangegeven uit welke literatuur de infor
matie komt. Bij elke soort wordt slechts een opsomming 
gegeven van de gebruikte literatuur. Als laatste gaat de 
schrijver in op soorten waarvan niet precies bekend is of 
ze ook in Rusland voorkomen, met onder andere ook mel
dingen van Olmen (Proteus sp.) aan de Zwarte-Zeekust. 
Er valt dus misschien nog wei wat te ontdekken. 
Bijzonder fraai en erg handig is de determinatietabel met 
tekeningen voor volwassen dieren, larven en eieren. Bij de 
beschrijvingen per diersoort staan soms zwart-wit foto's 
van meestal dode dieren, waardoor houdingen en vormen 
soms nogal raar zijn. Af en toe zijn er atbeeldingen van de 
habitat. 
Van de meeste soorten zijn redelijke kleurenafbeeldingen 
opgenomen. Een nadeel is dat het slechts erg kleine fo
tootjes zijn en dat de erbij horende tekst op de achterzijde 
van de pagina staat en niet op de ertegenover liggende 
bladzijde. Ook zit er een foutje in: bij een foto van 
Bombina oriemalis wordt B. bombina (Roodbuikvuurpad) 
vermeld. Het is helaas eigen aan Die Neue Brehm 
Biicherei dat ze niet veel ruimte beschikbaar stellen voor 
kleurenfoto's. Ik had er best wat geld voor over gehad als 
er van aile soorten een paar duidelijke, grote kleurenfoto's 
waren opgenomen. 
Dit boek is zonder meer een aanrader voor iedereen die 
ge"interesseerd is in de Euro-Aziatische herpetologie. Het 
vult een duidelijk gat in de markt en geeft enorm vee] in
formatie die ook de terrariumhouder aanwijzingen geeft 
voor het houden van zijn dieren. 
lk kijk smachtend uit naar 'Die Reptilien RuBiands' als dat 
ooit mocht verschijnen. 

Serge Bogaerts 
Honigbijenhof 3 

6533 RW Nijmegen 
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De serie Monographiae Biologicae is in terrariumkrin
gen en bij amateurherpetologen nauwelijks bekend. 
Ten onrechte, zoals ik hoop duidelijk te maken. Vele ti
tels zijn klassiekers op hun gebied die, in tegenstelling 
tot hetgeen de hier besproken delen wellicht doen ver
moeden, niet aileen ver van ons bed gelegen gebieden 
behandelen, maar ook bijvoorbeeld de Canarische 
Eilanden ( deel 30), de Neusiedlersee (37) of de 
Pityusen (52). De delen over Madagascar (21 ), 
Australie (40), Nieuw-Guinea (41) en Israel (62) ziet 
men zeer regelmatig geciteerd in wetenschappelijke 
herpetologische artikelen. Zeker het hier besproken 
deel over Turkmenistan zal in het laatste lijstje gaan 
passen. 
De kracht van Monographiae Biologicae is vooral ge
legen in het bieden van een veelomvattend overzicht. 
Zo vindt men niet aileen verhandelingen over amfi
bieen en reptielen, maar komen ook andere diergroe
pen zowel als plantenassociaties aan bod, wordt het 
klimaat op diverse wijzen belicht en speelt de bioge
ografie een grote rol. Juist de wat diepergravende lezer 
kan hier veel aan 'kruisbestuiving' doen door verschil
lende inzichten van uiteenlopende disciplines met el
kaar te vergelijken en zo tot een gelntegreerd beeld van 
de regio te komen. 
Enige detailopmerkingen. Ook in Turkmenistan is het 
verschijnsel Rode Lijst opgedoken met de daarbij be
horende betweters - dikwijls museumlieden - achter 
bureaus. Zo vind ik het merkwaardig dat men zich 
druk maakt om de Parelskink (Chalcides ocellatus) en 
kreten gebruikt als 'very rare', 'unique' en 'only re
cord from Middle Asia' wetend dat de soort een ex-
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treem groot verspreidingsgebied heeft dat loopt van de 
Algerijnse Sahara, door het Midden-Oosten, het 
Arabisch schiereiland, delen van Zuid-Europa, en van 
Turkije tot in Pakistan. Het dier bereikt ten noorden 
van Iran en Afghanistan simpelweg een noordelijke 
grens, einde verhaal. Niet aile soorten komen overal 
voor. Een gegeven dat ook op andere niveaus maar niet 
tot regeltjesmakers schijnt door te dringen. Veeleer na
tionalistische of zelfzuchtige sentimenten, dan biolo
gische beweegredenen blijken van overwegend belang 
bij het vaststeiien van lijsten. Daarentegen wordt ook 
heel terecht in Turkmenistan de noodklok geluid: zo 
verdwijnt bijvoorbeeld Ptyas mucosus met een alar
merende snelheid door industriele ontwikkelingen in 
de rivierdalen. Algemeen gesteld zijn de zoogeografi
sche analyses over Turkmenistan, ook onze diergroe
pen betreffend, zeer verhelderend. 
Bij de 'Cayman Islands' vailen ailereerst de drie grote, 
gedetailleerde los bijgeleverde kaarten op. In het hoek 
zelf weer de bekende, doorwrochte variatie aan onder
werpen die uiteraard- de eilanden liggen middenin het 
Caribische Gebied- veel mariene thema's behandelen. 
De herpetologen zuilen vooral gelnteresseerd zijn in 
de hoofdstukken over zeeschildpadden, andere reptie
len en amfibieen, hoewel voor een beter begrip van de 
eilandecologie de overige kapittels feitelijk onontbeer
lijk zijn. Zo gaat het stuk over fossiele gewervelden in 
op het vroegere voorkomen van de Cubaanse 
Zoetwaterkrokodil ( Crocodylus rhombifer) op Little 
Cayman; dit dier komt nu aileen nog voor in het wes
ten van Cuba (als hij inmiddels niet uitgeroeid is). 
Met een determinatietabel kan men aile kruipende die
ren op naam brengen. Afgezien van de gelntroduceer
de soorten zijn dat twee kikkers en 26 soorten en on
dersoorten reptielen (twee krokodillen, een 
moerasschildpad, veertien hagedissen en negen slan
gen), en daarnaast nog vier soorten zeeschildpadden. 
Een ongekende rijkdom voor zo'n klein gebied. 
Uiteraard ontbreken de bedreigingen ook hier niet. 
Behalve de gei'ntroduceerde herpes, draagt ook de 
menselijke bewoning (waarschijnlijk pas vanaf de zes
tiende eeuw) met in haar kielzog ratten, katten en an
der gespuis een negatief steentje bij. Er is nog veel 
moois, maar of dat de volgende eeuw ongeschonden 
zal doorstaan, is de angstige vraag. 
Samenvattend: de prijs van de boeken is zeker aan de 
hoge kant, maar daarvoor koopt men dan ook buiten
gewoon goed uitgevoerde naslagwerken met gedegen 
informatie. 

H.A.J. in den Bosch 
ZoOiogisch Laboratorium R.U. Leiden 

Postbus 9516, 2300 RA Leiden 
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U bepaalt zel( bij welke besrelling u 
de punten inwisselc vaor kontante korting. 
& gelden aileen maximum kortings
bedragen bij inlevering vana( 15.000 
puncen: 
van 15.000-20.000 punterr Hfl 200,
van 20.000-25.000 puncen: Hfl 300,
van 25.000-30.000 puncen: Hfl400,-

en gegarandeerd vers! 
Omdat u voor deze speciale pro
dukten niet bij iedere dierenspe
ciaalzaak terecht kunt. biedt Club 
/nsektExpresse u deze unieke ser
vice: ailes zorgvuldig verpakt en 
gegarandeerd vers t huis bezorgd! 

~ 3 ~4~ 5 ~ 6~7 ~ 8 ~~~~~00~ 

oonlal per doosje 350 175 125 90 70 60 4,30 per daasje, mt 6,7,8 
per 3 doosjes x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 11,55 per daasje valwossen 

Dinsdag: verzenddag! 
U bestelt telefonisch, 7 dagen per 
week 24 uur per dag. Aile 
besteilingen die v66r dinsdag 
I 1.00 uur binnen zijn worden 
wekelijks verwerkt. zodat u ze QQ 
woensdag bezorgd krijgt. 
(Uitzonderingen in overleg.) 

Betaling 
Als Club /nsektExpresse-lid 
machtigt u ons voor automa
tische afschrijving. dus daar heeft 
u verder geen omkijken naar! 

Club lnsektExpresse 
Postbus I 07 4 
3840 BA Harderwijk 
Telefoon (0548) 373388 

per 6 daasjes x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 21,45 WASMOTIEN 
per 12 daas jes x 12 x I 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 41 25 d . 

BUFFALOWORMEN 
per doosje 70 cc 
per 2 doosjes 
per 4 doosjes 
per 1000 cc 

SPRINKHANEN 

~js MEELWORMEN 
4,50 per doosje 50 gr 
8,00 per doosje 1 00 gr 

15,00 per daasje 500 gr 
30,00 per daa sje 1 000 gr 

per daasje I 1 0 sluks I middel formaci 
per 5 daosjes I 50 stuks I middel fa rmoot 
per doasje I 1 0 stuks I groat formoat 
per 5 daasjes I 50 stuks I groat farmool 

~ULVUEG£N• pnjs FRUITVUEGEN" 
per doosje co. 100 st 4,30 klein of groat 
per 5 daosjes 20,00 per kweekpartie 
• (niet vliegende per 5 doosjes 

huisvliegen) • (niet vliegende) 

· ' vae erdaas1e. co. 70 

prijs REUZEMEELWORMEN ~js 
2,50 per doosje 25 6 30 sf 
4,50 per daasje 1 00 gr 

15,00 per doosje 500 gr 
25,00 per doosje 1000 gr 

prijs REGENWORMEN" 
7,50 per daosje 15 st 

30,00 per daosje 45 sf 
10,00 per daosje 90 sf 
37,50 per daosje 450 sf 

•• •gewane of 
P"IS dendrabeono's 

KRECAVIT 

2~·~ minerool I vitamine-
' preporaot, 20 gr 

voor: 
• ZOOMED accessoires • terrariums • verlichting 

•verwarming... .. .. VRAAG DE CATALOGUS! 



HERPETOLOGISCH CENTRUM HOLLAND 
Reptielen speciaalzaak 

OOK DIEREN 
VOOR DE VIJVER 

GEOPEND: 
Woensdag 13.00-18.00 
Donderdag 13.00-18.00 
Vrijdag 13.00-21.00 
Zaterdag 1 0.00-17.00 ~ ....... 

EVE NTUEE L 
ANDERE TIJDEN 

OP AFSPRAAK 

PRIJSLIJST GRATIS 
OP AANVRAAG 

(OOK VOOR 
HANDEL) 

IMPORT & EXPORT 
RETAILS 

TRADE 
WHOLESALE 


