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Voorplaat: Grote daggckko van Madagaskar, Phelsuma madagascaricnsis grandis. 

Taxonomic: Familic Gcckonidac, gcckos; geslacht Phelsuma. 

Verspreiding: Het noordclijk gedeelte van Madagaskar. 

Beschrijving: Een 25-28 em grote daggekko. De kleur is hclder groen met op de rug rode vlekken. Bij 
her oog een kleine rode streep. De onderzijde is lichrgekleurd. Aan de tenen bevinden zich hechdamel
len waardoor ze in staat zijn regen gladde oppervlakten te !open. 

Biotoop: Tropische wouden, kokosplamages. Soms cultuurvolger. 

Voortplaming: Het vrouwtje legt meerdere malen per jaar twec hardschalige eieren. De eieren komen 
na 50-60 dagen uit. De jongen zijn dan ruim 7 em groot. 

Voedsel: lnsecten wals krekels, wasmotlarven, vliegen en meclwormen. Ze eten ook papjes van bijvoor
beeld banaan of andere wetigheid. Hieraan kunnen gemakkelijk vitaminen en kalk worden toegevoegd. 
In her bijwnder de vrouwtjes hebben vecl kalk nodig. Her leggen van eieren vraagr veel van de condi
tie. Uitkijken voor vervening, dus niet te vaak voeren (2 a 3 maal per week). 

Terrarium: Deze soort wordt al jarenlang in gevangenschap gckwcckr en is ook zeer geschikt voor 
beginnende liefhebbcrs. De dieren kunnen her best paarsgewijs gehouden worden. Mannetjes zijn 
onderling zeer agressief. Het terrarium mag niet te klein zijn, cen minimum maar van 40x40x60cm 
(lxbxh), liever groter. lnrichting met bamboestokken en plamen (bijvoorbeeld Sansevieria). Dagelijks 
sproeien om de luchtvochtigheid op peil te houdcn. Dagtemperatuur russen de 25 en 30o C, 's nachts 
dalend naar circa 18o C. 

Foto: Marleen en Hay de Bincr 
Tegelen 

Tekst: Henk Veldkamp 
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Phelsuma madagmca- Grote daggekko van Madagaskar 
riensis gmndis 

Marleen en Hay d e EEN G EWO NE D AGGE KKO? 
Bi ner. 

M.en H. de Bitter 
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IN LEIDING 

Bijna I 0 jaar geleden zijn we begonnen mer 

her houden van daggekko's van her geslaciH 
Phelsuma. We hadden desrijds al meer dan 
15 jaar ervaring opgedaan mer her houden 
van reprielen. Door een verhuizing hadden 
wij ons besrand beperkr rot een aanral d ieren 

dar we perse nier weg wilden doen. Toen we 
de verhuizing en een aamal verbouwingen 

ach rer de rug hadden , kwam er rijd voo r 
nieuwe dieren. Dar werden Phelsuma 's. 
We begonnen mer 'grandissen ' (Phefsuma 
madagascariensis grnndis) , al snel volgden 

andere soorren. Er werd zelfs een sruk aan de 
huiskamer gebouwd voor de dieren. 
Ui reindelijk zijn we ons gaan roeleggen op 
een beperkr aanral soorren; naasr Phefsuma 

madagascariensis grandis waren dar Phefsuma 

madagascariemis boehmi, Phefsuma borbonica 
en Phefsuma ornata. Op een gegeven mo
menr kwamen we in conracr mer een Duirse 
Phelsuma liefhebber, Rudolf Gerhard t. Hij 
kweekr al meer dan 25 jaar mer Phefsuma 
madagascariensis grnndis en selecreerr zijn 
kweekkoppels o p de rode k.leur. We kregen de 
mogelij kheid mer hem samen re werken. 

BESC HRJ}VIN G 

Her geslachr Phelsuma behoorr ror de fami lie 
van de Gekkonidae. Her zijn over her alge
meen zeer kleurrijke, dagacrieve dieren. Aan 
de renen bevinden zich hech rlamellen, 

waardoor ze in sraar zijn regen gladde o pper

vlakren , zoals glas, bamboe en her plafond re 
lopen. Er zijn inmiddels meer dan 60 soorren 
beschreven. 
P/;efsuma madt~gascariemis grandis behoorr 
ror d e 'madagascariensis-groep' (de grore 

daggekko's) , waarroe ook Phefsuma madagas
cariensis madagascariensis, Phefsuma madagas
cariensis boebmi en Phefsuma madagascarien

sis kochi behoren. Degrandis wordr van deze 
soorren her groorsr, namelijk circa 25 em 

rorale lengre. De kleur is fel groen en kan 
zowcl naar b lauw of naar geel neigen. Een 

rode srreep van de neus naar de ogen is een 
du idelijk kenmerk. Verder heefr de grand is 

meer of minder rode vlekken op de rug. De 
onderzijde is lichrgekleurd, namelijk geelwir 
of grijs. Bij onze nakweek zijn ook dieren d ie 

een o ranjerode vlek aan de onderzijde heb
ben. 

Bij volwassen d ieren is he t geslach t duidelijk 
re zien. D e mannerj es hebben aan de onder
zijde, bij de ach rerporen, preanale sporen. 
D ir zijn rwee rijen vergrore sch ubben. Bij 
jonge dieren is her geslachrsonderscheid aan
zienlijk moeilijker vast re stellen. Het gedrag 
kan soms ui rsluirsel geven. Twee mannerjes 

en ook rwee vrouwrjes bij elkaar zijn vaak 

o nderling agressief. 
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Her is ovcrigcns ?..aak om ze dan snel uir 
elkaar re halen. De d ieren vervellen geregeld. 

Her vel eren ze op. Als de dieren moeizaam 
door de vervelling komen, kan men her besre 

de luchrvoehrigheid verhogen 
De grore Phclsumasoorren mogen nier mer 
de blo re hand a:mpakr worden. De kans is 
groor dar er srukken huid loslaren. Deze 
wonden kunnen behoorl ijke infeeries opleve

ren. Moer men een d ier uir her terrarium 
halen, dan kan dir mer een doosje. Als her 
dier voor medische verzorging roeh een keer 
in de hand genomen moer worden, laar dir 

dan bij voorkeur door een ervaren liefhebber 
doen en wei mer een voehrige zeem. 

LEEFGEBIED 

Daggekko's zijn afkomsrig uit Madagaskar en 
omliggende eilanden. Aileen Phelsuma dubia 
komt voor op her vasreland van Afrika 
(Tanzania). Degrandis komr voor in her 

M.cn H . d e Birrcr 

noorden van Madagaskar. Hij leefr daar in 
grorere bomen, zoals palmbomen en bana

nenbomen. Ook zien we ze in de buurr van 
huizen: op relefoonpalen en op de muren. 

HET TERRARlUM 

De volwassen dieren worden door ons paars
gewijs gehouden in terraria van minimaal 

40x40x80 hoog. 

De hoogre van 80 em houden wij aan omdar 
de TL-verliehting, die wij gebruiken, niet 

dieper ko mr. De terraria zijn volglas, dir is 

her meesr duurzaam en hygien iseh. Verder 
zijn de terraria zodanig opgesteld dar we aan 
meerdere zijden inkijk hebben. 

De inrichring besraar uir diverse d ikke bam
bocsrokken (ongeveer I 0 em doorsnede). 

Aan de onderzijde h iervan is een voer ge
maakr van een houren plaarje, waardoor her 

geheel sreviger staar. Dwars geplaarsre dunne 
bamboes tokken zorgen voor extra stabi li reir. 

De beplanting bestaat hoofdzakelijk u ir 
g rore exemplaren van Sansevieria en 

Guzmania. Voor de jonge d ieren gebruiken 
we kleinere terraria. Aile bakken staan bij 

elkaar in een ruimre op her zuiden. Een lich r
kocpcl zorgt voor extra veellieh tinval. In her 
bijzonder in her voorjaar en her najaar wordr 

her zonlieh t door de dieren zeer gewaardeerd. 
Doordar de ru1mte een onderdeel van de 

woonkame r IS, ZIJn de dieren n1et 
sehrikaehrig. 

Als bodembedekking gebruikten we vroeger 
kalkzand dar door stukadoors wordt 
gebruikr. Oir droogden en zeefden we eersr. 
H er was een zuivere en sehone ondergrond . 

Er zit wei ecn groor aandeel kalk in deze 

bodcm. W ij kregen de indruk dar h ierdoor 

zwakkere en zieke dieren problemen met de 
vervell ing kregen. Tegenwoordig gebruiken 
we kokosvezel, dar in gepersre blokken re 
koop is. H er voordeel hiervan is, dar her 
sehoon is en bovendien vee! voehr opneemr, 

waardoor er een hogere lueh rvoehtigheid 
on rsraat. W ei moeten we her regelmarig 

sproeien. Als her uitdroogr wordr her sroffig, 

war ongunstig is voor de dieren. 
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Wij maken al geruime tijd geen gebruik meer 
van waterbakjes. Het dagelijks verschonen 
van de waterbakjes is erg arbeidsintensief. De 
bakjes enige dagen Iaten staan Ievert gevaar 
voor bacterien op. Ieclere dag sproeien zorgt 
voor voldoende drinkgelegenheid. Er bevindt 
zich altijd water in de planten en planten
schaaltjes. Het is belangrijk dat er dagelijks 
gesproeid wordt. Aan het sproeiwater kunnen 
eenvoudig vitaminen en kalk toegevoegd 
worden. 

VERLICHTING/ VERWARMING 

De verlichting vindt plaats door TL-buizen 
die boven de terraria hangen {twee rijen). 
Voor het UV- Iicht hebben wij bij de kweek
koppels een extra Reptisun 5.0 TL-buis aan
gebracht. 
De terraria worden verwarmd d.m. v. lampjes 
van 7,15 en 25 watt, zodanig dat het hoven
in ongeveer 30°C. wordt. Deze lampjes zijn 
aangesloten op een ruimtethermostaat, 
waardoor we niet meer stoken dan strikt 
nodig is. De ruimte waar de terraria staan 
heeft overdag door middel van centrale ver
warming een minimumtemperatuur van 
22°C. De temperaruur daalt 's nachts naar 
18°C. In de bakken zelf is dan de verwar
ming en de verlichting uitgeschakeld. Dever
lichting is ingeschakeld van 9.00 tot 21.30 
uur. Van 21.30 -22.30 uur is de ruimte enigs
zins schemerig verlicht. In de winter is de ver
lichting een half uurtje korter. De verwar
ming is, indien nodig, aan van 's morgens 
9.30 uur tot 18.00 uur. 

VOEDSEL/ VITAMINEN 

De volwassen dieren krijgen twee keer per 
week voedsel. Eenmaal wordt gevoerd mer 
insecten zoals krekels, wasmodarven en 
sprinkhanen. Wij geven per gekko drie tot 
vijf, met Korvimin bestoven, voedseldieren. 
De andere keer voeren wij met een 'gecko
papje', dit is droog poeder dat met lauw 
water aangemaakt wordt. Hieraan voegen wij 
roosevicee, baby-fruit of perzik-maracuja 
yoghurt toe voor de zoetigheid. 
Tussendoor krijgen ze soms fruitvliegen of 
krulvliegen (ook bestoven met Korvimin). 
Dit doen we voor extra beweging. 

Dejonge dieren krijgen dezelfde voeding als 
de volwassen dieren, waarbij de hoeveelheid 
en grootte wordt aangepast. 
De jongen krijgen een of twee keer fruitvlie
gen of krulvliegen per week. 
Verder gebruiken we nog vloeibare kalk en 
vitaminen voor in her sproeiwater: 

dagelijks: calcium-magnesium-ject 
(Dopharma); 2 milliliter per liter 
sproeiwater 
1 a 2 keer per week: multivit oraal 
( HAK Pharma): 2 milliliter per 
liter sproeiwater 

Sinds we deze vitamineverhouding geven 
hebben we geen problemen meer met rachi
tis en uitval van jongen. Houdt er echter 
rekening mee dat bij gebruik van andere vita
minepreparaten de verhoudingen van de 
vloeibare vitaminen en kalk ook weer anders 
kunnen c.q. moeten zijn. Ons devies is: func
tioneert het eigen vitamine gebruik nu goed, 
ga dan niet experimenteren. 

VOORTPLANTING 

Voor de kweek is het aan te bevelen de dieren 
paarsgewijs te houden. Er worden door lief
hebbers ook wei groepen van een mannetje 
met meerdere vrouwtjes gevormd. Onze 
ervaring is dat er dan toch een vrouwtje 
onderdrukt wordt. De dieren zijn op de leef
rijd van een jaar geslachtsrijp. Tijdens de 
paring bijt het mannetje het vrouwrje in de 
nek. Dit kan flinke wonden opleveren. Vaak 
is aan de bijtwond re zien dat de dieren 
gepaard hebben. Ongeveer 3 weken na de 
paring wordt een dubbel-ei (twee aan elkaar 
geplakte eieren) gelegd; meestal in een bam
boestok of in een van de planten. Heeft een 
koppel eenmaal een geschikte legplaats 
gevonden, dan zijn de volgende legsels vaak 
op dezelfde plaars te vinden. Het eerste legsel 
is vaak een windei, of bestaat uit slechts een 
ei. Dit is iets dat we ook wei aan het begin of 
einde van her legseizoen zien. 
Bij onze kweekkoppels is her trouwens opval
lend dar her legseizoen nier voor aile dieren in 
dezelfde periode valt. Sommige leggen van 
april tot oktober/november, er zijn ook die
ren die van oktober tot april leggen. 
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Na ongeveer 50 dagen in de broedsroof, b ij 
een constance rcmpcraruur van 27°C en een 
relarieve luchrvochrigheid russen de 70 en 

80%, komen de jongcn uir her ei. Koelen we 
de broedsroof's nach es af, dan duurr de incu
barie Ianger. Ook ku nnen we de eieren in her 

terrarium Iaten liggen. Vang na her uirko men 
de jongen zo snel mogelijk weg om re voor
komen dar de o uders de jo nge dieren voo r 

een lekker hapje aanzien. 
O f hogere broedremperaruren meer manne
rjes opleveren is o ns nog sreeds nier duidelijk. 

O nze bevriende Duirsc kweker, Rudol f 

Gerhardt heefr deze ervaring nier. Volgens 
zijn ervaring worden in een 'koude zomer' 

meer vrouwrjes geboren en zijn er in een 
'here zomer', zoals dir jaar, meer mannerjes. 
In een ko ude zomer de broedsroof op 29°C 

zerren had bij hem nier meer mannerjes al s 
resulraar. Volgens ons zou her ook mer de 
luchrd ruk re maken kunnen hebben. 

De jongen worden groepsgewijs gehouden. 
De groepen zijn samengesreld uir nakweek 
van herzelfde koppel. Dir rnaakr de selecrie 
o m zonder inreelr verder re kweken gernakke
lijker. Voorwaarde is wei dar er een goede 
boekhouding b ijgehouden wordr. 
A A1a nkelij k van de eiproducrie van her 

o uderpaar komen russen 2 en 6 jongen in een 
terrarium. Na o ngeveer 3 maanden maken 

we een eersre selecrie. Hierbij kijken we naar 
de gezondheid en de kleur van de dieren. 

e jongen Ia ten we zo lang mogeli jk bij elkaar 
zi rren, omdar dir her sociale gedrag bevor

derr. Als er gevochren wordr gaan ze alsnog 

apart, ze worden dan aileen opgefokr rot ze 
volwassen zijn. Vervolgens worden er nieuwe 
kweekkoppels samengesreld. We lerren crop 

nier re snel de koppels samen re srellen o m re 

voorkomen da r jonge vrouwrjes o p een re 
vroege leefrijd eieren gaan leggen. 

Als de vrouwrjes re lang ach rer clkaar eieren 
leggen (5 a 6 keer) is her versrand ig 0111 her 
mannerje rijdelijk re verwi jderen reneinde her 
vrouwrje rust re gunnen. Op deze manier 

kunnen we de vrouwrjes sparen en kunnen ze 

in een goede condirie blijven. 

RODE PHELSUMA'S 

Vorig jaar zijn we in conracr gekomen mer 

Rudolf Gerhardt, d ie al 25 jaar mer gran dis
sen kweekr. Her bijzondere h iervan is dar hij 

zijn d ieren selecreerr op de rode rugvlekken. 

Doo r dir vele jaren ach rer elkaar re doen heefr 

hij dieren mer steeds meer rood op de rug 
gekregen. Ook zijn er exemplaren mer oran
jerode p lekken op de onderzijde. Dir uirslui
rend door selecrie, zonder her versrrekken 
van kleu rsroffen aan de o uderdieren of aan de 

voedseldieren. Omdar hij de kweekgroep 
wi lde uirbreiden, zoch r hij mede grandis

kwekers om inreelr re voorkomen. Omdar 

wij ook enkele grandissen hadden mer een 

redel ijk roodaandeel, z ij n we mer hem gaan 
samenwerken. 
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Het viel ons op dat een aantal van de na.;. 
kweekdieren steeds meer rood kreeg. Dit in 
regenstelling tot bijvoorbeeld de soorten 
Phelsuma borbonica en Phelsuma cepediana, 
waar eigenlijk wildvangdieren nodig zijn om 
de mooie kleur te behouden. 
De nu geYmporteerde wildvangdieren van de 
grandissen zijn bijna geheel groen. 10 jaar 
geleden zag je bij de wildvang ook nog mooie 
roodgevlekte dieren, zoals volgens ons een 
grandis behoort te zijn. Waarschijnlijk zijn de 
dieren met mooie vlekken allemaal wegge
vangen. 
De succesvolle jarenlange nakweek heeft voor 
een hestand van gezonde dieren gezorgd. Ze 
wennen gemakkelijk in een terrarium en zijn 
veel rammer dan de meeste eerste of tweede 
generatie nakweekdieren. 

TOEKOMST 

Het aantal dieren in Madagaskar loopt terug 
en ook het leefgebied wordt bedreigd. 
Daarom is het van groot belang ervoor te zor
gen dat deze gemakkelijk te houden en te 
kweken dieren niet meer ge'importeerd hoe
ven te worden. Omdat de nakweek boven
dien beduidend mooier is dan wildvang, is 
her volgens ons een extra reden om de import 
van grandissen te beperken, of misschien wei 
helemaal stop te zetten. De rode kleur bij 
deze dieren is schitterend, de gezondheid 
blijft echter op de eerste plaats komen. Zeker 
bij her langdurig doorkweken in gevangen
schap moeten we zorgen voor vers (nakweek 
bloed in de kweekgroepen. Dit om te voor
komen dar minder goede eigenschappen, 
zoals bijvoorbeeld vervellingsproblemen die 
bij sommige dieren te zien zijn, de overhand 
krijgen. Uitwisseling van nakweekdieren en 
ervaringen mer andere liefhebbers blijft dus 
noodzakelijk. 
Een behoorlijk roodaandeel hoort volgens 
ons bij de grandis; kijk maar naar foro's van 
meer dan 10 jaar gel eden. Oat we dit door 
een gerichte kweek weer terug krijgen is 
prachtig. Zeker als men in ogenschouw 
neemt dar er in de naruur steeds minder 
kleurrijke dieren voorkomen. Naar onze 
mening moeten we er voor waken dar er 
straks geen paarse, gele en andere kleuren 
grandissen gekweekt gaan worden. 

De natuurlijke kleuren moeren behouden 
blijven. Door de prachrige kleuren kan de 
grandis volgens ons goed concurreren met 
soorten als Phelsuma borbonica, Phelsuma 
cepediana, en zelfs Phelsuma mad. boehmi. De 
grandis heeft als bijkomend voordeel dar ze 
veel eenvoudiger te houden en kweken zijn 
dan voornoemde soorten. Wellicht dar door 
de mooie kleur in de toekomst meer begin
ners grandissen gaan houden i.p.v. andere 
soorten, die wellicht geYmporteerd moeten 
worden. Dit komt de natuurlijke bestanden 
van de andere soorten ten goede. 

DANKWOORD 
Onze dank gaat uit naar Rudolph Gerhard. 
Wij kregen van hem onze eerste "rode" dier
tjes en hij staat ons nu nog steeds met raad en 
daad bij. 
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A C OMMON PHELSUMA? 
PHELSUMA MADAGASCARIENSIS 

GRAN DIS. 
Some notes are given on Phelsuma madagas
cariensis grandis from the northern parts of 
Madagascar. A description is given how ro 
keep these animals and how ro breed rhem. 
The animals of rhe authors are marked for 
the great number of red spots on their 
backs. 

Torenvalk vangt hagedis. 
Op 23-6-94, om 15. 15 uur, werd bij de ri
oolwarerzuivering re Zwaanshoek een vrouw
rje Torenvalk (Falco tinnunculus) gevangen, 
die net bij haar nest was komen aanvliegen 
mer een nog sruiprrekkende prooi. De 
Torenvalk was gevangen door vrijwi lligers 
van de Werkgroep Roofvogels en Uilen 
H aarlemmermeer, in her kader van her 
Torenvalkonderzoek. De prooi bleek een 
hagcdis re zijn en werd om 18.00 uur aange
bodcn rcr idenrificarie. 
Her was een volwassen zwangere Duinhage
dis (Lacerta agilis) . Direct werden de eieren, 
negen sruks, verwijderd en in een broedvoor
ziening ondergebrachr. Hoewel de eieren er 
in eersre insranrie goed ui rzagen, verschrom
pelde her legsel binnen een week. Waar
schijnlijk waren ze re lang zonder zuursrof 
geweest in her dode lichaam van de moeder. 
Misschien was her resul raar berer geweesr, als 
de eieren d irect om 15. 15 uur uir her moe
derl ichaam waren verwijderd. Torenvalken 
eren voornamelijk veldmuizen (Microtus 
arvalis), maar in muizenarme jaren, zoals 
1994, schakelen ze over op andere prooidie
ren, in de H aarlemmermeer meesral vogels en 
wei voornamelijk jonge spreeuwen(Sturmts 
vulgaris). De hier beschreven vangsr is uniek 
voor de Haarlemmermeer. 

This is a result of selective breeding. It is 
stared however, rhar animals imported 
nowadays lack rhis abundance of spots, 
compared ro animals imported a decade 
ago. T his can be a resul t of selective har
vesting in nature in rhe past. Since animals 
bred in captivity rend ro be more beautiful 
than wild animals, rhis can be an exrra 
motivation ro stick ro captive bred animals. 

De Torenvalk heeft hem vermoedelijk in de 
du inen gevangen, hemelsbreed een afstand 
van minimaal vijf kilometer. Meesral zoeken 
de dieren hun prooi in de di recre omgeving 
van her nesr. 

J.P. rer Borg & B.J. Bol 
p/a N ieuwemeerdijk 253 
11 7 1 N P Badhoevedorp 
020-60 I 0849 

COMMON 
LIZARD 

KESTREL CAT C H ES 

In 1994 in rhe village of Zwaanshoek, muni
cipality of Haarlemmermeer, a female 
Common Kestrel (Falco tinnunculus) was 
caught bij research-workers of rhe regional 
society for birds of prey and owls. The bird 
carried a female sand lizard (Lacerta agilis), 
rhat was obviously pregnant. After a few 
hours rhe lizard was presented ro one of rhe 
authors, which instantly removed rhe eggs, 
nine in total. None of the eggs turned out to 
be viable, probably due ro lack of oxygen in 
the hours after the lizard d ied. 
Common Kestrels mainly catch field-mice 
(Microtus arva!is) in this area, only in years 
when field-mice are less abundant, like in 
1994, they switch over ro other prey, most 
ofren birds, especially young starlings 
(Sturnus vuLgaris). T he capture of a lizard is 
remarkable, since their hunringarea is in the 
near surroundings of their nest , the nearest 
place where it could poss ibly find lizards 
being ar a distance of th ree miles. 

7 



Podarcis liLfordi, 
Jur rer Borg 

Jur rcr Borg 

Lacerta 58( 1) * 1999 

De Balearenhagedis 

De Balearenhagedis is een zeer fraaie meesral 

zwarre kleine halskraaghagedis afkomsrig van 
de kleine eilandjes rond de e ilanden Mallorca 
en Menorca. O p de beide hoofdeilanden van 

de archipel kom en ze waarschijnlijk nier 

voor. Mede gezien de herkomsr van de ver
sch illende popularies zijn er een groor aanral 
ondersoorren beschreven. 
Over deze soon is in de Nederlandsralioe lire-o 
raruur verspreid war re vinden. Arnold er al 

( 1978) is een herkenningsgids waarin een 
algemene beschrijving wordr gegeven, rerwijl 

e r ook summier wordr ingegaan op de ver
spreiding. Verder zij n in Lacerta in her verle

d en ook enkele arrikelen verschenen. lk 
noem Ross ( 1997), waarin de waarde van de 
vele o ndersoorren re r d iscussie wordr aesreld 

b ' 

en Marrison (I 980), waarin enkele onder-
soorren en h un herkomsr worden vermeld. 

Tevens word r in beide arrikelen in her korr 
verreld, hoe de dieren verzorgd kunnen wor
den in her terrarium. Dubbeld (1969, I 970) 
besch rijfr, naasr de verzorging, een terrarium, 

waarin Podarcis lilfordi enkele jaren werd 
gehouden en vermeldr een kweekresulraar 
van drie jo ngen uir een legsel van vier eieren. 
O ok beschrijfr hij de kleur en rekening van 
d e jongen. In d e lijsr kweekresulraren van 
Lacerra over de periode 1972- 1981 Oacobi 
1983) wordr nakweek vermeld in 1972 (4x), 
1973 (3x) en I 978 (2x). De soon word r ook 
genoemd in de Lacerralijsr bedreigde d ier
soorren {Bergmans, I 972). 

Mattison ( I 980) meldr, dar hij op Menorca 
revergeds naa r dir die r heefr gezochr, rerwijl 
Bruekers ( 1995) herzelfde vc rmeldr voor 
Mallorca. Verder zijn er nog cnkele losse ver
meldingen, m eesral in mcer algemene arrike

len. Hierui r valr re desri lleren , d ar her o m een 

agressieve haged is gaar, wwcl naar soorrgeno

ren als naar andere halskraaghaged issen . 
De bui renlandsc lireraruur biedr war meer 

gegevens over de verschillende ondersoorren. 
Zo is er a llereersr Bohme ( I 986), war in her 
vrij roegan kclijke Duits is gesch reven. 1 licrin 
wordr een algem ene beschrijving gegeven en 

er word r ingegaan op de verschillende o nder
soorren en d e eilandjes van herkomsr. 

Dir geldr ook voor Salvador ( 1974) en 
Barbad illo {1987). Hclaas zijn deze boeken 

in her Spaans geschreven , war de roeganke
lijklleid fo rs verminderr. Desondanks vind ik 

de gids van Barbadillo aan re bevelen. Mer 
name de rekeningen van de kopschubben 
zijn zeer fraai. Wonderbaa rl ijk genoeg kun je, 

w nder dar je gehinderd word r door enige 

kennis van Spaans, roch vrij gemakkelijk de 

reksr doorgronden. 
Verspreidingsgidsen hebben vaak een verge

lijkbare logische o pbo uw, dus vele woorden 
Iaten zich wei raden. Pak je daar nog een 
woordenboekje Spaans-Nederlands bi j, dan 

is de reksr redelijk re verralen . 
Arnold er al ( 1978) beschrijfr de kleur als zeer 

variabel , aA1ankelijk van de popula rie, van 

Jur ter Borg 

lichrbruin ro r heldergroen , soms m er leng
resrrepen, maar meesral zwarr van boven en 
blauw van onder. Ook in bouw is er veel vari
arie russen de verschillende popularies. 
Barbadillo ( 1987) geefr een algemene be

schrijving voor idenrificarie: 
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Hagedis van gemiddelde grootte mer een in 
her algemeen srevig posruur, kopromplengre 
tot 80 mm, zelden grocer. Kop relarief pun
rig, hals breed. Nier geregenereerde sraarr iers 
minder dan rwee keer de kopromplengte, in 
her algemeen verdikr. 
Kopbeschubbing: een posmasaalschild, rwee 
frenaalschilden aan iedere kant. Gewoonlijk 
vier supralabiaalschilden voor her suboculair
schild. Supratemporaalschilden vaak gefrag
menteerd, soms nier re onderscheiden. 
Temporaalschilden klein en ralrijk. 
Masserericumschild in her algemeen aanwe
zig, soms gedeeld. Tympanicumschild min of 
meer re onderscheiden. De supranasaalschil
den maken (onderling) contact. Vier suprao
culairschilden aan beide kanten. Een reeks 
korrelschilden russen de supraciliair en de 
supraoculairschilden. Meesral vijf paar kin
schilden, de drie eersre maken contact mer de 
regenoverliggende. Keelplooi aanwezig, 26 
tot 43 keelschubben gerekend in een rechre 
lijn russen de halskraag en her punt waar de 
kinschilden samenkomen. Gladde halskraag, 
normaal gesproken besraande uir zeven tor 
zestien schubben. 
Romp: 59 tot 91 gladde en fijne dorsale 
schubben, gereld in een dwarse reeks op het 
midden van de romp. Ventrale schubben 
gerangschikr in zes lengrerijen en 26 tot 30 
dwarsrijen. Zestien tot 27 femoraalporien 
aan iedere kant. 
Mannen grocer (tot 80 mm) en forser dan 
vrouwen (tot 75 mm). Her aantal dwarsrijen 
van de ventrale schubben is bij de vrouwen 
grocer. 
Jongen zeer variabel van kleur, sraarr mer 
blauw of groenachrige tint. 
Ik heb voor de bovensraande rerminologie 
van de schubben zoveel mogelijk gebruik 
gemaakr van Arnold er al (1978) naar dir 
hoek verwijs ik dan ook voor de exacre 
plaars van de beschreven schilden en schub
ben. 
Zoals reeds gezegd, is er een groor aantal 
ondersoorren beschreven. Salvador (1974) 
beschrijfr er derrien, Bohme (1986) 22 en 
Barbadillo (1985) zelfs 24. Verrassend is, dar 
Barbadillo nier aile ondersoorren van Bohme 
en Salvador noemt, terwijl hij zelf nog een 
paar extra beschrijfr. 
Overeenstemming is er over rwaalf onder
soorren. 

Bohme ( 1986) geefr een goede beschrijving 
van de bioroop. Hij beschrijft de eilandjes als 
ge'isoleerde ecosysremen, mer weinig of geen 
predatoren en weinig plant en diersoorren. 
Ook meldr hij de aanwezigheid van zeevogel
kolonien. Er is een uirgebreide opsomming 
van de flora van de Cabrera-archipel en de 
veranderingen in de samensrelling van her 
dieet in de loop van her jaar worden beschre
ven. 

DEDIEREN 
Ik ben begonnen in oktober 1990, mer een 
volwassen paarrje wildvang P. lilfordi. De 
dieren waren echt prachrig van kleur. Her 
mannerje was pikzwarr met een diepblauwe 
buik en keel, her vrouwtje had dezelfde kleu
ren, maar met een koperkleurige glans over 
de buik. De dieren waren bedoeld voor een 
buirenterrarium, maar ik brachr ze de eersre 
maanden onder in een binnenterrarium mer 
afmeringen 70x30x60 em (lxbxh). In mei 
1991 werden ze buiren ondergebrachr. Ze 
hadden een oppervlakre van 1. 75x 1.60 m rer 
beschikking. In januari 1992 wist ik nog rwee 
volwassen wildvangdieren te bemachtigen, 
die tot dezelfde zending hadden behoord als 
de eersre rwee dieren. Dit bleken rwee man
nen te zijn, een zwarr met diepblauwe buik 
en een grijsbruin met grijswitte buik. Her 
dier had een enigszins vlekkerig bruin 
gesrreepre rekening.Ook deze dieren werden 
eersr binnen ondergebrachr en in mei 1992 
in her buirenrerrarium gehuisvesr. De opper
vlakre hiervan was 1 ,75x 1.20 m. Aile dieren 
verbleven zomer en winter buiren, tot sep
tember 1994, toen ze weer binnen werden 
gehuisvesr. Dit gebeurde, omdar ik besloren 
had de kweek van deze dieren constructief 
aan re pakken om een sramboek op re kun
nen srarren. Tor die tijd was ik niet verder 
gekomen dan een toevalskweek van drie die
ren, die in september 1992 spontaan in her 
buirenterrarium waren geboren. Nu houd ik 
aileen de oudere, minder of nier productieve 
dieren buiren. 

VERZORGING 
De dieren zijn nier bepaald moeilijke erers, 
war ook niet re verwachten is bij dieren, die 
onder zulke marginate omsrandigheden 
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(kleine eilandjes in zee) weten te overleven. 
Ze lusten van alles, maar om praktische rede
nen geef ik ze huiskrekels, meelwormen en 
wasmotlarven. Krekels en meelwormen wor
den vooraf altijd gevoerd met carmix. Verder 
hebben de dieren in her buitenterrarium her 
voordeel, dar daar van alles naar binnen 
kruipt en vliegt. 
Water wordt voorzien van 1,5 mil liter 
Multivit (Bogena) wateroplosbaar vitamine
preparaat voor vogels. In her terrarium liggen 
altijd stukjes sepia of eierschaal. 
De soort staat bekend als zeer agressief, maar 
dat valt bij mijn dieren mee. Hoewel een 
combinatie van twee mannen af is te raden, 
heb ik dit zelf wei eens per abuis gedaan. De 
in 1992 aangeschafte dieren werden pas 
achteraf met zekerheid als mannen herkend 
en hebben enige jaren zowel binnen als bui
ten in volstrekte harmonie samengeleefd. 
Ook Neimeier (pers. med.) heeft een tweetal 
nakweekmannen bijna twee jaar lang bij 
elkaar gehouden, in de veronderstelling dat 
het een paartje was. Dit heeft ook nooit ern
stige problemen gegeven. T wee vrouwen gaat 
meestal ook goed, hoewel ik de laatste tijd de 
indruk heb, dat een man en twee vrouwen 
wei weer war minder goed uit kan pakken 
voor een van de vrouwtjes. Binnen houd ik 
de dieren per paar, buiten heb ik wei een gro
tere groep, maar daar is ruimte genoeg om 
elkaar te ontlopen. Ook de jonge dieren houd 
ik vaak in kleine groepjes, in vrij kleine bak
jes. Hier vormt agressief gedrag ook geen pro
bleem. 
Een groot probleem met deze dieren is wei, 
dat ze op een enkele uitzondering na behoor
lijk schuw en schrikkerig zijn. Helaas is dit 
voor sommige mensen zelfs reden om niet 
met deze dieren door te gaan. Door de bak 
slechts plaatselijk te verwarmen, kun je er 
voor zorgen, dar je ze war meer te zien krijgt. 
Ze zijn dan gedwongen om zich in het volle 
zicht op te warmen. Indien men zich steeds 
rustig beweegt, willen sommige dieren toch 
langzamerhand war minder schrikkerig wor
den. De dieren stellen een snel en makkelijk 
toegankelijke schuilplaats erg op prijs, ze voe
len zich dan waarschijnlijk war zekerder. 
Buiten zijn de dieren ook schuw, maar min
der panisch gezien de vele vluchrmogelijkhe
den. Her beste kunnen ze hier echter nog met 
een verrekijker worden bekeken. 

Ik heb de dieren in het verleden zonder pro
blemen gecombineerd met Podarcis sicttla 
campestris (ook niet bepaald een lieverdje). 
Oat geldt zowel voor her binnen als her bui
tenterrarium. Ook nu houd ik beide soorten 
buiten door elkaar, maar daar hebben ze de 
ruimte om elkaar te ontlopen. Van onderlin
ge agressie is geen sprake. 
Van duidelijke ziekteverschijnselen heb ik bij 
deze dieren nooit war gemerkt, ook niet van 
mondrot, waar ze gevoelig voor zouden zijn 
(in den Bosch 1996). 
Uiteraard probeer ik aile bijzondere gebeurte
nissen die ik opmerk op te schrijven in een 
notitieboekje, waardoor allerlei waarnemin
gen achteraf goed kunnen worden geevalu
eerd (zie m.n. her hoofdstukje kweek). 

TERRARIA 
Omdat er maar weinig liefhebbers te vinden 
zijn, kamp ik met her probleem van toename 
van her aantal individuen.lk moet dus steeds 
meer dieren huisvesten. Dit uit zich in her 
steeds kleiner worden van de behuizingen, 
gecombineerd met een buitenterrarium voor 
oudere dieren. 
De huidige standaard binnenterraria meten 
slechts 45x40x30 of 45x30x30 em. Ze zijn 
gemaakt van multiplex met een schuine voor
ruit, de kleinste bak steeds op een grotere. 
Bodemmateriaal grof zand, achterwand van 
kurkplaat met enkele rechtop staande stuk
ken flagstone of met gestapelde turfbrokken 
als schuilplaats.Een kunstplantje completeert 
de vrij sobere aankleding. 
Verlichting: per drie bakken een TL-buis van 
36 watt, in elk bakje een 15 watt lampje in 
een halve kokosnoot als lampekapje 
(gedimd). 
In de voortplantingstijd wordt er een bami
bakje met vochtig zand als eiafzet gelegen
heid in her terrarium gezet. Er is een klein 
drinkbakje (pindakaasdekseltje} en een bakje 
voor de meelwormen aanwezig. 
Daglengtevariatie wordt geregeld m. b. v. twee 
tijdklokken, waarbij de daglengte wekelijks 
wordt bijgesteld van tien uur op 21 december 
tot veertien uur op 21 juni. In de winter koelt 
de ruimte waar de terraria in staan af tot 
15°C. 
Per bakje is een paartje P. li/fordi gehuisvest, 
hoewel ik vaak gedwongen ben daar ook 
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nog wei eens een gekko ( Tarentola delalandit) 
bij re sroppen. Momenreel heb ik zo negen 
paarrjes zitten. Ik heb onlangs besloren de 
dieren nog maar zo'n rwee jaar producrief re 
Iaten zijn in deze bakjes en ze daarna in her 
buitenterrarium te zetten. 
Her buitenterrarium is een glazen hobbykas 
van 3,22x2,57 m oppervlakte en een nok
hoogte van 2.30 m. Er is gelegenheid om 
diep in de grond weg te kruipen rijdens de 
winrerslaap en de zomerhitte. Her geheel is in 
principe muis en moldicht. Tijdens de 
zomermaanden wordt een deel van her glas 
aan de zuidzijde vervangen door volieregaas. 
Her overwinreringshol is aan de buitenzijde 
aangekleed met rotsblokken en hier en daar 
zijn winrerharde cactussen en yucca's 
geplanr. 
Volgens mij is glasbedekking bij deze soorr 
essenrieel in buirenrerraria. In de naruur hou
den ze geen noemenswaardige winrerrust 
{Bohme 1986), dus her Nederlandse winrer
seizoen duurr te lang en is te koud. Her 
zomerseizoen is natuurlijk re kort, maar ook 
te koud en te nat voor de dieren. Door glas
bedekking bereik je hogere temperaruren, 
drogere omsrandigheden en kunnen de die
ren een veel groter deel van her jaar acrief 
zijn. Bij zonnig weer kunnen ze vanaf begin 
maarr en nog tot eind oktober actief zijn. Her 
houden van de Balearenhagedis in een open 
buitenterrarium is in ieder geval rwee keer 
geprobeerd en mislukt (Wolterman pers. 
med., van Uchelen pers. med.). Mijn eigen 
ervaringen Iaten zien, dar dieren wei buiren 
kunnen worden gehouden en ook kunnen 
overwinreren, mits ze achrer glas worden 
gehouden. 

VOORTPLANTING 

Deze soorr is goed re kweken, echrer nier zo 
massaal als andere kleine halskraaghagedis
sen, zoals b. v. P. sicula. Mijn eerste kweek was 
een roevalsrreffer. In her buirenrerrarium 
waar de ouderdieren verbleven, werden regel
matig sponraan Ru"inehagedissen geboren en 
op 12 september 1992 bleken daar drie don
kerbruine exemplaren bij te zitten. Deze hie
ken donkere vlekjes op de keel te hebben, 
verder hadden ze een blauwgroene sraart. 

Verder leken ze met hun vier Iichte leng
restrepen wei op jonge P. sicula campestris. 
Een van de problemen in mijn buitenterrari
um was, dar ik de eieren nooit terugvond en 
maar moest afwachten of er war werd gebo
ren (en teruggevonden). Her was dar jaar 
overigens een zeer warme zomer geweest. De 
volgende rwee jaren werden geen jongen 
gevonden. Hierna besloot ik de dieren voor 
de kweek naar binnen te halen. Sindsdien is 
er een toenemende groei van her aantal die
reo dat ik moet huisvesten. 
De meeste eieren worden gelegd in april, 
maar soms beginnen ze in februari al te leg
gen. Tot eind mei of begin juni kunnen er 
nog legsels worden verwacht. Sommige die
ren beginnen vroeg en eindigen ook vroeg, 
andere starten laat en eindigen laat in her 
voorjaar. Als de dieren goed op dreef zijn, 
produceren ze elke drie weken een legsel. 
Toch, na zo'n acht jaar ervaring, moet ik con
cluderen, dar niet alles geheel naar wens ver
loopt. Mijn grootste probleem is her hoge 
percentage onbevruchre eieren, dar deel uir
maakt van de legsels. Ook heb ik, door de 
schuwheid van de dieren niet altijd in de 
gaten, wanneer ze eieren hebben gelegd en 
vind ik ze wei eens verdroogd. Her meest ver
bazingwekkende is her grote aanrallegsels en 
eieren, dat de dieren produceren. 
Dubbeld ( 1969) meldt een legsel van vier eie
ren, waaruir drie jongen geboren worden, 
Bohme (1986) schrijft over de ervaringen van 
Langerwerf, met een legsel van twee en een 
legsel van vier eieren, die na resp. 48 en 38 
dagen uitkwamen. Onbekend is of de legsels 
van een paarrje afkomstig waren. Langerwerf 
concludeerr, dar de dieren waarschijnlijk 
maar rwee tot drie, hooguit vier eieren per 
legsel produceren en dat maar een keer per 
seizoen, hetgeen de dieren extra kwersbaar 
voor uitroeiing maakr. 
Mijn ervaringen met deze dieren, althans in 
gevangenschap, zijn volsrrekt anders. 
In 1992 en 1 994 had ik nog een bescheiden 
resulraat van drie F 1 en drie F2 jongen. 
lk geef in tabel 1 een overzicht van de vol
gende jaren, met het aanrallegsels en her aan
ral eieren per jaar en her uireindelijke rende
ment. 
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jaar aantal aantal aantal aantal aantal !evens-
vrouwen legsels eieren bevrucht jongen vatbaar 

I995 2 5 22 I5 IS IS 
I996 5 I4 39 I8 I7 I7 
I997 IO 35 99 25 24 I9 
I998 I3 35 95 I9 I4 13 
I999 I2 32 93 20 20 20 
TOTAAL 42 I2I 348 97 90 84 

Tabel I: Productie per jaar. 

Uiteindelijk leverde de kweek dus indusief de 
jongen van I992 en I994 90 jongen in acht 
seizoenen. Oat lijkt mooier dan her is, gezien 
her slechte uitkomstpercentage. Uiteindelijk 
is maar een kwart van de eieren bevrucht. 
Her aantal legsels kan varieren van een tot 
maar liefst zes, ook her aantal eieren per leg
sel varieert van een tot zes. 

lee&ijd aantal aantal aantal 
(jaren) vrouwen legsels eieren 

I IS 32 66 
2 8 29 83 
3 7 25 8I 
4 5 I6 52 
5 2 6 I7 
6 I 3 6 
7 I 4 I9 
8 I 3 IO 
9 I 3 I4 
IO I 0 0 

TOTAAL 42 I21 348 

Her uitkomst percentage varieert van 
0-I 00% per legsel, evenals her aantal levens
vatbare jongen per uitgekomen legsel. 
De populatie bestond voor een deel uit hele 
oude en hele jonge dieren, dus ik heb beke
ken in hoeverre de lee&ijd van de vrouwrjes 
van invloed was op de resultaten. 
Hiervan geef ik een overzicht in tabel 2. 

aantal aantal levens-
bevrucht jongen vatbaar 

9 9 6 
39 35 32 
IS I2 I2 
I2 I2 I2 
0 0 0 
4 4 4 
IS IS IS 
3 3 3 
0 0 0 
0 0 0 
97 90 84 

Tabel 2: Productie per lee&ijdsgroep van de vrouwtjes. 

In de tabel 3 zijn per lee&ijdsgroep de 
gemiddelde waarden van de aanrallen uit 
tabel 2 opgenomen. 

Van de jaren 5-I 0 heb ik te weinig tellingen 
om er erg veel condusies uit te trekken. Om 
toch een indruk te krijgen van die groep heb 
ik de jaren 5-7 en 8-10 bij elkaar gevoegd. 

12 
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leefrijd lcgscls per e1eren per percemage percemage percemage 

(jaren) vrouw legsel bevruchr jongen viraal 

I (n= 15) 2. 13 2.06 13.6 13.6 10.0 

2 (n=8) 3.63 2.86 47 .0 42.2 38.5 

3 (n=7) 3.57 3.24 18.5 14.8 14 .8 

14 (n=5) 3.20 3.25 23. 1 23. 1 23. 1 

5-7 (n=4) 3.25 3 .23 4 5.2 45.2 45.2 

8- 10 (n=3) 2.00 4 .00 12.5 12.5 12.5 

1o raa1 (n=42) 2.88 2 .88 27.9 25.9 24. 1 

Lacerta 58( 1) * 1999 

Tabcl 3: gemiddelden per leefrijdscarego rie van de vrouwrjes. 

Her lijkr er op, dar her aamal legsels per 
vrouwrje per jaar na her eersre jaar mer rwec, 
vrij lang redelijk consram blijft op drie ror 
d rie en een half legscls. Aileen aan her eind, 
als de producrie door ouderdom srilvalr, daa lr 

deze waardc pas. 
Verder neemr her aamal eieren per lcgscl 
langzaam over de eersre rwee jaar roc van 

rwce ror bij na drie. Hierna volgr een vrij co n
sran re reeks va n drie en een kwarr, mer zelfs 

een piekje van vier eieren per legsel in de la:~ r

sre j:~ren . Her hoogsre bevruch ringspercenmge 
is re vinden bij een leefr ijd van rwee rot zeven 
j:~ar. Her eersre jaar komr lager u ir, deels is d ir 
re verkl:~ren doordar de dieren dan meesml 

nog nier in een deft ni rieve behuizing zijn 
o ndergebrach r. De daling aan her eind wijr ik 
aan ouderdom. 

Tenslo rre valr o p, dar in de eersre drie jaren er 

sprake is v:~n vaker vroegri jdig afsrerven van 
eieren of van nier gehecl virale jongen . 
Her bevruchringspercenrage baarr me echrer 

nog steeds zorgen, vandaar dar ik ook heb 
geprobeerd een verband re vinden russen de 
leefrijd van her mannerje en de hoeveelheid 

bevruchringen. 

Di r is weergegeven in de rabcl 4. 

Jur rcr Borg 
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leeftijd aantal aantal aantal aantal aantal Ievens-
(jaren) mann en legsels eieren bevrucht jongen vatbaar 
- 0 1 2 0 0 0 
1 18 39 92 21 20 16 
2 4 14 39 11 7 7 
3 6 15 50 17 17 I7 
14 I 1 3 0 0 0 
5 1 4 8 2 2 1 
6 1 5 1I 6 5 4 
7 2 6 24 15 15 15 
8 3 10 30 18 17 17 
9 4 12 44 5 5 5 
IO 3 9 29 2 2 2 
II 2 5 16 0 0 0 
TOTAAl 45 121 348 97 90 84 

Tabel4: Bevruchtingscapaciteit per leeftijdscategorie van de mannetjes. 

Ook van de mannetjes kan ik de gemiddel
den per leeftijdsgroep berekenen. 

leeftijd aantal aantal 
(jaren) legsels eteren 
1 (n=18) 39 92 
2-3 (n=-10) 29 89 
4-5 (n=2) 5 11 
6-7 (n=3) 11 35 
8-9 (n=7) 22 74 
10-11(n=4) 14 45 
Totaal 120 346 
(n=44) 

Deze zijn vermeld in tabel 5. Ook hierin zijn 
een aantal jaargroepen bij elkaar gevoegd. 

percentage percentage percemage 
bevrucht jongen vitaal 

22.8 21.7 17.4 
31.5 28.1 28.1 
18.2 18.2 9.1 
60.0 57.1 54.3 
31.1 28.4 28.4 

4.4 4.4 4.4 
28.0 26.0 24.3 

Tabel 5: gemiddelden per leeftijdscategorie van de mannetjes. 

Dit Ievert een wisselend beeld op met een 
piek bij 6-7 jaar en een dal bij 4-5 jaar. 
Overigens zijn dit net de groepen met de 
minste waarnemingen. 
Gemiddeld dus zo' n 28 o/o bevruchtingen, de 
eerste negen jaar ongeveer 20 tot een flinke 
30 o/o, met omstreeks her tiende jaar een vrij 
scherpe daling, waarschijnlijk samenhangend 
met de ouderdom. 
De slechte bevruchtingspercentages kunnen 
diverse oorzaken hebben. 

Misschien houd ik de dieren in te kleine bak
jes, waardoor de dieren elkaar teveel hinde
ren. 
Misschien is mijn seizoensritmiek niet goed, 
waardoor de paringsdrift en paringsbereid
heid van de dieren niet goed op elkaar zijn 
afgesteld. De Balearen liggen op 40° NB en 
zouden een jaarlijkse variatie in lichtduur van 
negen uur in de winter tot vijftien uur in de 
zomer moeten hebben {van Leeuwen, 1981). 
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Ik heb die rijden bewusr war krapper gena
men (van rien rot veertien uur) om de eier
vloed war af te remmen. Zolang de dagleng
te toeneemt kan ik nog eieren verwachten. 
Misschien is de daglengte toename ook wei te 
abrupt. Wij zijn geneigd om de schakelklok 
wekelijks met een evenredig aamal minuten 
bij te stellen. Misschien moet dar wei war 
langzamer in her begin en aan her eind, met 
een forsere toename in verlichtingsduur daar 
tussen in. 
Ik heb ook geprobeerd de eiervloed war re 
temperen door war minder te voeren, maar ik 
heb niet her idee dar dit erg veel helpt. 
Een andere mogelijke verklaring voor de 
slechte bevruchtingcapaciteit zou kunnen lig
gen in de kwali rei t van her sperma. Bekend is 
her verhaal over her slechte zaad van jachtlui
paarden, war geacht wordt te zijn veroor
zaakt door een bijna uirroeiing van de soorr 
in her verleden. Dir zou een sterke verarming 
van de generische diversiteit van de soort tot 
gevolg hebben gehad, mer de slechte vrucht
baarheid als gevolg. Bij P. lilfordi is dit zeer 
goed mogelijk. 
Waarschijnlijk zijn op een gegeven moment 
een zeer klein aantal voorouderdieren op een 
van de eilandjes van de Balearen aange
spoeld. Hun afstammelingen hadden dus een 
geringe genetische variatie. 

incubatieduur aantal legsels 
(dagen) 

26 1 

30 1 
32 IO 
33 8 
34 4 
36 I 
37 2 
38 2 
39 3 
40 2 
42 2 
43 4 
48 2 
64 1 
65 1 

totaal 44 

Tabel 6: incubatieduur. 

Vervolgens de soort vele tiemallen keren op 
vergelijkbare wijze naar andere eilandjes ver
huisd. Ik vermoed, dar de soort per eilandje, 
maar mogelijk ook op de hele eilandengroep 
genetisch zeer uniform is. Misschien is de 
slechte bevruchtingscapaciteit dan wei een 
gevolg van slechte genen. Voorlopig blijft dar 
nog speculatie. 

INCUBATIE 

De eerste twee succesvolle legsels werden 
gelncubeerd in een bakje met zand geplaars 
op een lichtkap. Hierbij varieerde de rempe
ratuur met her dagnachtritme. Er werd aileen 
gecontroleerd of de temperatuur niet hoven 
30°C kwam. Dit leidde tot lange incubatie 
rijden. Her begin van her derde legsel was 
herzelfde, maar na enkele weken werden ze in 
een broedstoofje ondergebracht. 
Dit is een polystyreen doos van 60x30x40 em 
(lxbxh). Er is een lampje van 15 watt, dar 
geschakeld wordt door een eenvoudige aqua
riumthermostaat. Een tweede thermostaat 
wordt als beveiliging· gebruikt en schakelt uit 
bij 30.5°C. 
De temperaruur is ingesteld op 29-30°C. De 
temperatuur wordt, denk ik ook enigszins 
belnvloed door de temperatuur buiten her 
broedstoofje. 

aantal jongen opmerkingen 

3 
1 

15 4 overleden 
18 
7 1 overleden 
2 
5 
2 
8 
4 
4 
9 
2 I overleden 
5 variabele temp 
5 variabele temp 

90 
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De eieren worden ingegraven in krekelbakjes 
gevuld mer Iicht vochrig zand, zodanig dar ze 
1-2 em diep langs de bui renzijde liggen. Je 
kan dan zien of her zand waar de eieren in lig
gen nog vochrig is en of de eieren al aan her 
uitkomen zijn. Tabel 6 behandeld de incuba
tieduu r van de uirgekomen legsels. 
Als dag van uitkomsr is steeds de dag geno
men, waarop her eersre jong uirkwam. Larere 
jongen werden alrijd binnen een dag later 
geboren. 

Er is vee! spreiding in de incubarieduur. Yoor 
een dee! kan dir komen doordat vee! eieren 
nier op de dag van leggen zijn opgegraven. 
Yerder zal de broedtemperatuur ook enigs
zins door de temperatuur buiten de broed
stoof zijn be'invloed. Bij een temperatuur van 
29°C zullen de meeste eieren uitkomen rus
sen de 30 en 35 dagen, terwij l een flinke 
groep nog kan uitkomen russen de 36 en 43 
dagen. De beide waarnemingen van 64 en 65 
dagen berreffen legsels die bij russen dag en 
nacht varierende remperaturen zijn uitge
broed. Ik meen hieruit te kunnen opmaken, 
dar onder deze omsrandigheden de onrwik
kel ing van de embryo 's 's nachts praktisch tot 
srilsrand komt. Langerwerf (Bohme 1986) 
srel t de incubatieduur op 38 dagen bij 2rC, 
hoewel hij ook melding maakt van 48 dagen 
{twee weken bij 3 1 °C, de rest van de tijd bij 
27-28°C). Dubbeld {1969) komt op 49 
dagen bij een russen 20 en 30°C varierende 
temperaruur. D eze getallen weerspreken mijn 
waarnemingen n ier, mede gezien her feir dar 
ik een vrij grore spreiding consrareer. 

]ONGEN 

De jongen zijn geheel anders van kleur dan 
de ouders. Meesr gebrui kelijke kleur is don
kerbruin mer vier geelbruine lengresrrepen. 
Onderzijde grijswir mer donkere vlekjcs, 
sraarr blauwgroen. Jongen van her grijsbruine 
mannerje of hun nakomel ingen hebben soms 
meer opvallend gee! gckleurde lengresrrepen. 
Ook is er soms een jong zonder lengresrre
pen en mer een meer gemarmerd vlekkenpa
rroon. Aile dieren beginnen in de loop van 
her eerste jaar donkerder re worden. Na een 
jaar zijn de meesre zwarr mer meesral diep
blauwe buik, soms mer war koperkleurige 
waas. Op deze leefrijd is vaak de rekening op 
de flanken nog re onderscheiden. In larere 
jaren kleuren ze steeds verder zwart, zodat er 
nauwel ijks meer sprake is van rekening. 
Aileen her nageslacht van her grijsbruine 
mannerje bl ijft soms op latere leefrijd don
kerbruin of word r zwarr met nog war reke
ning. Opvallend is, dar de dieren buiten vee! 
donkerder worden dan binnen. Daar worden 

groorgebracht. De afmeting is 60x30x30 em, 
maar clan in vier compartimenten gedeelcl. 
Twee van dergel ijke opgedeelcle bakken sraan 
naast elkaar en worden verl icht door een TL 
van 36 Watt. In elk bakje hangt een lampje 
van 15 Watt, steeds per rwee in serie gescha
keld en regen oververhirring nog eens extra 
beveiligd mer een dimmer. Ik heb zo een serie 
van achr bakjes, waar ik de verschillende 
genetische com binaries, die ik voor her stam
boek lil fordi u it elkaar moer houden,geschei
den in onder kan brengen . 
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Dar berekenr echrcr nier dar ze ook aileen zir

rcn. Ook hier sbar her ruimregebrek roe. Af 

en roc zirren er vier d ieren in een bakje. D ir 

gccfr echrer noo ir problemen. De d icrcn lig
gcn broederl ij k over clk:tar heen re zonnen, 
de crgsre vorm van agressie is her b ij elkaar 
uir de bek rrekken van ccn buffaloworm. 
De in richring is sober, mer zand, enkelc 

dun ne srukken flagsrone en een warerbakje. 

De d iercn worden gevoerd mer jonge krekels, 
buffalowormen, soms kleine wasmo rlarven 

en krulvliegen. Uireraarcl hebben de dieren 

alrijd de besch ikking over srukjes sepia. H er 
water wordr voorzien van viraminen en de 

krekels en buffalowormen gevoerd mer car

m ix. O p di r cl ieer groeien ze zecr voorspoedig 
op en zijn na een half jaar op een koplengre 
na al zo groor als een volwassen dier. 

STAM BOEK 

Begin 1995 ben ik begonnen mer her opzer

ren van een sramboek voor Podnrcis lilfordi. 
Bij de srarr waren er rwaalf sramouders rer 
beschi kking bij rwee deelnemers (R. Musters 
en J. rer Borg). H er berrof zeven man nen en 
vijf vro uwen. In de loop van 1995 werden er 
via rwec deelnemers {H . Biard en R. Felix) 
cen man en vier vrouwen aangemeld. D ir 

bleek nakweek, geboren bij H. in den Bosch. 
D ir berekenr zeker nog rwee sramouders, een 
man en een vrouw. Tenslorre werd in 1996 

via H . Pabsr nog een man wildvang aange
meld . 

In principc waren cr d us vij fricn sramouders 

aanwezig, negen mannen en zes vrouwen .. 

H icrvan zijn cr rwee mannen en twcc vrou
wcn gesro rven zondcr zich voorr re planren. 
Van de overigc el f dieren hcbbcn zes mannen 

en d rie vrouwen zich goed voorrgcplanr, 
waardoor hun genen zich srevig in de sram

bockpopu larie hebbcn gencsrcld . Van de 

groep d ieren afkomsrig van H . in den Bosch 
is ror nog roc slech rs cen nakweek excmplaar 

bekend. Dezc bloecllijnen zirrcn dus nog in 

de gcvarcnzonc. Hopelijk weer deze groep 

ook nog fl ink in aanral roc re nemcn, zodar 
d ie ook in de sramboekpopubrie bn worden 
ingekruisr. 

Aangezicn ik de cxacre herkomsr van de 
sramouders nier weer, is her voor mij onmo

gelijk ze mer zckcrhcid bi j cen bepaalde 

o ndersoorr onder re brcngen. lk hcb daar dan 
ook nooir ecn poging roc gcdaan. Dir zou 
overigens wei zin hebben, als de ui rcindclijke 

bedoeling zou zijn de d icren weer in de 

naruu r u ir re zerre n. D ie illusie heb ik cch rer 
nier, ook al o mdar her aanral sramouderdie

ren d usdanig klein is, dar hicrmce bcslisr 
geen "wildc gencnpool" in stand kan wo rden 

geho uden. Daarvoor hcb je volgcns mij enige 

ho nderden sramo udcrs nod ig. lk denk ech rer 
wei, dar met dir beperkre aan ra l stamouders 

een gezonde gevangenschapspopularie in 
srand re ho uden is. Dar zie ik als belangrijk
sre raak voor her sramboek lilfordi. 
Inrussen groeir her sram boek langzaam maar 

gcsraag. 
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Bij de afsluiting van het jaar I998 waren er 
I 56 individuen ingeschreven, waarvan onge
veer I30 levend. De dieren zijn verdeeld over 
op dit moment tien deelnemers, waarvan 
twee in Engeland. Vier personen hebben om 
uiteenlopende redenen afgehaakt. 
Met de verwachting van de geboorte van een 
veertigtal jongen in I999 loopt het aantal 
ingeschreven dieren richting 200. 
Nu komt het volgende probleem voor het 
stamboek om de hoek kijken. We hebben een 
nijpend tekort aan stamboekdeelnemers. 
Onbekend maakt waarschijnlijk onbemind. 
Het is jammer dat een zo fraaie hagedis zo 
weinig liefhebbers heeft. Natuurlijk zijn de 
dieren schuw en dat kan een drempel zijn. 
Maar door deel te nemen aan het stamboek 
help je wei mee aan het in stand houden van 
een bedreigde diersoort. Podarcis lilfordi is 
niet voor niets opgenomen in Bijlage A van 
de wet BUD EP en nakweek van deze dieren 
in Bijlage B. Dit houdt in, dat voor elke over
dracht van dieren een E.G.-certificaat moet 
worden aangevraagd, doorgaans per dier, 
kosten f 20,--. Waar ik in her verleden de 
dieren gratis weggaf, mag u nu een bedrag 
aan de staat betalen. Ook dir werkr waar
schijnlijk drempelverhogend. Ik kan aileen 
maar vragen over deze problemen heen te 
srappen en u aan te melden als stamboek
deelnemer. 

CONCLUSIE 

Podarcis lilfordi is een fraaie hagedis, die 
helaas meesral schuw blijfr. De dieren kun
nen zowel in een binnen- als in een buiren
terrarium worden gehouden, dat laatste wei 
achter glas. De soort is goed te houden, maar 
aan her kweken zitten nog enkele onvolko
menheden. Een groot percentage van de eie
ren is niet bevrucht. Onzeker is waar dar pre
cies aan ligt. De dieren produceren in gevan
genschap meer en grotere legsels dar tot nog 
toe bekend was. De dieren vallen onder her 
stamboek lilfordi, maar de afzet van nakweek 
stagneert door een tekort aan stamboekdeel
nemers. De administratieve barriere van het 
vergunningenstelsel in Nederland speelt hier
in ook een rol van berekenis. 
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PODARCIS LILFORDI 

Some notes are given on keeping P. lilfordi in 
captivity. These animals inhabi t the small 
islands around Mallorca and Menorca. Many 
subspecies have been described from different 
islands. Keeping these animals is rather easy, 
but breeding is more difficult, since less than 
a third of the eggs is fertilized. It's my expe
rience, that they lay more clutches with often 
more eggs than suggested in Boh me (1986). 
Clutches consisting of six eggs and a yearly 
production of up to six clutches are reported. 
On average 3.5 clutches consisting of 3.25 
eggs are produced each year during most of 
their reproductive life. Incubation time ran
ges from 26-65 days, depending on breeding 
temperature. At 29°C they tend to hatch at 
30-35 days, but sometimes incubation lasts 
for more than 40 days. 

Jur rer Borg 

Most eggs are laid in April, but some clutches 
are produced as early as the beginning of 
March or as late as the beginning of June. On 
average different clurches of a female are 
separated by 21 days. 
In spite of the not optimal breeding results, 
the amount of animals taken care of by the 
author is increasing yearly. All the individual 
animals take part in the studbook lilfordi. 
The founder-animals of this studbook-popu
lation are seven males and four females. 
Together with nine other people, including 
two in England, a total population of 156 
animals was accounted for in 1998. It is dif
ficult to find new studbook participants, that 
can adopt some offspring. 
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De Tapijtkameleon. 

INLEIDING 
Sinds 1995 houden wij Furcifer fnterqlis, een 
kameleon die door de Doelgroep kameleons 
geschikr wordr geach r voor beginnende 

kameleonhouders. Vee! mensen vinden deze 
kameleon schitrerend, maar ze zien er regen

op ze re gaan houden. Van de Tap ij rkameleon 

is immers bekend dar hij van nature n ier zo 

oud wordt. 
Dar een Tapijrkameleon ondanks het boven
staande roch een kameleon is waarvan her in 

stand houden van een kweekgroep goed 
mogel ijk is, moge uir her onderstaande bl ij

ken. 

BESCHRI]VING 

Kameleons in her algemeen zijn re herkennen 
aan hu n typische ogen, die o nafhankelijk van 
elkaar bewogen kunnen worden. In rusthou
di ng zit hun sraart gehecl, tor bijna aan de 

staarrworrcl , o pgerold. 
Som mige soorten kamcleons hebben op hun 

ko p hoornvo rmige uirsteeksels en/ of grote 
kammen op hun rug. Speciaal door laatst 
genoemde kenmerken is er in Duitsland 
o nder de rite! "Chamaleons Drachen unserer 
Zeit" een bijzonder leesbaar naslagwerk over 
kameleons verschenen. (Schmid t, Tamm en 
Wallikewirz 1996) 

Furcifer lntemlis, behoorr rot de familie 
C hamaeleonidae, genus Furcifer en species 

lareralis. Vroeger werden ze ror her genus 

C hamacleon gerekend, maar in 1986 werd de 

rapijtkameleon in her genus Furcifer onder

gebrach t door Klaver & Bohme (1986) 
De Tapijtkameleon dankr zijn Larij nse naam 

aan een laterale (aan de zijkant) wine streep 
die halverwege zijn lichaam van net ach ter de 
kop rot aan de sraarrworrel loopt. Zclfs bij 

pas geboren Tapijtkameleons is deze srreep 

duidel ijk herkenbaar. 
De Tapijtkameleon is een middelgrote kame
leon, de mannetjes en vrouwrjes bereiken 

volgens de lireratuur resp. een m a:ximale 

lengre van 28 em en 25 em. 
O ns groorste mannetje rot nu roe was 24cm. 
De gemiddclde lengre van o nze mannerjes 
ligr rond de 22 em en de vrouwrjes komen 

gemiddcld ui r op 18 em. 
(Henkel en Heinecke S, 1996, C hamaleons 

irn Terra rium) 

Op de kop heefr cen !age dakvormige kam 
die scherp eind igt. De kam van de vro uwtjes 
is iers kleiner. Mannerj es hebben een verdik
re sraartwortcl. waaraan ze zelfs al op jonge 
lcefrijd rc herkennen zijn. 
Een Tapijrkameleon beschikr over een sc.1.la 
van kleuren. Onder normale omsrand ighe

den zijn de basiskleuren groen, grijs, bruin , 

o ranje. De mannerjcs zijn Iich t rot donker
groen van kleur op zijn Aanken zit een aantal 
lichrere ovaalro nde ringen. 

L. en J. Embrcdus 
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De vrouwtjes daar in tegen kunnen zeer fel 
gekleurd zijn. De ovaalronde ringen hebben 
een zwarte rand. Afhankelijk van hun stem
ming worden op de basiskleur verschillende 
patronen gevormd in wit, geel, rood, blauw, 
violet en zwart. 
De patronen zijn van een dusdanige gelijk
vormigheid dat je automatisch aan een 
Perzisch tapijt doet denken. Zo wordt ook 
Nederlandse naam Tapijtkameleon duidelijk. 
Aileen oogcontact met mannetjes is voldoen
de voor zwangere vrouwtjes om hun mooiste 
kleuren te Iaten zien tegen een zwarte achter
grond steken de felblauwviolette en oranjero
de vlekken fel af. Met die kleuren zegt het 
vrouwtje: "Blijf uit mijn buurt. Je ziet toch 
dat ik zwanger ben" 

FURCIFER LATERALIS EN 
CITES 

Voor wildvangdieren dient in Nederland 
door de verkoper een Cites-verklaring af ge
geven te worden. Voor nakweekdieren die 
van eigenaar wisselen is het afgeven van een 
overdrachtsverklaring voldoende. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 

Furcifer latera/is komt op heel Madagaskar 
voor behalve in het noorden en noord
westen. Tot zelfs op een hoogte van 2000 m 
(Petr Necas), 1995 
Men gaat er vanuit dat de Tapijtkameleon 
zo'n 1000 jaar geleden aileen op de centrale 
hoogvlakte van Madagaskar voorkwam. De 
Tapijtkameleon schijnt een uitgesproken 
hekel te hebben aan aaneengesloten bosgebie
den. Tegenwoordig is hij te vinden in zowel 
de regen als de droge bossen. Verder komt hij 
voor op de vochtige savanne. In de hoofdstad 
Antananarivo zie je hem ook regelmatig in de 
heggen van tuinen. 
Je mag stellen dat de Tapijtkameleon zich tot 
een echte cultuurvolger heeft ontwikkeld. 
(Henkel en Heinecke, 1996, Chamaleons im 
Terrarium) 
Het verspreidingsgebied van de Tapijtkame
leon is zo divers, dat het moeilijk is een pre
cieze beschrijving van het klimaat te geven. 

Wei is er in al deze gebieden een duidelijk 
onderscheid tussen zomer en winter. In de 
zomer ligt de gemiddelde temperatuur over
dag tussen de 25 -30°C en 's winters tussen 
de 18 - 24°C 's Nachts daalt de temperatuur 
een graad of 10- 12. 
De luchtvochtigheid is overdag ongeveer 60-
70% en stijgt 's nachts tot 90%. 

INRICHTING VAN HET 
TERRARIUM 

Een terrarium voor een koppeltje Tapijt
kameleons heeft bij ons afmetingen van 
80x60x90cm (lxbxh). De bodem is voorzien 
van een laag onbemeste potgrond van voor 
naar achteren oplopend van 10-20 em. De 
beplanting bestaac uic een viertal kleinbladige 
Ficussen. 
Op verschillende hoogtes zijn klimtakken 
aangebracht. De verlichting bescaat uit een 
spocje van 25 Watt. Boven de bak is een TL
lamp gemonteerd. 
Een van de glazen schuiframen is vervangen 
door een houten schuifdeurtje en voorzien 
van horrengaas. Ook in de bovenplaat van 
het terrarium is een extra scrook gaas aange
bracht. Op de wanden zit kurk. 
Voor alle duidelijkheid, voor een kameleon 
met de afmeting van een Tapijtkameleon zou 
een terrarium van minimaal 40x40x60cm 
(lxbxh) voldoende zijn. 
Een grocer is voor deze van nature accieve 
dieren natuurlijk precciger en wat is er voor 
een kameleonliefhebber nu mooier dan zijn 
diertjes heerlijk door hun bak ce zien strui
nen. 

WATER, VOEDING EN VITAMINES 

Water: 

Besproei de planten elke dag minimaal een 
keer. Scaan er voldoende kleinbladige planten 
in het terrarium dan is een maal per dag 
sproeien voldoende om aan de wacerbehoefte 
van de tapijtkameleon te voldoen. Bij jonge 
dieren sproeien we dagelijks twee maal. 
Voorkom bij het sproeien van kameleons dat 
je van te dichcbij rechtstreeks op ze sproeic, 
want dat kunnen ze beslisc niet waarderen. 
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Sommige Tapijtkameleons komen zelfs naar 
je toe om aan de plantenspuit te drinken. 
Ook bij vrouwtjes die eieren gaan leggen is 
rwee keer sproeien aan te bevelen. De bodem 
wordt dan war vochtiger en je voorkomt zo 
dar niet ingegraven eieren uitdrogen voor je 
in de gelegenheid bent de eieren weg te halen. 

Voeding: 

Geef een zo gevarieerd mogelijk aanbod van 
voedsel. K.rekels, kJeine sprinkhaantjes, wei
deplankton, mits niet gevangen in de berm 

L. en J. Embredus langs een drukke weg of in de stad. Af en toe 
wasmotten of wasmorlarven (maximaal een 
keer per week). 
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Bepoeder aile voedseldieren elke dag met kor
vimin, echter wasmodarven niet, omdat zij 
dan gaan zweren. Tapijtkameleons zijn dol op 
vliegen, maar helaas hebben vliegen weinig 
voedingswaarde. O m de voedingswaarde van 
de vliegen te verhogen voeren wij de vliegen 
na her uirkomen rwee dagen met een beetje 
honing en war vijvervisvoer. 

Vitaminen: 

Zoals reeds beschreven, korvimin elke dag 
over de voedseldieren. 
Een maal per week, bij jonge dieren rwee 
maal, voegen we van Calci Tad 50 (vloeibare 
kalk) , 4 ml per li ter water + 18 druppels vita
mine AD. (Daviramon, Aquosum) aan her 
drinkwater toe. 
De andere dagen lossen we afwisselend 2 ml 
mulri-viramine oraal op per liter drinkwa
rer.(verkrijgbaar bij de O liemeulen, T ilburg) 

Of we lossen I bruisrablet mulri-viramine of 
optiform vitamine C. van KrUger op in 5 liter 
water. (supermarkt). 

AANSCHAF, PARING EN 
VOORTPLANTING 

Aanschaf: 

Bij de handel hadden we al enkele keren een 
Tapijtkameleon zien zitten. 
We waren direct onder de indruk van hun 
kJeurenpracht. Aangezien er op dar moment 
nauwel ijks mee gekweekt werd, was er geen 
nakweek voor handen. 
Aan het kopen van wildvang Tapijtkameleons 
kJeven naast de gebruikelijke problemen van 
wildvang nog rwee extra problemen: 

Je weer meestal niet ui t welke srreek 
van Madagaskar ze afkomstig zijn, 
dus pas je de kJimaatomstandighe
den aan op basis van gemiddelden. 
Bovendien is van de Tapijtkameleon 
bekend dar hij in de natuur gemid
deld niet ouder wordr dan een jaar. 
De kans dar je dieren koopt die 
eigenlijk her grootste gedeelte van 
hun Ieven al achter de rug hebben is 
dus levensgroot aanwezig. 

Na vee! wikken en wegen kochten we rwee 
paartjes van de gele variant, drie echt volwas
sen dieren en een kJeiner (jonger) mannetje 

L. en J. Embrc:clus 
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Een vrouwtje was drachtig, ze legde na vijf
tien dagen, twaalf eitjes gewoon los her en 
der in het terrarium. De draagtijd ligt tussen 
de 30-52 dagen. 
Aangezien we net uitgerekend een dagje weg 
waren, bemerkten we ze pas de volgende dag. 
Verschillende eitjes waren al uitgedroogd, er 
zaten deuken in. 
We hebben ze nog wei in vermiculiet in de 
broedmachine gelegd, maar het ging niet 
goed, de eieren gingen allemaal schimmelen. 
In de loop van diezelfde dag legde het vrouw
tje haar laatste vier eitjes. Gelukkig waren die 
wel goed. 
De eitjes hebben we in een bakje met vermi
culiet in een Jager broedmachine gezet op een 
constante temperatuur van 25°C. 
Van andere kameleonliefhebbers wisten we 
dar Tapijtkameleoneieren bij her uirbroeden 
een koude fase moeten doorlopen. 
Na 4 5 dagen hebben we her doosje eieren ge
durende 40 dagen in onze kelder gezet. De 
temperatuur schommelde daar rond de 
15°C. 
Na de koude periode gingen de eieren terug 
in de broedmachine om bij een constante 
temperatuur van 27°C te wachten tot ze uit
kwamen (Incubatiemethode van W.Schmidt, 
1985) 
Na twee maanden en veertien dagen begon 
een eitje te zweten, her werd kleiner. 
De dag erop gingen ook de andere drie eitjes 
zweten en werden kleiner. 
Weer een dag later gingen drie eitjes open en 
zagen onze eerste drie kleine Tapijtkameleons 
het levenslicht. In het andere ei zat een dood, 
maar volledig volgroeid jong. De drie piep
kleine babykameleonnetjes hebben we samen 
in een opkweekbakje gezet. In het opkweek
bakje was de omgevingstemperatuur ± 25°C. 
Direct onder het 25 Watt lampje liep de tem
peratuur op naar 30°C . 
Van die drie jonkies hebben we niet lang 
mogen genieten. Ze groeiden nauwelijks en 
in de derde week gingen ze achter elkaar 
dood. 

Paring: 

Tapijtkameleon vrouwtjes zijn zeer snel na 
het leggen van eieren weer paringsbereid. 

in de natuur zetten vrouwtjes tussen half 
november en half april vier a vijf legsels a£ 
Als je bedenkt dat het aanmaken van de eie
ren 30 - 50 dagen in beslag neemt, kun je 
begrijpen dat er voor de vrouwtjes niet veel 
tijd overblijft om van het eierleggen bij te 
komen. Ons vrouwtje was zestien dagen na 
het leggen van haar eieren paringsbereid. Bij 
de paring benadert het mannetje, het vrouw
tje van achteren. Het mannetje klimt dan zij
waarts op het vrouwtje en hij probeert zijn 
cloacaopening onder die van her vrouwtje te 
brengen. De paring duurt 10 -20 minuten. 
Het vrouwtje had tijdens het aanmaken van 
de eieren een zeer gezonde eedust. 
Een week of vier later konden we de eieren al 
duidelijk zien zitten. 38 Dagen na de paring 
begon het vrouwtje onrustig door de bak te 
lopen, maar ze maakte geen aanstalten om 
haar eieren af te zetten. Ook de dag erna niet. 
De volgende dag zijn we met haar naar de 
dierenarts gegaan. Ook een injectie met oxy
tocin (een weeen opwekkend middel) mocht 
niet baten. Ze kon haar eieren nog steeds niet 
kwijt. De volgende dag is ze dood gegaan. De 
dierenarts heeft haar nog bekeken, haar eilei
der bleek verdraaid te zijn. Er zaten 23 eitjes 
in, wat voor een Tapijtkameleon een behoor
lijk groot legsel is. 

INCUBATIE 

Onze voorraad vermiculiet was niet meer 
voldoende om de 23 eieren in te leggen, dus 
de dierenwinkel gebeld. Vermiculiet hadden 
ze niet. Wat nu. 
AI vragende wist iemand te vertellen dat er in 
de bouw perliet te koop was. Dat bleek zo te 
zijn en voor vijf gulden kregen we een vuil
niszak vol. 
De 23 eitjes hebben we vanwege het aantal 
over twee bakjes verdeeld. Een bakje vulden 
we met perliet en voor het andere bakje 
gebruikten we ons laatste beetje vermiculiet. 
Beide bakjes werden 4 5 dagen in een broed
machine, met een constante temperatuur 
van resp. 22° en 25°C, weggezet. (beide sub
straten dus a parte temperaturen)) 
De koude periode van de in perliet gelegde 
eitjes verlengden we naar 50 dagen. 
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Na de koude volgde wederom een warme 
periode bij 26°C. 
Precies drie maanden begonnen al deze eitjes 
gelijktijdig te zweten en de dag erna kwamen 
er twaalf stuks uit. De jongen werden in 
opkweekbakjes ondergebracht, met een tem
peratuur van 22°C onder en 25-2rC graden 
hoven in her terrarium. De opwarmlamp 
werd met een dimmer gereguleerd. 
Over de temperatuur voor her opkweken van 
jonge kameleons dacht men binnen de 
Deolgroep Kameleons verschillend. 
De eieren in de vermiculiet begonnen na 
twee maanden en vijftien dagen te zweten. 
Van de elf eitjes kwamen er zes uit. Deze jon
gen werden in een opkweekbakje gezet bij 
± 25°C omgevingstemperatuur en ± 30°C 
direct onder her lampje. Van deze zes groei
den slechts twee jongen voorspoedig op. 
Achteraf bleek een omgevingstemperatuur 
van rond 25°C voor opkweekbakjes toch te 
hoog te zijn. 
Van de twaalf in perliet uitgebroede jongen 
met een omgevingstemperaruur van 22°C 
bleven aile jongen Ieven. 
Zes van deze jongen heb we na drie maanden 
aan andere kameleonliefhebbers verkocht. De 
andere ze hebben we zelf gehouden, twee 
mannetjes en vier vrouwtjes. 
Her andere vrouwtje wildvang is zonder eie
ren gelegd te hebben na drie maanden over
leden. Ook de vader van onze jongen lag na 
zes maanden op een ochtend dood op de 
grond. Bij sectie werden geen wezenlijke 
ongerechtigheden geconstateerd, zodat weer 
vanuit zijn gegaan dat deze dieren voor 
Tapijtkameleon begrippen al redelijk op leef
tijd moeten zijn geweest op her moment dar 
we ze kochten. 
Zo hadden we acht jongen en gelukkig nog 
een onverwant mannetje. 
In de loop van de tijd hebben we nog twee 
koppels wildvang Tapijtkameleon gekocht, zo 
konden we met onverwante koppels door 
kweken. 
De laatste twee jaar hebben wij voor onder
staande methode gekozen, omdat dit resul
teert in een uitkomst van bijna 100%. Aile 
Tapijtkameleon eieren worden momenteel in 
perlier uirgebroed. Perlier bezit de eigenschap 
heel veel vocht vast te kunnen houden, zon
der dar de eieren door dit vele vochr gaan 
schimmelen. 

zelfs als er water uir her eierbakje loopt als je 
her schuin houdr, heeft die geen nadelige 
invloed op Tapijtkameleoneieren. Wei bereik 
je zo een hoge luchrvochtigheid. 
De eerste peri ode van 4 5 dagen liggen de eie
ren op een constante temperatuur van 23°C. 
De tweede peri ode van 4 5 dagen op 13 -
l7°C (In de zomer in de kelder in de winter 
op een slaapkamer). 
Bij de laatste warme periode staat de rher
mostaat afgesteld op een constante rempera
ruur van 26°C. 
Met klem willen we hier melden dat deze 
manier van uitbroeden, niet de enig zaligma
kende methode is. Het uirbroeden van kame
leoneieren is per soort toch vaak net even 
anders. Wei is de koude periode voor 
Tapijtkameleoneieren essentieel. 

GEDRAG,GROOTBRENGEN 
JONGEN 

In de meeste boeken staat dat de tapijtkame
leon een zeer agressieve kameleonsoort is, die 
absoluut solitair gehouden moet worden 
(W.Schmidr-K.Tamm- E.Wallikewitz, 1996) 
Onze ervaring in de praktijk is anders. Tot nu 
toe hebben wij steeds lieve aanhankelijke 
Tapijtkameleons in ons bezit gehad. 
Zowel de volwassen dieren als de jongen zijn 
zeer verdraagzaam voor elkaar. 
Hierbij moeten we wei vermelden dar bij ons 
alle kameleons in vrij ruime terraria gehuis
vest zijn. De dieren kunnen alrijd op een 
behoorlijke afstand van elkaar gaan zieten. 
Jonge kameleons worden bij ons afhankelijk 
van her aantal jongen in groepjes van acht 
tot tien stuks opgekweekt. Pas uitgekomen 
jongen zitten in terrariums van 30x50x50cm 
(lxbxh). Zodra her nodig is hal en we de gro
tere diertjes eruit en zetten die apart in terra
riums van dezelfde maar. Na ongeveer 2,5 
maand halen we de mannetjes en vrouwtjes 
uit elkaar. Dit om te voorkomen dar de 
vrouwtjes de kans lopen al zeer jong gedekt 
te worden. Ook nu zieten de jongen nog 
groepsgewijs. De maten van deze opgroei
bakken zijn 60x60x80 (lxbxh). 
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In de ren·aria van de jongen d ieren ligr een 

kunsrgras marj e. Ook de beplanring is afwas

baar. Op de marjes is de onrlasring dagelijks 
gemakkelijk weg re halen. Verder wordr een 
m aa l per week her hele terrarium leegge

maakr. Her marje wordr sa men mer de kunst

srofplanren in heer wate r goed schoon 
gemaakr. Ook d e rakjes worden afgeborsreld. 

In d e cemrifuge word r her marje droogge
maakr. Zo kun je in berrekkclijk korre rijd 
a ile hokjes van de jo ngen schoonmaken. 

Pas als de dieren vo lwassen zijn, komen ze in 

bakken mer echre planren en aarde op de 
bod em. 
Jonge Tapij tkameleons hebben een grore 

voedselbehoefce. Ze moeren immers in 
berrekkelijk korre rijd vo lwassen worden. W ij 
voeren orlZe jo ngen £\vee keer per dag krekel
rjes, beginnend mer srofkrekels. De hoeveel
heid krekels is dusdanig dar de jongen ze 

binnen £\vee uur op hebben. Frui rvliegen 

wordr £\vee a drie keer per week versrrekr. 

Later wordr her menu uirgebreid mer was
morlarven en krulvliegen . 

ZIEKTEN BIJ KAMELEONS. 

Bij import kameleons kan door stress en ver
zwakking her aam al Aagellaren explos ief roe
nemen. Daarnaasr brengen kameleons vaak 
een wormenbesm erring ui t her land van her
ko msr mee. Doe je er niers aan dan zijn je 

dieren ren dode opgeschreven. 
In her verleden behandelden kameleonhou
ders daaro m hun kameleons vaak al bij 

binnenkomsr prevenrief regen Aagellaren 
en/of wormen . 

Bovendien her zelf gaan omrekenen van 

medicijnen naa r hoeveelheden werb~1me srof 

d ie geschikt zijn voor dierrjes tussen d e l 0 en 

l OOgr. is een ingewikkelde bezigheid. Is je 
dosis re hoog dan kan her m iddel e rger dan 
de kwaal zijn . Bij een re !age dosis dood je de 

flagelarren en wormen nier. 
Marja Kik geefr voor d e doelgroep 
Kameleons regel macig lezingen over zickrcn 
bij kamcleons. Voor wie haa r nier kenr, 
Marja is verbo nden aan de faculreir Dier

genceskund e in Urrechr, afdeling bijzondcrc 

dieren. Daarnaasr heefr ze een dierenarrsen

praktijk voor reprielen. 

T ijdcns haar lezingen benadrukr Marja Kik 

relkens weer dar behandeling van besmerrin
gcn mer wormen, Aagelarren, amoeben en 

coccid ien bij reprielen uirslui rend op grond 
van onrlasri ngsonderzoek diem re gebeu ren. 

Bij preventieve behandeling loop je de kans 
een o nnodige vergifr iging van her lichaam re 

veroorzaken. W ie in her bezir van een micro
scoop is, kan de onrlasring van zijn dieren zelf 
nakijken, je moer dan wei weren waar je naar 

m oer zoeken 
Voor degenen die geen microscoop hebben 
adviseerr Marja om regelmarig een om
lasringonderzoek van je d ie ren re laren doen. 

Lege forokokerrjes zijn uicermare geschikr 

o m war o nrlasring in re doen. Mochr u in een 
srreek van Nederland wonen , waar de dieren

arrsen, geen o nrlasring onderzoek voor rep
rie len doen , dan kunr u de o nrlasting naar 
Marje Kik in N ieuwegein opsruren. 

Len J. Ernbrcchts 
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Ondasting direct na het opvangen opsturen. 
Post voor 5 uur verzonden, komt in de regel 
de dag erna aan. Niet vergeten uw naam en 
adres op het kokertje te vermelden. Om het 
geld hoeft het niet over te gaan want zo' n 
microscopic op parasieten kost f 12,50 ex 
17,5% BTW. 

WAT WE OP GROND VAN 
ERVARING NU ANDERS DOEN 

In een paging de vrouwtjes zo ver te krijgen 
dat ze de hun eieren gingen ingraven. 
Hebben we de bodem Iicht verwarmd, de 
verhouding zand en aarde veranderd, onbe
meste potgrond vervangen door tuinaarde, 
meer gesproeid. Wat we ook bedachten, niets 
hielp. Door het verlagen van de temperatuur 
en het minder lang aanlaten van de lampen, 
zijn we er echter twee jaar geleden voor het 
eerst in geslaagd een winterrustperiode te cre
eren. 
Verder waren de vrouwtjes in de tijd dat we 
ze paarsgewijs hielden, vanaf de eerste paring 
constant min of meer gestresst. Na drie a vier 
keer eieren leggen waren ze zo verzwakt dat ze 
dood gingen. Nu zitten de vrouwtjes en 
mannetjes van elkaar gescheiden, maar wei 
met twee of meer dieren van gelijk geslacht 
bij elkaar. Ook is er geen zichtcontact tussen 
de mannetjes en vrouwtjes. 
De combinatie van deze twee maatregelen 
werkt levensverlengend. 
Het kan toeval zijn, maar het is wei heel frap
pant dat aile vrouwtjes die zo'n winterrustpe
riode meegemaakt hebben, hun eieren niet 
meer her en der in de terraria lieten vallen. Ze 
graven nu, zoals dat bij kameleons gebruike
lijk is, gangen om daar vervolgens hun eieren 
in te leggen. De vrouwtjes zijn nu niet meer 
zo mooi, maar ze Ieven wei Ianger en leggen 
gemiddeld vijf a zes keer eieren. 
In het terrarium worden onze nakweek man
netjes gemiddeld 1,5 a 2 jaar en de vrouwtjes 
1,2 a 1,7 jaar oud. Ons oudste mannetje en 
vrouwtje zijn resp. 2 jaar en 8 maanden en 2 
jaar en 6 maanden geworden. Het laaste jaar 
van haar Ieven legde het vrouwtje geen eieren 
meer, 

CONCLUSIE 

De vooroordelen, dat er met Tapijtkame
leons moeilijk kweekgroepen op te zetten 
zijn, omdat zij van nature niet zo lang Ieven, 
zijn niet helemaal terecht. 
Ook hier geldt, zoals met veel dingen in het 
Ieven, aile begin is moeilijk. 
Ben je eenmaal zover dat je van een aantal 
onverwante dieren nakweek van nakweek 
hebt dat zit je op de goede weg. Het is dan 
zaak de juiste dieren voor verdere kweek uit 
te selecteren en er voor te zorgen dat je een 
aantal jongen dieren achter de hand hebt. 
Als laatste willen wij een dringend beroep 
doen op aile mensen die met kameleons kwe
ken. 
Kameleonliefhebbers, gun je jonge dieren een 
reele overlevingskans en doe ze daarom niet 
onder een leeftijd van drie maanden weg. 

Jo en Leonie Embrechts 
Herenweg 138 
8435 WZ Donkerbroek 
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FURCIFER LATERALIS 
(GRAY, 1831). 

Husbandry and breeding of Furcifer Intern/is 
is described in this arride. This animal is a 
shord iving chameleon from the central pans 
of Madagascar. It is a very beautiful animal, 
bur irs shorr lifespan makes ir for most peo
ple rather unarrractive to keep. T he best way 
to keep this an imal is in a breeding-group 
wirh several non-related an imals and thei r 
offspring. 
The dimensions of a suitable terrarium arc 
80x60x90 em (lxwxh) , flrred up w ith some 
plants and branches. Good ventilation is 
important. Every day water should be spray
ed , once a week (twice for juven iles) enriched 
with vitamin AD and calcium, rhe orher days 
enriched with multivitamin solu tion. Food 
should be plenti ful and varied, e.g. crickers, 
locusts, waxmorhs, waxmorh-larvae, Aies and 
so on. All food, except waxmorh-larvae, 
should be powdered with Korvimin. Females 
should be kept separated from males, to pre
vent roo much stress. O nly for mating borh 
sexes are pu l in Lhe sam e terrariu111. Female~ 

are receptive soon (two weeks) after laying 
eggs. Females often fa il to bury their eggs, 
unless in winter temperatures are lowered 
and daylength is reduced. Eggs are incubated 
in perlite, giving berrer results than vermicu
li te. The first period of 45 days rhe eggs are 
incubated at 23°C. T he second period of 45 
days temperature is lowered to 13- 1 rc. T he 
last period until hatching, another th ree 
months, tem perarure is kept at 26°C. 
Hatchlings are kept in small groups of abour 
eight individuals, the biggest animals are 
always removed from the group and added to 

a group of an imals of similar size. In this way 
a breeding result of almost I OOo/o is achieved. 
The autho rs emphasize, that juveniles 
shouldn't be transferred to other people 
unless the animals are o lder than three 
months. 
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Afgodslangen 
(Boa constrictor constrictor), 

een hobby die je grijpt. 

De Boa constrictor, ofrewel de afgodslang, IS 

een reuzenwurgslang die in een groor deel 
van M idden- en Z uid-Amerika voorkom r. 

D e soort kenr vele o ndersoorten, zoals de Boa 
comtrictor constrictor, B. c. impemt01; B. c. 
occidentafis, B. c. ortonii, B. c. amamli, B. c. 
nebufosa en B. c. sabogae. Bron voor deze 
taxonomic is Stimson ( 1969). D e verschillen

de ondersoorren kennen de volgende ver-
spreidingsgebied en: ..... ... . ach laa t ook 

maar. Ik wil een heel ander verhaal kwijt en 
ik denk dar jullie ook nier zin en te wachten 
op de zoveelsre semi-werenschappelijke ver

handeling. Lees anders in oude Lacerta's de 
overigens zeer leesbare en informatieve arti
kelen van o.a. Ron Kivir (l982a, l 982b) 

maar. 

H er zou mij ook nier passen als goedwillende 

am ateu r om allerle i passages uit verschillende 
artikelen , boeken , etc. aan elkaar te plakken 

en daar gewich rig over en mee te doen. En 
dat ik een amateur ben zal u wei duidelijk 
worden uit mijn verhaal. 
Mensen vragen mij wei eens: "Hoe ko m je 

nou aan zo'n ra re hobby als her houden van 
reprielen?" T ja, los van bekende cl iches als 
"her zijn fascinerende dieren" , "mer mijn 
allergic zijn her ideale hu isdieren", enz., weer 

ik her eigenlijk nier. War ik wei weer is dar ik 
als klein jongetje uren aan de slootkant in de 
weer was om kikkervisjes , sa lamanders, 
bloedzuigers e.d. te vangen en in potjes, bak
jes, vijvers te houden. 

D. en H. Hovink 

En ik had her van niemand vreemd , wanr 
m ijn vader ving als jongetje in de buurt van 
Gorredijk al ringslangetjes. Bij geb rek aan 

een te rrarium stopte hij ze in de stortbak van 

de we. Toen mijn groormoed er doo rtrok 
kreeg ze de schrik van haar Ieven en mijn 

vader kreeg .... 
In de sloor voor mijn ouderli jk huis in Jo ure 

heb ik ook mijn eersre, en uireindelijk rrou
wens een van de weinige, levendc slangen in 
de naruur gezien: een forse Ringslang (Natrix 
natTix). Ik weer nog hoe opgewonden ik was. 
En zo groeit een hobby. Mijn eerstc beesren 

warcn rwee roodwangerjes: Scott en G lenn. 
Weer u mereen wanneer ik begonnen ben. 

lnderdaad in de jaren 60. 
Later kwamen daar anolissen bij. lk werd lid 
van Lacerta en volgd e de arrikelen waarvan ik 

dach t dar ik er war mee kon. Beschrijvingen 
van terrari a, ziekten , kweken van voedseldie
ren, enz. Ik dach t: "Goh war weten die men
sen veel" Ons soon mensen , de goedwillende 

amateurs, kunnen daar nier aan rippen. H er 
heefr me altijd weerhouden o m zelf iers voor 

her blad re sch rijven. En ook nu voel ik nog 
die schroom. Ik heb hem overwo nnen , 

omdat ik denk d ar er meer collegaliefhebbers 
zijn die herzel fd e gevoel hebben. lk hoop dar 

mijn verhaal, dar roch een aaneenschakeling 
van fouren is maar wei een happy end heefr, 

hen zal inspireren hun ervaringen ook eens 

op papier re zetren. 
Verder mer her verhaal. "Ik heb de hobby een 

tijdje op een laag pirje gezer. De enige dieren 
die ik nog rhuis had waren landschildpadden 
en warerschildpadden. 
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Wei bleef ik aldie tijd lid van Lacerta en las 
trouw her blad en hield een kaartenbak bij 
van mensen die erin waren geslaagd nakweek 
te produceren. Handig voor de toekomst als 
ik nog eens iets wilde weten over bepaalde 
soorten. 
In 1990 ben ik opnieuw begonnen. Wij, 
Daphne en ik, hebben een bak gebouwd voor 
aan te schaffen boa's. Voor zo'n f 1100,
hebben we een fraaie bak geconstrueerd. 
Eerst een kennis allerlei ingewikkelde bereke
ningen Iaten maken voor een terrarium met 
een voldoende sterk frame met ventilatiemo
gelijkheden, dikre van her glas, draagvermo
gen, enz. Uiteindelijk waren we voor een heel 
andere boodschap bij Wickes en war zien we: 
een douchecabine. Ons probleem was gelijk 
opgelosr. De huisvesting van onze boa's 
bestaat uit een aluminium douchecabine van 
175 em hoog met klapdeur en veiligheids
glas. De overige rwee opstaande zijden 
bestaan uit meranti multiplex platen. De 
douchecabine rust op een douchebak van 80 
x 80 x 1 5 em. Deze douchebak steunt op een 
binnenframe dar weer bevestigd is aan paleo 
van 220 em. Onder de douchebak staat een 
emmer. Stop eruit en de bak loopt leeg. 
Overigens in rwee keer, want er gaan rwee 
voile emmers water in de bak. De boa's doen 
vrijwel alrijd hun behoefte in her water. Her 
liefst wanneer je hem net verschoond hebt 
naruurlijk. Onder de douchebak staat perma
nent een warmtelamp te stralen. Dit houdt 
her water op een aangename temperatuur en 
zorgt voor een luchrvochtigheid in de bak die 
schommelt tussen de 75 en 90% .. Bovenop 
de cabine is een lichtkap gemaakt met aan de 
onderkant horrengaas en in de kap een 125 
watt persglas spot, een gewone 65 watt spot 
en drie halogeenlampjes. In de bak ligt op de 
douchebak een acrylaat plaat die her warerge
deelte voor driekwart bedekr.De slangen 
drinken vaak de condensdruppels aan de 
onderkam. In de bak zelf kunnen de slangen 
klimmen via druivenhour en op dikkere 
stukken Hollands en tropisch kienhout lig
gen. Ze zoeken zelf zo de gewenste tempera
tuur. Waarschijnlijk denkt u nu: "nou, 
voorlopig nog niets nieuws gehoord en echre 
blunders ben ik ook nog niet regengeko
men". 

De bak srond er, nu de slangen nog. Mei 
1990 kocht ik op Hoog Catherijne vier jonge 
Boa constrictor ortonii, alrhans volgens de 
winkel, voor f 225,- per stuk. Hoezo orto
nii? Maar goed, wist ik veel. Her feest kon 
beginnen: Appie, Gooffy, Bowie en Wurmpie 
hadden een nieuw tehuis. Oh ja, al onze be
sten hebben een naam. Schijm niet zo 
gebruikelijk te zijn binnen de club. Evenmin 
dar we geen beesten ruilen voor voortplan
ringsdoeleinden of anderszins. Wij hechten 
ons nogal aan onze have. Enfin, onze 'kin
dertjes' doen her aanvankelijk prima. Ze eten 
en vervellen goed. In juli begim Wurmpie 
muizen uit te kotsen. En als we in augustus 
op een avond rhuiskomen ligt Bowie dood in 
her watergedeelte. Met een groene vlek op z'n 
buik. Een paar weken later ligt Wurmpie 
dood op de glasplaat. Als ik hem in een 
plastic zak stop loopt er vocht uit zijn bek. Er 
moet iets gebeuren. Van een medeclublid 
krijg ik her advies her beest op te sturen naar 
Utrecht (Ziektenkunde Bijzondere Dieren). 
Hij vermoedt overigens dar her gaat om fla
gellaten. De enige manier om erachter te 
komen is sectie Iaten verrichten. lk stop 
Wurmpie dus in de vriezer om hem direct na 
her weekend op de post te doen. Later krijg 
ik een rapport uit Utrecht: de slang was over
leden aan een darmomsteking. Her antibio
gram leverde niet veel op, wam doordat ik de 
slang in de vriezer had gestopt, had ik een 
aamal bepalingen onmogelijk gemaakt. 
Liever nog half vergaan opsturen dan bevro
ren dus. Maar nogmaals, wist ik veel. In ieder 
geval wist ik wei dar je de bak goed schoon 
moet houden. En trouw altijd een paar drup
jes Gezasept in her water op aanraden van 
een medeclublid. lk poetste met Dettol dar 
her een lieve lust was. 
En nu vertelt onlangs de dierenarrs dar 
Dettol giftig voor dieren kan zijn. Wist ik 
vee I. 
Weer een paar maanden later begint Gooffy 
zijn voedseldieren terug te geven. lk trek de 
stoute schoenen aan en bel een autoriteit op 
her gebied van boa's: Ron Kivit in 
Amsterdam. Hij denkt aan een mondontste
king en beveelt her gebruik van Panalog aan. 
Naar de dierenarrs: uitleg en een rube meege
kregen. Hij knapt open begint weer te eten. 
En hoe! 
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In 1993 moet Appie naar de dierenarrs om 
zijn keel te Iaten hechten die door Gooff)r was 
opengereten, omdat hij naar her punrje van 
de sraart van een rar in Appie's mond hapre· 

en vervolgens Appie bcgon re wurgen. Toen 
we de rwee eenmaal van elkaar gescheiden 

hadden, bleek Appie een dikke Jaap in zijn 

keel re hebben. Een d ierenarrs in D en Haag 
gebeld en her probleem uirgelegd. "Oh here
mijnrijd" was de eersre reacrie. Nadar deze in 
Urrechr ge'info rmeerd had naar her hoe en 
war van een mogelijke behandeling, waren 

we van harte welko m. 's Nachrs om half een 
is Appie gehechr en wei zonder verdoving, 

omdar een slang in sraar zou zijn de werking 
van de verdoving re be'invloeden. Her beesr 

gedroeg zich fanrasrisch. Vanaf die rijd heb ik 
ze dus alrijd apart gevoerd. Tja, wisr ik veel. 
In 1994 verh uizen wij en d us ook de slangen 

naar een nieuw onderkomen. W ij naar een 
eengczinswoning mer meer ruimre, de slan
gen naar rwee aan elkaar gebouwde douche

cab ines.Op vrijdag de derriende januari ligr 

plo rseling Gooffy dood in de bak. Omdar we 

nu een echr groor onderkomen hebben voor · 
de slangen mer als klim mogel ijkheid bijna 
een hele boom , besluiren we ror aanschaf van 

een nieuw span erbij: Ruth en Bill ie. Ze wen
nen snel aan Appie. Uireindel ijk legr Appie 
her loodje. Via de d ierenarrs gaan uirsrrijkjes 
naar Utrecht voo r kweek. U irslag: combinarie 

van ongerechrigheden. War een hobby denk 

je op zo'n moment. We sraan op her punr 

ermee re sroppen. 
O h nee, ik vergeer her happy end. 21 Juli jl. 
ko men we 's avo nds rhuis van een dagje 
(Warner Bros Movieworld (mer als groorsre 
arrracrie 'wach ren in een ri j')). 

lk kijk de kamer ron mer 

penvaranen, lu ipaardgekko's, baardagamen, 
haakneusslangen, leguanen, ara 's; hoezo spe

cialiseren in een soorr) en krijg zo ongeveer 

een rolberoerre als mijn oog op de bak van de 
boa's valr. Verdomme, weer ellende. lk denk 

dar er eenrje is geexplodeerd: bloed, slijm, 
vier grore roodroze klonren op de acrylplaar. 

lk kijk nog eens goed en daar liggen d us 
negen jonge boa's en nog rwee hangen ergens 
halverwege in de d ruiven ranken . Rmh is 
moeder. Ze heefr ze overigens gewoon van 
boven naar beneden gedumpr. Een van de 

jo nkies moet ik uir her vlies bevrijden. Snel in 

bad gesropr, de bak schoon gemaakr en de 

jo nge slangerjes in een noodbak onderge
brachr. Rurh is, zeer regen haar gewoonre in, 

b ijre rig.Ze haalr zelfs naa r me uir als ik langs 
de bak loop. En nu gaat me opeens een Iicht 
op. Toen ik haar de week ervoor een rat gaf, 

haalde :?e ook al uir. En her vie! me op dar de 
vo rige nog nier eens verreerd leek want ze was 

duidelijk war dik aan her uireinde. lk voer ze 
eens in de rwee weken een volwassen rar. lk 

had her kunnen weren dar ze zwanger was. 
Maar ook weer nier wanr uir de lireraruur 
had ik begrepen dat een zwanger wij~e smpr 

mer eren en onrlasren. Nou, Ru th vrat, poep
re en piesre vro lijk door. Tja, wisr ik veel. 

Binnen rien dagen waren rien van de el f ver
veld en hadden negen van de rien gegeren. 
Op dit momenr, begin september, zijn ze 
allemaa l verveld en vreren onbedaarl ijk. In 
clrie minuren hebben ze aile elf een springer

rje gepakr en weggewerkr. 
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Her is een schitterend gezich t aldie kleintjes. 

Daar doe je her voor. We zijn blij dar we roch 

zijn doorgegaan met de hobby. We blunderen 
mincler dan vroeger, door schade en schande 

wijs geworden. Er is vast nog vee! aan te mer
ken op de manier waarop we ze verzorgen: 
geen ex tra viram ines, geen roevoegingen aan 
her warer, geen .... ?? 
Her en ige is een ruim onderkomen mer een 

goede luchrvochrigheid , een goede venrilarie 
en gevarieerde rem peraruren in de bak. En als 

je dan nakweek hebr doe je her nier helemaal 
verkeerd. En dar weer ik wei. 

Tot slot zou ik nog wi llen zeggen. Uit boven

staand verhaa l blijkr d u idel ijk dar ik mer al 

mijn rheo retische voorkennis, her werkelijk 
o mgaan mer boa's in de prakrijk heb moeren 
leren. 

lk wil daa rom aile ervaren rerrarianen oproe

pen hun prakrijkervaring mer beginnende 
rerrarianen re delen. Nodig hen eens uit om 
in a ile rust bij u een kijkje re komen nemen. 

Abel Tasma 

Rozemarijn 145 
229 1 GM Wareringen 
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Boekbespreking 

TE MOO! EN TE SLORD IG 
Een boekbespreking 

Barbara Taylo r, Dieren 1n her wild: SLAN

GEN. 

Een illusrrarief goecl verzrogd en op her oog 
heel aardig bock in een n ieuwe jeugdboeken
reeks van De Lanraarn. 

W ie naasr de inhoudsopgave ook de uirge
versveranrwoord ing Ieese, raakr d iep onder de 
incl ruk of vraagt zich vertwijfeld af waar de 
veranrwoording voor evenruele fou ten komt 

re liggen. Voigt u me maar. 
Uirgever: Joanna Lo renz. Hoofdredactie: Sue 
G rabham. Eindredacrie: N icole Pearson. 
Redacrie: Nicky Barber. 

Vormgeving: Simon W ilder. Speciale foro

grafie: Kim Taylor. Illusrraries: Julian Baker, 
David Webb. 

Nederlandse uirgave. 

Uirgever: Bert Jans. Hoofdredacreur: Jan van 
Gesrel. Redactie-assistenre: Marja Sroepman. 
O nrwerp omslag: lno van Kuyk. Verraling: 
Karin Beneken Kolmer. Bovendien vaart dir 

bock o nder her logo van de Srichring 
Nederlandse Kinderjury 2000. 
Degenen die er voor ons inho udelijk roe 
doen, zijn uiceraard de auteur Barbara Taylor, 

Marja Sroepman die her Nederlandse redac
ciewerk deed en de verraalsre r. Maar her bock 
is vooral gebaseerd op fraai illustratiemateri
aal. Mer dir mooie mareriaal is gesrreefd naar 
een populair en voor kinderen roegankel ijk 
boek. 
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Een screven dar is gelukt, maar naar mijn 
mening ten koste van een correcte inhoud. 
Her bevat slordigheden en vreemde vertaal
fouten. 
Goed is de intentie om kinderen en jeugdi
gen met slangen zonder angst vertrouwd te 
maken. "In Europa en Noord-Amerika loop 
je meer risico door de bliksem getroffen te 
worden, dan door een giftige slang te worden 
gebeten." 
Maar er staan ook vreemde zaken in dit 
mooie jeugdboek: 
"Kun je je een slang voorstellen die zo groot 

is dar hij zich kan uitstrekken van de grond 
tot het dak van een herenhuis" Enkele ken
nissen die ik dit voorlas zeiden "Nee" want 
geen enkele slang kan op het puntje van de 
staart staan. Wei zei iemand: "van de dakrand 
hangen, zou je je kunnen voorstellen, maar 
hoe hoog is dan wei een herenhuis?" 
Ondoordachte formulering die geen infor
matieve waarde heeft. Maar: "De netpython 
is zo groot" 
De langste slang ter wereld is de netpython 
die ong. 1 0 meter kan worden en de kortste 
slang Leptotyphlops bilineata wordt maar 
ongeveer 10 centimeter. Interessante weetjes 
tref je echt overal in het hoek aan her zou een 
grandioos hoek hebben kunnen zijn. 
Overigens is gebruik van de wetenschappe
lijke naam een uitzondering. 
Tegenstrijdigheden. Pag. 38: Maar aile slan
gen Iaten hun jongen aan hun lot over zodra 
de eieren uitgekomen zijn. Pag. 43: Sommige 
pasgeboren jongen gaan er meteen vandoor, 
maar andere blijven een paar dagen bij hun 
moeder. En: Wist je dat? Bosratelslangen 
beschermen hun pas uitgekomen jongen. 
Nederlandse (?) namen. Popcorn is gepofte 
mais. Corn snakes zijn mais-slangen. Want 
corn is (amer)engels voor mais. De vertaalster 
weet dat niet en maakt er korenslangen van. 
Veelal is er geen goede Nederlandse naam 
beschikbaar, dan heeft de wetenschappelijke 
naam wei nut. Soms hebben we een toepasse
lijke naam bedacht - maar dan moet je van 
her vakgebied wei iets weten. Nu lezen we 
over de gewone platstaart (p. 14) en de ring
slangplatstaart (p. 38) Op pag. 38 lezen we 
bovendien dat platstaarten de enige zeeslan
gen zijn die eieren leggen. Het gaat in deze 
beide gevailen om Laticauda laticauida en 
Laticauda colubrina. 

Misschien is her voor een dergelijk hoek 
teveel gevraagd, maar her lijkt welhaast een 
trap voor open doel om hier iets meer over 
zeeslangen re vertellen, met ook vergelijking 
van de wetenschappelijke namen. Laticauda 
betekent 'met een brede staart' of breed
staart, maar platurus betekent vlakstaart of 
platsraart. De 'echte' zeeslangen, familie 
Hydrophiidae hebben een zijdelings samen
gedrukt lichaam met een platte staart, zijn 
erg bijdustig en gevaarlijk voor vissers als ze 
wei eens in een net terechtkomen, ze zijn 
levendbarend en komen in feite nooir aan 
land. Bekend voorbeeld is Pelamis platurus. 
De andere zeeslangen, veelal bekend als 
seakraits, die ik liever rifslangen of kustslan
gen zou noemen, hebben een rolrond 
lichaam en een als roeispaan verbrede staart. 
Ze Ieven op riffen en in kustgebieden van de 
lndische Oceaan, zonnen graag op het strand 
(soms zelfs tussen toeristen) en leggen ook 
hun eieren op de kust, ofwel tussen rotsen of 
hoog op het strand.. Hun gif is levensge
vaarlijk, maar aan bijten hebben ze een broer
tje dood. Ze vormen de onderfamilie 
Laticaudinae van de familie Elapinae.Af en 
toe ietsje van zulke informatie en een beter 
taaigebruik zouden er een prachtig hoek van 
hebben kunnen maken. Nu blijft het tussen 
hangen en wurgen. Fraaie illustraties, slordi
ge taal en onvoldoende vakkennis bij de ver
taalster. 
Voor veel vertalingen geldt dat kennis van het 
vakgebied een eerste vereiste is, vervolgens 
komt de doeltaai aan bod en pas daar na is de 
uitgangstaal van belang. Vrijwel aile uitgevers 
hebben de neiging het precies andersom te 
doen. Oat is jammer. Tegenwoordig vindt 
men het uiterlijk van meer belang dan de 
intrinsieke informatie. Maar Iaten we ons 
gelukkig prijzen dat er uitgevers zijn, die 
zulke boeken op de markt willen brengen, 
maar Iaten we vooral aandringen op zorgvul
diger vertaling. Kortom: Taylor, Slangen is 
een in potentie goed hoek. Koop het om het 
prachtige plaatwerk,maar gebruik bij elke zin 
je eigen verstand en vul de informatie aan. Zo 
kunnen kinderen, ouders en scholen er toch 
veel plezier aan beleven. 

L. Bauer 

Den Haag 
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Club lnsektExpresse is een club van en 

centraal bestel-. 
. .t.onummer. 

voor liefhebbers van vogels, 
reptielen, amfibieen 
en andere insekten
eters. ledereen kan 
er gratis lid van 
worden en er aile 
gewenste levende 
insekten en 
wormen kopen 

en 101' 3 (0341) 43442 

en orofiteren 
van aile ch:Jbvoordelen! 

Punten sparen: Meer punten, 
De voordelen g~ld verdienen 1 
van onze club: led~reberted~KUkkn•levr: -• meer korting! 

Haah u binn~n 1 n u I 0 f>unren opl 
O altijd verse produkten dan ontvangt u 75'"::,nd I.SOO punren, Per 1.000 punten krijgt u 2% korting. 

direkt van de kwekerij! Haah u 8.000 f>unten 7nten._ per 2.000 punten knjgt u 4% korting. 
O gratis sporen vaor dan ontvangt u 1 so ban mnen een half }aar bij I 0.000 pun ten wordt dat 20% 

kontonte kortingl - en haah u binnen 1 fJfPunw._ en zo kunt u doorsparen tot 30.000 
I dan kren u dar I.OOO}abar IS.OOO Punten, P t 0 gratis coto ogus . onuspunren opl un en voor moximoo/ 60% korting 

en prijsfijsten ~aTW.. op uw bestellingl 

0 ~ dfgJ~,::':Er t gratiS u bepoatt zelf bij wetke bestelling u 
0, f u ga a :...=-- de pumen inwisselt voor kontame karting. 

0 vaste korting op ••• tut·n• & ld 
verzendkosten de dieren . ge en aileen maximum kortings-

0 geregeld unieke oonbledingen n a a r ook lde<el1 vOOf.., dorje bedragen bij inlevering vana( 15.000 
aileen voor Qub-ledenl In ploatS von kotllnl"""'" binn<" 2 Joor trjd 1 s.OOO pumen: 

L---------~ -r de dlcrcnwln. spoo:.;.,.n -r 2 to<CO"~.., von 15.000-20.000 punterr H~ 200.
punten. don lwnt u die e in Nederland of 8eJlW! van 20.000-25.000 pumerr H~ 300,
voor de dierentUin v;n u ~ zs.ooo punten. don ceve" van 25.000-30.000 pumen: H" 400,-Postorder-service doo 

heel Nederland En spoort u blnn<ll joO t.ewij%en:n•! ____ _.!:=-------..:._----:_''...:..::.::::___J 
..., u doo,_, • ID<P'I' -

en gegarandeerd vers! 
Omdat u voor deze speciale pro 
dukten niet bij iedere dierenspe
ciaalzaak terecht kunt. biedt Club 
lnsektExpresse u deze unieke ser
vice: alles zorgvuldig verpakt en 
gegarandeerd vers thuis bezorgd! 

Dinsdag: verzenddag! 
U bestelt telefonisch, 7 dagen per 
week. 24 uur per dag. Aile 
bestellingen die v66r dinsdag 
I 1.00 uur binnen zijn worden 
wekelijks verwerl<t. zodat u ze QQ 

woensdag bezorgd krijgt. 
(Uitzonderingen in overleg.) 

Betaling 
Als Club lnsektExpresse-lid 
machtigt u ons voor automa
tische afschrijving, dus daar heeft 
u verder geen omkijken naarl 

Club lnsektExpresse 
Postbus I 074 
3840 BA Harderwijk 
Telefoon (0341) 434423 

leveringsprogramma levende insekten en wormen 
HUISKREKELS mt 3 mt 4 mt 5 ml 6 mt 7 mt 8 prijs VElDKREKELS prijs 
aantal per doosje 350 175 125 90 70 60 1 4,30 per doosje, ml 6,7,8 4,50 
per 3 doosjes x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 11 ,55 per doosje volwassen 6,30 
per 6 doosjes x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 21,45 WASMOTTEN •• 
per 12 doosjes X 1 2 X 1 2 X 12 X 12 X 12 X 12 41 25 d d , pnJS 

' voe er OOSJe, co. 70 5,75 

BUFFALOWORMEN prijs MEELWORMEN prijs REUZEMEELWORMEN prf15 
per doosje 70 cc 4,50 per doosje 50 gr 2,50 per doosje 25 6 30 st 3,90 
per 2 doosjes 8,00 per doos je 100 gr 4,50 per doosje 100 gr 7,50 
per 4 doosjes 15 00 per doosje 500 gr 15,00 per doosje 500 gr 30,00 
per 1000 cc 30:00 per doosje 1000 gr 25,00 per doosJe 1000 gr 55,00 

SPRINKHANEN prijs REGENWORMEN' prijs 
per doosje I 10 sluks I middel forma at 
per 5 doosjes I 50 sluks I middel formaci 
per doosje I 10 sluks I grool formaci 
per 5 doosjes I 50 sluks I groot formaci 

KRULVUEGEN' prijs FRUOVUEGEN' 
per doasje ca. 100 sl 4,30 klein of groat 
per 5 doos jes 20,00 per kweekportie 
*lniet vliegende per 5 doosjes 

huisvliegen) •lniet vliegende) 

7,50 per doosje 15 st 
30,00 per doosje 45 st 
10,00 per doosje 90 sl 
37,50 per doosje 450 st 

.. •gewone of 
P.nJS ilendrabeana's 

KRECAVIT 

2~·~ mineraol I vitamine-
' preparaat, 20 gr 

PRUSWST PfR 1<>97. VOORGAANOE PRUSWSTEN KOMEN HIERMEE TE VERVAU£N. 
WUZIGINGEN VOORBEHOUOEN. VERZENDKOSTEN f 7,50 / VOOR lfDEN f 6,-

3,00 
8,00 

14,00 
65,00 

prijs 
7,50 

C u lnsektExpresse 66 voor: • reptielen 
• ZOOMED accessoires • terrariums • verlichting 

• verwarming... • ... VRAAG DE CATALOGUSI 


