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Bij de voorplaat: 
de Geelbuikvuurpad, Bombina variegata (LINNAEUS, 1758) 

SYSTEMATIEK 
Klasse: Amphibia 
Orde: Anura 
Familie: BOMBINATORIDAE 
Genus: Bombina 
Species: Bombina variegata 

VERSPREIDING 

ZAINAL L. HABERHAM 
Majubasrraar 87 

1 092 KE Amsterdam 
anolis@chello. nl 

Foto's van de auteur, met dank aan I<AMALA LABINAC 

Europa, van de westkust van Frankrijk rot aan de westelijke Oekraïne. Ontbreekt op her Iberisch 
Schiereiland, de Britse eilanden, Italië ren zuiden van de Po, en in her grootste deel van Noord-Europa. 
Komt ook in Nederland voor, maar geldt volgens de gegevens van de stichting RAYON als zeldzaamste 
inheemse amfibie, met een torale populatie van slechts 60-80 exemplaren verspreid over drie plekken in 
Zuid-Limburg. Getoond dier is een vertegenwoordiger van de ondersoort B. v. variegata en werd gefoto
grafeerd in de buurt van Kranj in her noorden van Slovenië. 

BESCHRIJVING 
Een kleine, wrattige pad die ongeveer 4 cm lang wordt. De dieren hebben een donkergekleurde rug, bezet 
met een groot aanral wratten. In regenstelling rot bij de verwante Roodbuikvuurpad B. bombina (waarmee 
B. variegata in vooral her oostelijk deel van zijn verspreidingsgebied symparrisch voorkomt) zijn deze wrat-
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ten nogal stekelig en voelen ruw aan (LANKA & VfT, 1992). De bu ik vertoont een opvallend m:mnerpa
rroon van zwart en geel (of rood, of oranje). Bij de verwante Italiaanse Geelbuikvuurpad B. pnc!Jyp11s is de 
buik soms geheel geel. De dieren hebben opvallende harrvormige (of driehoekige) pupillen in hun goud

kleurige ogen. 

BIOTOOP 
Allerlei typen ondiepe waterpartijen, variërend van ondiepe rivierbeddingen tot aan met water gevulde ban
densporen. Vaak in heuvelachtig gebied. 

LEVENSWIJZE, VOEDSEL EN GEDRAG 
Geelbuikvuurpadden zijn sterk aan water gebonden en zowel overdag als 's nachts actief. Ze drij ven vaak 
met gespreide pootjes aan het wateroppervlak en schieten bij plotsel inge verstoring naar de bodem, waarin 
hij zich snel kan verstoppen, zodat ze zelfs in kleine, met water gevulde karrensporen volledig verdwenen 
lijken re zij n. Bij verstoring op her land maken ze hun rug hol en trekken hun poten op, waardoor de felle 
kleuren, d ie waarschuwen voor de onaangename smaak van deze gift ige padden, zichtbaar worden (zoals op 

M. 

Waarschuwingshouding. 

TERRARJUM 

de foto hiernaast). De dieren eten allerlei ongewervel
den. Vaak worden ze in grote groepen regel ijk aange
troffen. 

VOORTPLANTING 
Paringen hebben plaats in de lente en zomer, vanaf 
ongeveer april. Vrouwtjes zetten kleine legsels (rond de 
honderd, grote eieren) af op waterplanren of simpel
weg op de bodem (bijvoorbeeld in karrensporen, waar 
ze zich graag in voortplanten). D e larven zijn van begin 
af groot en groeien zeer snel. Ze metamorfoseren geelu

I rende de zomer en vroege herfst; late larven kunnen 
ook overwinreren. 

Nee, niks terrarium. D e Geelbuikvuurpad is een beschermde inheemse d iersoort en mag in Nederland niet 
in gevangenschap worden gehouden (ook niet als het gaat om dieren die in het buirenland in gevangenschap 
gekweekt zijn). Een legaal alternatief is evenwel de war kleurrijkere Koreaanse Vuurbuikpad B. orientnLis, die 
ook in o ns land in grote aanrallen wordt gekweekt. Deze soort is bijzonder goed re houden, in een paluda
rium met een groot, ondiep warergedeel re, maar bijvoorbeeld ook in een ruinvijver (mits onrsnappingsmo
gelijkheden worden voorko men). Na een winterrust in de koelkast vindt voortplanring spontaan plaats. De 
opfok van larven geld t als eenvoudig (BRUINS, 1999). 

LITERATUU R 
BRUINS, E. ( 1999) Terrarium Encyclopedie. Rebo Producrions, Lisse. 

LANKA, V. & Z . V fT ( 1992) Reis door de naruur - Amfibieën en Reptielen. Rebo Productions, Lisse. 
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Een gebruiksaanwijzing voor één van de meest interessante 
groepen terrariumdieren: anclissen 

Deel III (Slot) 

VOEDSEL 

Pl ET VAN BEEST 

Jmphasesrraarweg I 
3434BM Nieuwegein 

beesr@rref.nl 

Anclissen eren hoofd7A1kelijk insecten en andere 

ongewervelden. In her algemeen geldt: als her in de 
bek past wordt her gegeten. Voer nier alleen aan de 

grootte van her dier aangepaste voedseldieren. Ook 
grote, volwassen dieren eren vaak hele kleine prooi

en (BOWERSOX ET AL. 1994, ÜALRYMPLE 1980, 

ROUGHGARDEN 1995). De allergrootste soorten 
hebben naast insecten ook regelmatig energierijker 

voedsel nodig, zoals nesrmuizen. 
Belangrijk is dar men nier re veel voert; in de 
beperkte ruim te van een terrarium hoeft een anolis 

zelden ech t hard re werken o m aan eren re komen, 

dus her risico van ververring zit in een klein hoek

je. Alleen drachtige vrouwtjes en de opgroeiende 
jongen kan m en dagelijks voedsel aanbieden. 
Volwassen mannetjes hebben normaal gesproken 
aan rwee of drie maal per week voedselaanbod 

genoeg. Her ideale voer is her zogenaamde weide
plankton; in her vrije veld gevangen insekren eren 
allerlei verschi llende zaken, en bevatten daarom een 

veel grotere verscheidenheid aan noodzakel ijke voe

dingsstoffen dan commerciëel gekweekte beestjes. 

Met een schepnet slaa t men door hoog gras en 
plan ren en verzamelt hiermee een bonte selecti e 
aan o ngewervelde d iertjes. Oir is uiteraard in 

Nederland se izoens- en weersgebonden, en is 

ZAINAL L. H ABERHAM 

Majubasrraar 87 
I 092KE Amsterdam 

anolis@chello.nl 

afhankelijk van de aanwezigheid van landbouwgif
en uitlaargasvrije gebieden. 
Daarnaast kan men krekels, (reuzen)meelwormen, 

buffalowormen, vliegen, wasmorlarven, sprinkha

nen, fruitvl iegen en wandelende rakken voeren. 
Sommige soorten, zoals de C ubaanse reuzenrwijga

nolissen, eren graag (huisjes)slakken en regenwor
men. Anolis bartschi lust, in onze ervaring, graag 
pissebedden en spinnen. Sommige ano lissen eren 

ook plantaardig materiaal. Met name bessen en 
ander fruit vormen voor reuzenanolissen in her 

wild een belangrijk deel van her d ieet (BOWERSOX 

ET AL. 1994, ÜALRYMPLE 1980). Her is nier altijd 
voorspelbaar welk voedsel wordt aangenomen; dit 

moer p roefondervindelij k wo rden vastgesteld. 
Zeker wildvangdieren hebben vaak sterke individu
ele voorkeuren , en weigeren soms liever alle voer 

dan van die voorkeuren af re wijken. 
Wel dient al her voedsel re worden besroven met 
een viraminen-mineralenpreparaar. Hiervoor zijn 

verschillende m iddelen in de handel of via liefheb

bersverenigingen , zoals locale werkgroepen van 

Lacerta, re verkrijgen. De meeste middeltjes zij n 
echter voor zoogdieren ontworpen en bevatren een 
voor insectenerers ongunstige calcium/fosforver

houding (Ca: P). lnsekren beva tten in de regel wei
nig calcium (Ca) en erg veel fosfor (P) (zie b ijvoor-

Anolisvocr. Links: een wcidcplanktonncr, een warersproeiflcs, en kweekbakken mcr vcrschillende soorten vocdscldicrcn. 
Rcch rs: een assorrimcnt grondstoffen voor de kweek van voedseldieren . Foto's: P.A. van Beesr. 
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Geslachtsonderscheid bij A. bnrbntm. Her mannetje (links) heeft een abrupt vcrbrede sraarrwonel. Ter hoogrc van de 
pijl zijn duidelijk de rwce vergrote postanaalschubben zichtbaar. Bij her vrouwtje (rechts) verbreedt de sraarrworrcl zich 
heel geleidelijk en zijn alle posr-analc schubben van min of meer gelijke groorre. Foro's: Z. L. Haberham. 

jonge mannetjes zijn niet interessant om mee re 
paren en nier bedreigend genoeg om de boom uit 
re jagen. 
Bij de meeste soorten hebben volwassen mannetjes 
in de paarrijd een duidelijk verdikte staartwortel, 
maar vrouwtjes (en jonge mannetjes) niet. Oe 
meeste uitkomst bieden vaak de posranaalschub
ben: één of meerdere paren duidelijk vergrote 
schubben achter de cloaca, die alléén bij mannetjes 
aanwezig zijn, en dan al vanaf de geboorte. Helaas 
bezitten niet alle soorten dit kenmerk. Bij 
C ubaanse reuzenrwijganolissen besraan er daar
naast ook vrouwtjes met zulke schubben, al zij n die 
altijd kleiner dan bij mannetjes van dezelfde soort. 
In tegenstelling tor war BRUIN$ (1999) vermeldt, 
zijn pre-anaalporiën bij anol issen geen goed 
geslach tskenmerk: anolissen hebben eenvoudigweg 
geen pre-anaalporiën. Her moge du idelijk zijn dar 
her van belang is te weren welke kenmerken geldig 
zijn voor de re houden soort. 
Alle anolissoorren zij n eierleggend. Ze zijn onder 
de leguaanachrigen uniek, omdat ze maar één ei 
regelijk leggen, in plaats van grotere legsels (SMJTH 

Fr liL. 1972). Eieren worden mer zeer regelmatige 
russenpauzen (afhankelijk van de soort en de 
leefrijd van de anolis russen de zes dagen en t:wee 
weken) gelegd. Oe meeste begraven de eieren in de 
bodem, soms verrassend diep. Er zijn ook soorren 
die de eieren tussen de worreis van epifyten (plan-

166 

ren die op andere planten groeien) en zelfs in de 
kokers van bromelia's leggen. Enkele soorten kleven 
hun eieren vast in spleten. In het terrarium zoekt 
het vrouwtje de gunstigsre plek voor de ontw ikke
ling van de eieren op. O ir is een soorta A1ankel ijke 
combinatie van temperatuur en vochtigheid. Als de 
omstandigheden voor eileg niet juisr zijn, kan her 
vrouwtje eventueel één ei vasthouden, en dit rege
lijk leggen met her volgende ei. Z ijn de omstand ig
heden dan nóg nier goed, dan kan legnood optre
den. H er is derhalve van belang dat er altijd 
geschikte eiafz.etplaarsen in her rerrarium aanwezig 
ZIJn. 
Als de inrichting van her terrarium niet wordt ver
anderd, zullen de eieren meesral op die vaste plek re 
vinden zijn. Oireet na her leggen kan men de eie
ren nog probleemloos verplaatsen, maar éénmaal in 
ontwikkeling kunnen de eieren beter niet van posi
tie worden veranderd. H et embryo zou mogelijk 
kunnen afsterven, hoewel daarbij moer worden 
gezegd dat naar onze ervaringen ren minsre som
mige soorten (onder andere A. disticlms en A. 
equestris) hier volkomen besrand regen zijn. Indien 
men er voor kiesr de eieren in her terrarium re laren 
uitkomen, is de kans aanwezig dat de jongen door 
de ouders worden opgegeten. Één mogelijkheid is 
de eieren in een bakje met vochtige aarde, rurf of 
vermiClrlier re doen, d it met een doorzich tig deksel 
af te sluiten en op de plek in her terrarium, waar de 
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Links: Mannetjes en vrouwtjes hebben bij sommige soorten rotaal vcrschillende kleuren en rekening. Hier A. bnhoru
coensis. Rcch rs: Als de ouderdieren nier goed worden gcïd c.:mificccrd Uc>taal de mo~;clijkhcid J ar ongewensre kruisingen 
optreden. Boven: Getoond dier is een vrouwelijke nakomeling van een mannelijke ridderanclis (A. equestTis) en een 
vrouwelijke Baracoa-ridderanolis (A. bnrrtcone), formeel een zelfstandige soort. Onder: een wivcre A. bnrncone. H er 
gekruiste dier verroonr duidel ijk intermedia ire kenmerken russen d e twee soorrcn (zie te r vcrgelijking faro's van A. 
equesrris op pp. 168- 169). Foto's: Z. L. H aberham. 

de rwee dieren een verschillende, onbekende her
komst hebben, is her soms n ier uir re sluiten dar her 
om verschillende a ndersoorren of zelfs verschillen

de zelfstandige soorren gaar, zoa ls al eerder aange
geven (VAN BEEST & H ABERHAM, 2003a). 

Daarnaast is her nier altijd even eenvoudig vast re 

stellen of d ieren mannetjes of vrouwtjes zijn. Als 

anclispaartjes na lange rijd nog steeds geen jongen 
produceren, is her vaak her geval dar her "paartje" 
besraar u it een dominant en een o nderdrukt man

netje, dar vanwege de stress die uir zijn onderge
schikte positie voorrkomr kleiner is gebleven. Vaak 
vinden er dan zelfs gewoon paringen plaats, rotdar 
her kleine mannetje ui teindeli jk van ellende 

bezwijkr. 
Bij veel soorten is de groorre van de keelwam indi
catief; d ie komt dan bij vrouwtjes nier verder dan 

de voorpoten, terwij l hij bij mannetjes rot op her 
borstbeen of zelfs to r de buik doorloopt. Bij veel 
andere soorten, bijvoorbeeld de reuzenanolissen, is 
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er echter geen wezenlijk verschil in keelwamgroor

re. 
Mannetjes en vrouw tjes hebben bij sommige 
soorren rotaal verschillende kleuren en rekening, al 
is her dan ook weer vaak her geval dar jonge man

netjes exact op volwassen vrouwtjes lijken. Bij 
andere soorten zijn geslach rsgebonden versch illen 

in kleur en rekening al van jongsafaan aanwezig 
(o.a. A. bnhomcoensis, A. roquet) en bij weer andere 

soorten ko men dir soort verschillen juist alléén bij 
jongen en nier bij volwassen dieren voor (bijvoor
beeld de C ubaanse reuzenanolisen ui t her equestris
complex). 

Daarnaast lijkt her naar onze ervaringen zo dar ren
minste bij sommige soorten (A . bimnmlnttts, A. 
snbnnus) oude vrouwtjes, die nier meer aan de 

voortp lanring deelnemen, soms mannelijke kleur
patronen ontwikkelen: ze lijken dan sprekend op 
een jong mannetje. M isschien dienr dit om zich 
daarmee de mannen van her li jf re kunnen houden: 

165 



Geslachtsonderscheid bij A. bnrbnrw. Her mannetje (links) heefr een abrupt verbrede sraarrworrel. Ter hoogte van de 
pijl zijn duidelijk de rwcc vergrote postanaalschubben zichtbaar. Bij her vrouwtje (rech ts) verbreedt de staartworrel zich 
heel geleidelijk en zijn alle posr-anale schubben van min of meer gelijke groorre. Faro's: Z.L. Haberham. 

jonge mannetjes zijn niet interessant om mee te 
paren en nier bedreigend genoeg om de boom uir 
re jagen. 
Bij de meeste soorten hebben volwassen mannetjes 
in de paarrijd een duidelijk verdikte staartwortel, 
maar vrouwtjes (en jonge mannetjes) nier. De 
meeste ui tkomst bieden vaak de posranaalschub
ben: één of meerdere paren duidelijk vergrote 
schubben achter de cloaca, die alléén bij mannetjes 
aanwezig zijn, en dan al vanaf de geboorte. Helaas 
bezitten nier alle soorten d it kenmerk. Bij 
C ubaanse reuzenrwijganolissen bestaan er daar
naast ook vrouwtjes mer zulke schubben, al zijn d ie 
altijd kleiner dan bij mannetjes van dezelfde soort. 
In tegenstelling rot wat BRUINS ( 1999) vermeldt, 
zijn pre-anaalporiën bij anolissen geen goed 
geslachtskenmerk: anolissen hebben eenvoudigweg 
geen pre-anaalporiën. Het moge duidelijk zijn dat 
h er van belang is re weren welke kenmerken geldig 

zijn voor de te houden soort. 
Alle anolissoorten zijn eierleggend . Ze zijn onder 
de leguaanachtigen uniek, omdat ze maar één ei 
tegelijk leggen, in plaats van grotere legsels (SMITH 
ET AL. 1972). Eieren worden met zeer regelmatige 
tussenpauzen (afhankelijk van de soort en de 
leeftijd van de anolis russen de zes dagen en rwee 
weken) gelegd. De meeste begraven de eieren in de 
bodem, soms verrassend diep. Er zijn ook soorten 
die de eieren tussen de worreis van epifYten (plan-
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ten die op andere planren groeien) en zelfs in de 
kokers van bromelia's leggen. Enkele soorten kleven 
hun eieren vast in spieren. In her terrarium zoekt 
her vrouwtje de gunstigste plek voor de ontwikke
ling van de eieren op. Dir is een soortafhankelijke 
combinatie van temperatuur en vochtigheid. Als de 
omstandigheden voor eileg nier juist zijn, kan her 
vrouwtje eventueel één ei vasthouden, en dir rege
lijk leggen merher volgende ei. Z ijn de omstandig
heden dan nóg nier goed, dan kan legnood optre
den. Her is derhalve van belang dar er altijd 
geschikte eiafz.erplaarsen in her terrarium aanwezig 

ZIJn. 
Als de inrichting van her terrarium nier wordt ver
anderd, zullen de eieren meesral op die vaste plek re 
vinden zijn. Direer na her leggen kan men de eie
ren nog probleemloos verplaatsen, maar éénmaal in 
ontwikkeling kunnen de eieren beter nier van posi
rie worden vc::rauJc.:rJ. H c.:r c.:mbryo zou mogel ij k 

kunnen afsterven, hoewel daarbij moer worden 
gezegd dar naar onze ervaringen ren minste som
mige soorten (onder andere A. distichw en A. 
equestris) hier volkomen besrand regen zijn. Indien 
men er voor kiest de eieren in her terrarium te laren 
uitkomen, is de kans aanwezig dar de jongen door 
de ouders worden opgegeten. Ëén mogelijkheid is 
de eieren in een bakje met vochtige aarde, rurf of 
vermiculiet re doen, dir mereen doorLichtig deksel 
af re sluiten en op de plek in her terrarium, waar de 
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eieren werden gevonden, terug re zen en. Her bakje 
dienr goed geperforeerd re zijn , wanr de zich om
wikkelende embryo's hebben tijdens de omwikke
ling zuurstof nodig. 
Men kan ook gebruik maken van een broedstoof. 
Hiervan zijn verschillende versies in de handel; met 
weinig moei re kan men er ook zelf één construeren. 
Een standaard broedsroof is vaak ingesteld op één 
bepaalde temperatuur, terwijl een verschil van dag
en nachrremperaruur van enkele graden Celsius tij
dens de omwikkeling van de eieren duidelijk grote
re en gezondere jongen opleverr. Bij de meeste 
soorten volstaar een dagtemperatuur van 24-26 oC; 

hogere remperamren leiden wederom vaak ror 
zwakkere en kleinere jongen. 
H oewel leguanen in principe genotypische 
geslach rsfixarie hebben en ex terne invloeden dus 
nier van invloed op her geslacht van zich ontwikke
lende embryo's behoren re zijn, lij kt bi j sommige 
soorten de temperatuur merkwaardig genoeg wel 
degelijk van invloed op her geslacht van de jongen; 
bij A. bahomcoemis (FLÄSCHENDRAGER 1990; eigen 
bevinding, Z LH) en A. equestris (eigen bevinding, 
Z LH) is na her uitbroeden van honderden eieren 
vrij overruigend vastgesteld dar lagere temperaturen 
leiden ror uirsluirend vrouwtjes, en hoge rempera
turen rot uitsluitend mannetjes. Bij andere soorten 
lijkt er echter geen verschil re zijn, en om meer 
inzicht in deze simarie re brengen zijn dan ook 
nadere experimenren onder nauwkeurig geconero
leerde omstandigheden noodzakelijk. Reeene 
onderzoek heeft overigens aannemeli jk gemaakt 
dar er, in regenstelling ror war algemeen wordt aan-

genomen, in elk geval bij A. carolinemis mogelijk 
wel degelijk nier-generische faceoren van invloed 
kunnen zijn op de geslachrsfixarie (LOVERN & 
WADE 2003) . 
Afhankelijk van de soort anolis en de temperatuur 
zu llen de eieren meesral na zes ror negen weken uit
komen. Ze zijn dan in volume doorgaans meer dan 
tweemaal zo groot geworden: tijdens de omwikke
ling word r narnelijk water opgenomen. Als her sub
srraar waarin de eieren geplaatst zijn re vochtig is, 
besraar echter her gevaar dar er teveel vocht wordt 
opgenomen en de druk in de eieren re groot wordt. 
Diepere gedachten over de juiste vochtigheid bij 
incubatie zijn re vinden bij IN DEN BOSCH ( 1996). 
De jonge anolissen moeren in ieder geval de eerste 
weken een bakje voor zichzelf alleen hebben. Heeft 
men veel jonge d ieren, dan kunnen ze later soms bij 
elkaar in één terrarium. Oir is echter afhankelijk 
van de soort anolis, her aanral dieren en de grootte 
van her terrarium. Men moer doorgaans minstens 
vijf jonge dieren van gelijke grootte samen houden 
om territoriumvorming re voorko men . Na 
gemiddeld vij f rot zes maanden (afhankelijk van de 
soorr) zijn ze halfwas en worden onderling bijzon
der onverdraagzaam. Ze moeren dan weer alleen 
worden verzorgd. Bij (individuen van) sommige 
soorten blijft groepshuisvesting echter altijd onmo
gelijk. OF.vel de jongen bezorgen elkaar zoveel 
stress, dat de zwakkere exemplaren overlijden (bij
voorbeeld bij A. balentus, A. bnrtschi en A. venniw
lntw) , oF.vel de jongen eren elkaar eenvoudig op, 
zoals onder andere bij A. equestris (zelfs bij jongen 
van vrijwel gel ijke grootte) en A. bimaw!attts voor-

Eenvoudige, d oeltreffende manieren om cicren uir te broeden: in een bakje met bodemsubstraat in her terrarium van 
de o uders, of (inzet) in een broedstoof. Foto's: P.A. van Beest. 
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A: Een mannelijke oostelijke riddcranolis (A . equestris rbomnsi} bar weren pari ngsbereid re zijn. B: \ 'V'anneer e r b ij een 

vrouwrjc een gerijpt ei in her oviducr komr raakt ook zij paringsbercid. De paring duurr en ige ror vele minurcn. C: Her 

ei is bevrucht en er is een kalkschaal omheen gevormd: he r kan worden gelegd. Her vrouwtje gaar nu op zoek naar een 

gesch ikte eilcgplaars. Vaakr begint ze met zoeken russen de worreis van o p de bodem groeiende planten : waar planren 

worrelen is de grond immers in de regel nooit re droog of re nar, maa r voch tig. 0: Na een paar "proefboringen" vcr

rich t re hebben vindt her vrouwtje een geschikte plek. Met haar snuit en voorpoten g raaft ze een kuil. E: Als de kuil 

diep genoeg is posirionecrr her vrouwtje haar cloaca erboven. In haar oviducr t reden en ige heftige conrracries op, die 

duidelijk zic htbaar z ijn aan her "k-w ispelen" van haar sraarr. In ongeveer een seconde wordt het ei uit haar cloaca geperst 

en vah her in de ku il. De rop van her vallende ei is op de foto nog juist zichtbaa r. F: Her vrouwtje conrroleerr of her ei 
wel in de kuil is gevallen. Zo nier, dan ro lt ze her er alsnog in. Daarna draair ze met haar snuitpunt her nog kleverige 

e i en ige malen regen d e wanden va n de ku il, zoda t er aardedeeltjes aan vast kleven (misschien dar ze di t d oet om het ei 

bere r te camouAcre n). Hierna gooit 1.e d e ku il dicht, en rent ranzendsncl weer haar boom in. G: Versgelegde c icren van 
de ridderanol is zijn enigszins langwerpig en gem iddeld ruim 2 cm lang (links). Gedurende de omwikkel ing neem t her 

ei eno rm in omvang roe, hocwel zelden zoveel als bij her exemplaar rechts (dar re nar heeft gelegen, hocwel zonder scha

de aan her embryo). Ter groottevergel ijking een Nederlandse rijksdaalder (0 29 mm). H: Na ongeveer twee maa nden 

(bij 24-26 oC) komt her ei ui r. 1: Enige jongen in leefrijd variërend van enige dagen tor ongeveer een maand. Afgezien 

van de wilte banden van de vrouwelijke exemplaren zijn her miniature n van de ouders. J: Enkele van de jongen bij I , 

hier ru im drie maanden oud. Foto's Z.L. Haberha m. 
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Typische anolisziekten. Links: acuut kalkgebrek bij een volwassen vrouwelijke A. bnlettttts, die enige weken ervoor, in 
her voorrplanringsseizoen, uit her wild werd gevangen. De verhoogde kalkbehoefte wegens de productie van eieren, 
gecombineerd met de stress van de vangst en de daarmee gepaard gaande voedselweigering veroorzaakte in zeer korre 
rijd skelerverweking, omdat her benodigde calcium uit de botten werd onttrokken. Oir dier hersrelde later overigens 
volledig, maar dit is uitzondering. Rechts: een sterk vergrote schildklier (zichtbaar als gezwel in de nek) leidde ror de 
dood van deze mannelijke A. roquer. Hoewel mogelijk eenvoudigweg her gevolg van een jodiumrekorr, is her mogelijk 
dar een andere (srress-)oorzaak prmair verantwoordelijk is voor deze aandoening: vaakr treft ze alléén gesrressre dieren 
en geen huisgenoren die precies herzelfde voedsel krijgen. Foto's: Z.L. Haberham. 

komt. Wie het echt goed wil doen voedt dus alle in de ogen en/of aan abnormaal gedrag, zoals 

jongen individueel op, in zo ruim mogelijke bak- gebrek aan eetlust, apathisch zijn, constant o p d e 
ken. Ten gevolge van de minimale srress groeien de bodem zieren renvij l her om een boombewonden-

dieren dan ook stukken sneller. Her gemiddelde de soort gaar. Vervell ingsproblemen, bewegings-

anolisvrouwtje legt tussen de 15 en 35 eieren per stoornissen en langdurige afwijkingen van de nor-
voorrplanringsseizoen, dus houd hier rekening mee male lichaamskleur duiden vaak ook op probie-
bij de planning van de huisvesting! men . 

D e opfok van de jongen verloopt in principe op Bij her eerste vermoeden van ziekte is het verstan-
dezelfde manier als d e verzorging van de ouders, al dig uitwerpselen te laten onderzoeken door een in 
moet vaker en met kleiner voer worden gevoerd. reptielen gespecialiseerde dierenarts. Paras ieten , 

Een goede vitaminen-mineralenverzorging is hier zoals wormen, flagellaten, coccid iën en andere één-

zo mogelijk van nog groter belang. Kleine d ieren celligen komen onder normale o mstandigheden bij 
zijn ook veel gevoeliger voor uitdroging dan grote- vrijwel alle reptielen voor, maar nemen in aanral 
re, dus de luchtvochtigheid dient bij jonge anolis- roe bij ziekre. Vooral (of alléén) onder d ie omsran-
sen altijd war hoger gehouden re worden. digheden kunnen ze zelf gevaarlij k worden. 

ZIEKTEN 
Zoals alrijd geldt hier dar voorkomen berer is dan 
genezen. Gezonde dieren hebben een gevulde 

staartwortel, heldere ogen en zijn alert. Z ieke d ie
ren herkent m en aan een ingevallen sraarrworrel, 
een mager lichaam, een verkeerd geproportioneerd 
lichaam (te korre, dikke poten en een gedrongen 
lijf; vaak een reken van kalkrekorr), een doffe blik 

17 0 

Bij kleine anolissen is her noodzaak om ziekren in 

een vroegtijdig stadium re behandelen. Door de 
geringe lichaamsomvang neemt de weerstand snel 
af en een dwangbehandeling mer medicijnen levert 
vaak zoveel stress op dat het middel erger is dan de 

kwaal. Ga overigens nooit zomaar zelf p rutsen met 
behandelingen en medicijnen, want dan is de kans 
groor dar u m eer kwaad doet dan goed. Schrijf 
nauwkeurig op war er volgens u allemaal voor 
onaangenaams aan her beesr re zien is , en meld dar 
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aan een dierenarts. Laar deze dan bepalen welke 
behandel ing gestart moer worden en of her nood
zakelijk is her dier rer behandeling naar de kliniek 
te brengen; de hoeveelheid acute stress die vangst 
uit her terrarium en daaropvolgend transport met 
zich mee brengen kan precies genoeg zijn om her 
laarsre beetje weerstand van zo' n anolis te laren ver
dwijnen. 
Daarnaast dient men zich af re vragen welke oorza
ken aan de ziekte ren gro ndslag kunnen liggen. 
Anolissen (zeker in gevangenschap geboren dieren) 
die onder de juiste omstandigheden zijn gehuisvest 
zu llen in de regel nooit zomaar ziek worden . Treden 
er desondanks ziekteverschijnselen op, dan is her 
dus in de eerste plaats noodzaak om eens grondig 
en zelfkr itisch de manier van huisvesting en verzor
ging re evalueren (zie ook deel 11 van deze arrike
lenreeks; VAN BEI:".ST & H A13ERHAM 2003b). De 
meest voorkomende ziekteoorzaken zijn naar onze 
erva ring: de verkeerde temperatuur, verkeerde 
luchrvochtigheid , re klein terrarium , re veel dieren 
in één bak, geen rustperiode in de voorrplanrings
cyclus bij dieren met een duidelijk voorrplanrings
seizoen, gebrek aan geschikte ei-afLetplaarsen, een 
gebrek aan schui lplaatsen, een gebrek of juist teveel 
aan kalk, mineralen en vitaminen. 

WELKE SOORTEN KOMEN IN AANMER
KING VOOR H ET TERRARJUM EN HOE 
KOM JE ER AAN? 
In di r artikel is intussen een nier gering aanral 
soortnamen voorbij gekomen. Degenen die wel 
eens een uitgebreid anc lisbock hebben doorgebla
derd, of de anolisforo's op de Anolis Conract Group 
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In de Veren igde Staren hebben de laarsre eeuw verschil
lende geïn troduceerde Caribische anolissoorrcn popula
ties gevormd. Dieren uir d ie popularics vcrschijnen hier 
soms als wildvang in d e handel. Boven een mannelijke 

Anolis cristnrellus. O nder een mannel ijke A. chlorocynnw. 
Beide dieren werden in her wild gefotografeerd 111 

Flo rida. Foro's: © K.L. Krysko (Flo rida Muscum of 
Narural Hisrory). 
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website hebben doorgekeken weren het: er zijn 
onnoeml ijk veel soorten anolissen, en de één is nog 
mooier dan de andere. En allemaal niet door 
CITES beschermd. O p die manier is enthousiasme 
snel gewekt. 
D es te gro ter de teleurstelling als blijkt dat het 
schier onmogelijk is om de meeste van d ie soorten 
in levenden lijve te zien te krijgen, laat staan aan te 
schaffen. De reden hiervoor is vrij eenvoudig: in 
vrijwel alle landen waar anolissen voorkomen is het 
n iet roegestaan om d ieren u it te voeren. 
Afhankel ijk van het land is her soms wel mogelijk 
een exportvergunning re krijgen, maar dan vrijwel 
uitslu itend voor wetenschappelijke doeleinden. 
Slechts een beperkt aanral landen staar wel com
merciële exporten toe. De Verenigde Staten zijn de 
bron voor vrijwel alle in her wild gevangen anolis
sen in de handel. H er gaar hierbij nier aJleen om de 
daar van oorsprong inheemse soort A. carolinensis, 

de bekende roodkeelanolis, maar ook om een aan
tal soorten d ie in de loop van de 19< en 20< eeuw in 
de VS zij n ingevoerd (zie onder andere KlNG & 
I<RAKAUER 1966). "Bahama-anolissen" (A. sngrer) 

en "Cubaanse ridderanolissen" (A. equestris} komen 
nier van de Bahamas of van Cuba: alle dieren in de 
handel zijn in Florida, waar ze bijzonder algemeen 
zijn, gevangen. M inder algemeen zijn daar de dik
kopanolis (A . cybotes) en de zwartkeelanolis (A. 

chlorocyrmus}, beide oorspronkelijk van H ispaniola, 
de kamanolis (A. cristatellw), oorspronkelijk van 
Puerro Rico, de C ubaanse groene anolis (A . porm
tus) en de Jamaicaanse reuzenanolis (A. garmam) 

maar ook deze soorten duiken mondjesmaar als 
Florida-wildvang op in de handel, soms juist geï
den tificeerd, maar vaak ook min of meer onge
merkt in zendingen van bekendere soorten d ie er 
erg op lijken. Merkwaard ig genoeg geldt dat nier of 
nauwelijks voor de scho rsana lis (A . distichus 'Jlori
danus'), intussen mogel ijk na A. sag;-ei de alge
meenste soort in sommige delen van Florida (over 
deze soort wordt overigens gespeculeerd dat ten
minste een deel van de populatie mogelijk daad
werkel ijk van nature inheems is in de VS). J:én van 
de redenen waarom deze soorten zich allemaal zo 
succesvol in Florida hebben weren re vestigen is 
hun enorme aanpassingsvermogen, waardoor her in 
de regel ook redel ijk eenvoudig in gevangenschap 
re verzorgen dieren zijn. BARTLETI & BARTLETI 
(1997) noemen overigens nog een paar soorten d ie 
intussen in her wild in Florida zijn waargenomen, 
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Ëén van de wein ige anolisscn van her vasteland die af en 
toe worden geïmporteerd: A. (Norops) biporcnws, uit 
Nica ragua. Deze soort wordt tegenwoordig ook op 
bescheiden schaal gekweekt. Foto: Z.L. Haberh:un. 

als is onduidelijk of het h ier om "bl ijvertjes" gaat. 
Andere landen waaruit de laa[S[e jaren relat ief veel 
word t geëxporteerd zijn (voormalig Brits-) G uyana 
en Nicaragua. H oewel Guyana een aantal inreres
same inheemse soorten heeft, word r vrijwel alleen 
de geïntroduceerde en thans massaal voorkomende 
soort A. aeneus geëxpon eerd. Merkwaardig genoeg 
vermeldt op het rnamem van schrijven geen 
Anolis-Comacr-Group-deelnemer deze soort, die 
de laatste jaren volgens onze eigen bevindingen de 
op twee na algemeenste soort in de handel was, in 
bezit te hebben. Het is derhalve nog maar de vraag 
hoeveel van de regisu eerde exemplaren van Anolis 

roquet- de naam waaronder A. aeneus, zoals in deel 
I vermeld (VAN BEEST EN H ABERHAM 2003a}, door
gaans word t verhandeld - in de prakrijk deze soort 
blijken re zijn. 
Nicaragua expon eert dieren in kleine quota, en van 
de anolissen vinden we hieronder soms de forse A. 
biporcatw en in nog kleinere aamallen de kleine A. 
wpreus. Beide soorten zijn er van oorsprong 
inheems, en zijn dus typische vasrelandanolissen. 
Vastelandanolissen blijken tor nu toe, om maar ren 
dele opgehelderde redenen, vrijwel allemaal proble-
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marisch in gevangenschap, zodat her nier is aan re 
raden aan deze soorten te beginnen zonder jaren 
ervaring en/of ruggesteun van ervaren anolishou
ders. Conclusie lijkt dus dar er a) een zeer beperkt 
aanral soorten voorhanden is, en dar b) die ook nog 
eens n ier allemaal goed re houden zijn. Frustratie 

d reigt. Of niet? 
Nee. Een groot voordeel van de slechte beschik
baarheid van wildvanganc lissen is dar men vri jwel 
altijd genoodzaakt is om d ieren u it kvveek re 
betrekken. Oir is een rypische win-win-siruarie. De 
stress en - soms grote - aanpassingsproblemen d ie 
w ildvangdieren te verduren krijgen zijn bij 
nakweekd ieren vaak grotendeels of helemaal afwe
zig; na een verhuizing van kweker naar nieuwe eige
naar eren en "showen" nakweekdieren meesral al op 
dezelfde dag. Voor de afnemer heeft d it als voordeel 
dar h ij of zij de besch ikking kri jgt over d ieren d ie 
gewend zijn aan gevangenschap en waarschijnlijk 
minder enge parasieten en a ndere zielneverwekkers 
onder de leden hebben dan wilde soortgenoten. 
Daarnaast is er mereen contact met iemand die de 
d ieren succesvol heeft gekweekt, en dus allerlei 
noodzakelijke (of op zijn minst nuttige) kennis kan 
overd ragen. Vaak blijkt her zelfs mogel ijk om op 
deze manier re traceren waar, wanneer, en door wie 
de verre voorouders van de beestjes in kwestie 
gevangen zijn, zodat verwarring over de ju iste 
naamgeving re voorkomen is. 
Ook voor de kweker zijn er veel voordelen. Als een 
ancliskweek eenmaal loopt, dan loopt h ij meesral 
ook goed. Gelet op d ie gemiddelde aanwas van zo'n 
15-35 jongen per vrouwtje per jaar is her dan van 
her grootste belang om geïnteresseerde en bekwame 
liefhebbers re vinden d ie die jongen wi llen verzor-

gen. Omdat veel ancliskwekers in contact staan 
met anderen d ie dezelfde soort kweken word t het 
op d ie manier ook relatief eenvoud ig om onver
wanre d ieren bij elkaar te zoeken, en levensvatbare 
kweekprogramma's in stand re houden . 
Op her moment van schrijven staan er alleen al bij 
de Anolis Contact Group meer dan 90 verschillen
de soorten en/of ondersoorten geregistreerd. N ier 
allemaal in even grote aanrallen voorradig (vaak 
gaar her zelfs maar om een handjevol dieren), en 
soms zal er fli nk gereisd moeren worden om ergens 
aan te kunnen komen, maar toch ... de mogelijkhe
den om op verantwoorde wijze aan een bepaalde 
soort re kunnen komen lijken op deze manier toch 
een stuk beter re realiseren dan bij een situatie waar 
men maar moet afwachten wat importeurs nu weer 
op de markt brengen. 

VERDERE INFORMATIE 
Helaas is er weinig goede Nederlandstalige infor
matie over anc lissen beschi kbaar. In oudere jaar
gangen van Lacerra (vooral u it de rijd dar LEO 
WIJFFELS hoofdredacteur van d it blad was) zijn 
eclu er soms ware juweeltjes re vinden , en ook het 
Bulletin van de Nederlandse Studiegroep Anolissen 
heeft t ijdens haar korre bestaan een reeks bijzonder 
interessante anikelen gepubliceerd. Tegenwoord ig 
is er gelukkig in vrijwel elke aflevering van "O nder 
her Palmblad" van PETER MUDDE wel weer een 
anol isporrrer re vinden. 
Spreekt u een aa rd ig mondje D ui ts, dan wordt de 
keus iets groter. N ier alleen qua tijdschriften (met 
name Herperoformn en Saurin bevatren geregeld 
anol isarrikelen), maar ook qua boeken. Verplichte 

Wie zich wil vcrdiepen in anclissen kan eigenlijk nooit genoeg lezen (links) . Ook Internet biedt af en roe nuttige infor
matie. Rechts een screen shot van de website van de Anolis Contact" Group. Foro's: Z.L. Haberham. 
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kost is het standaardwerk van Fl.ÄSCHENDRÄGER & 
WIJFFELS 1996. In "Echsen 1" van MANFRED 
ROGNER (1992) zijn samenvattingen opgenomen 
van succesvolle kweekverslagen van 27 verschillen
de anolissoorten, en "Leguane" van SCHMIDT & 
HENKEL (1994) bevat iets soortgelijks. "Karibische 
Anolis" van HESELHAUS & SCHMIDT (1994) pre
senteert met fraaie foto's een behoorlijk aantal 
soorten, al is de informatie per soort wat wisselval
lig van kwaliteit. Laatstgenoemd boek is overigens, 
evenals "Echsen 1" ook in Engelse vertaling lever
baar; de titels zijn dan respectievelijk "Caribbean 
anoles" (TFH, Neptune City) en "Lizards 1" 
(Krieger Publishing, Melbourne, Florida). In het 
Engels is overigens wel meer leverbaar, al laat de 
kwaliteit ervan te wensen over. Een positieve uit
zondering is ''Anoles, Basilisks and Waterdragons" 
van DICK & PATRICIA BARTLETT (1997). 
Besprekingen van enkele van deze boeken vindt u 
onder andere bij MUDDE 1997, KöHLER 1997 en 
HABERHAM 2000a, b . 
Bereidt u zich voor op het ontvangen van dieren 
van een specifieke soort, dan zijn deze boeken 
eigenlijk niet genoeg. Zeker als het gaat om soorten 
die weinig bekend zijn, of die tot bijzondere eco
morfen behoren, verdient het bijzondere aanbeve
ling om eens in de wetenschappelijke literatuur te 
duiken. Er gaat weinig boven verslagen van veldob
servaties uit de eerste hand, opgeschreven door 
iemand die professioneel geschoold is in het obser
veren. Tegenwoordig eisen de redacties van vrijwel 
alle wetenschappelijke tijdschriften duidelijk en 
helder taalgebruik van hun auteurs, waardoor dit 
soort literatuur ook voor leken veel toegankelijker 
is geworden. 
Hoe komt u nu te weten in welke tijdschriften de 
relevante artikelen staan? Een eerste hulpmiddel 
vormen de literatuurlijsten achter in de betere boe
ken. Daarmee vindt u vaak één sleutelpublicatie, en 
in de literatuurlijst daarvan komt u weer andere 
interessante dingen tegen, en zo voort. Dit helpt u 
met de oudere literatuur, maar recentere publicaties 
zijn wat lastiger te vinden. Internet is hierbij een 
handig hulpmiddel. Op de websites van sommige 
herpetologische en/of terrariumverenigingen zijn 
overzichten te vinden van de inhoudsopgaven van 
relevante tijdschriften. Ook bestaan er zoekmachi
nes voor wetenschappelijke literatuur. Meestal gaat 
het hier alleen om biomedisch georiënteerde tijd
schriften, maar vergist u zich niet in hoe vaak ook 

174 

dat soort tijdschriften interessante studies publice
ren over bijvoorbeeld de stressfysiologie van anolis
sen; nuttige kennis voor wie zich om het welzijn 
van zijn of haar huisdier bekommert. Op de websi
te van het herperologisch antiquariaat 
"Bibliomania" (www.herplit.com) staat voorts een 
zoekmachine waarmee een immense collectie her
petologische literatuur te vinden is. Aangezien de 
eigenaar van die website ten behoeve van de Society 
for the Study of Amphibians and Reptiles (SSAR, 
de grootste internationale herpetologische vereni
ging) de inhoudsopgaven van alle relevante tijd
schriften aan de zoekmachine blijft toevoegen, is 
dit een buitengewoon nuttig hulpmiddel. Zonder 
sluikreclame te willen maken zij hier ook opge
merkt dat via dit antiquariaat ook veel klassieke 
anolisliteratuur tegen schappelijke prijzen te bestel
len is. 
Dat brengt ons bij een cruciaal punt: als de biblio
grafische gegevens van de relevante boeken en arti
kelen eenmaal gevonden zijn, hoe krijgen we dan 
de publicatie zelf in handen? Een door veel mensen 
over het hoofd geziene bron is de literatuurcollectie 
van Lacerta, gehuisvest in de bibliotheek van de 
Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 
Utrecht. De bibliotheek is dagelijks (behalve tij
dens de zomervakantie, weekeindes en erkende 
feestdagen) tijdens kantooruren geopend, en voor 
iedereen vrij toegankelijk. Naast een grote collectie 
boeken omvat de collectie een enorme reeks tijd
schriften, waarvan de oude jaargangen tot decennia 
terug netjes ingebonden op de planken staan. Een 
ADV-dag doorbrengen naast een kopieerapparaat 
levert derhalve een schat aan leesplezier op. Is het 
bezoeken van die bibliotheek niet mogelijk, dan is 
het bestellen van fotokopieën een optie. Hiervoor 
kunt u bij de meeste academische en sommige 
openbare bibliotheken terecht, al zijn de kosten die 
u hiervoor volgens de regels van het interbibliothe
cair leenverkeer in rekening worden gebracht onge
veer tien keer hoger dan wanneer u zelf kopieert. 
Raadpleeg het overzicht van de diensten van de 
Lacerta-bibliotheek op de servicepagina's van de 
LACERTACTUEEL of de website van Lacerta. 
Op internet heeft de Anolis Contact Group (ACG) 
een website (Engels- en Duitstalig) met informatie 
over uiteenlopende soorten anolissen, diens hou
ders en kwekers. Deelname is gratis en geeft ieder
een de gelegenheid in contact te komen met ande
re anolisliefhebbers in binnen- en buitenland. 
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NA- EN DANKWOORD 
Deze reeks anolisarrikelen dragen wij op aan onze 
veel te vroeg overleden vriend LEO WIJFFELS. Hij 
heeft heel veel betekend voor de terrariumhouderij 
in het algemeen en voor de studie naar anolissen in 
het bijzonder. 
Zoals reeds gezegd is er heel weinig 
Nederlandstalige literatuur over anolissen te vin
den. Wij hopen met dit artikel een bijdrage te heb
ben geleverd aan het verantwoord houden van deze 
-van alle terrariumdieren meest interessante- groep 
hagedissen. Jaarlijks worden vele tienduizenden 
anolissen geïmporteerd. De meeste hiervan ver
dwijnen binnen enkele maanden in vuilnisbak of 
kliko. Één van ons {PvB) houdt in den lande gere
geld een dialezing over anolissen. Een veel gestelde 
vraag luidt dan: "hoeveel dieren kan ik in een ter
rarium van een bepaald formaat houden". Het ant
woord dat dan wordt gegeven: "enkele honderden, 
mits ze goed gestapeld worden". Wij mensen wor
den tegenwoordig in vinexlocaties opgesloten en 
het lijkt wel of wij onze dieren willen straffen door 
ze dezelfde behandeling te geven. Iedereen heeft 
een eigen motief om dieren te houden, de één is 
verzamelaar, een ander is geïnteresseerd in het 
gedrag van de dieren en een derde heeft als eerste 
prioriteit een mooi beplant terrarium en wil daar 
wat leven in brengen. Met de motieven is niets mis, 
maar ze mogen niet leiden tot het onverantwoord 
houden van terrariumdieren. 
Onze gouden regel: Stel eerst vast welke anolis u 
wilt gaan houden, richt er dan een bak voor in. Als 
een mooi beplante paludarium het belangrijkste is, 
koop dan geen paartje, maar alleen een mannetje 
van een soort die zich makkelijk aanpast (een gene
ralist). 
Voorts willen we KENNEY KRYSKO (Fiorida 
Museum ofNarural History) bedanken voor het ter 
beschikking stellen van een aantal foto's. THOMAS 
LAKOWITZ (Helsingborg, Zweden) en IVAN HRD" 
(Praag, Tsjechië) bedanken we voor de mogelijk
heid om van een aanral van hun dieren foto's te 
maken. Hun en vele andere deelnemers aan de 
ACG zijn we renslotte dank verschuldigd voor veel 
vruchtbare discussies. 
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NUTTIGE INTERNETBRONNEN 
De website van de Anolis Contact Group (ACG): 
WWW.COME.TO/ ANOLISCONTACTGROUP 

Besloten discussielist van de ACG (registratie bij 
ACG vereist): 
ANOLISCONTACTGROUP@vAHOOGROUPS.COM 

Openbare discussielist: 
ANOLE@YAHOOGROUPS.COM 

Openbaar discussieforum: 
FORUMS.KINGSNAKE.COM/FORUM.PHP?CATID=42 

Herperologische zoekmachine van antiquariaat 
"Bibliomanià': 
WWW.HERPLIT.COM/HERPLIT 

Een gratis biomedische literatuurzoekmachine: 
WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/ENTREZ/QUERY.FCGI?DB= 
PUBMED 

Een relevant wetenschappelijk tijdschrift (met veel 
artikelen over anolissen) waarvan de recente afle
veringen in hun geheel gratis zijn in re zien op 
internet: the Caribbean Joumal of Science: 
WWW.CARIBJSCI.ORG 

A USER'S MANUAL FOR ONE OF THE 
MOST INTERESTING GROUPS OF TERRA
RIUM ANIMALS: ANOLES. PART 111 
Anoles are known as "beginner's animals", but rhis 
has more ro do wirh price and availabiliry rhan wirh 
ease of maintenance. This paper aims ro provide 
clear guidelines for, and to address some of rhe pit
falis in, anole husbandry. In this rhird and final part 
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of rhe paper, food, breeding, diseases and the pro
blem of obraining animals are discussed. 
Anoles primarily eat inverrebrares, though especial
ly the large species also take small vertebrates and 
vegetab Ie matter. "Meadow plankton", wild-collec
ted invertebrates, are a valuable food source, lac
king the uniformiry of captive-reared insects. Due 
to the high levels of phosphorus in insects, supple
mentarion with a high-quality calcium/vitamin 0 3 

preparadon are crucial. The merirs of several com
monly available preparadons are discussed. 
Breeding anoles is often impeded by a) the availa
biliry of animals, b) incorrect species identification 
of parent animals from different sources, and c) 
incorrect identification of the sex of rhe prospecti
ve parent animals. Several methods for determining 
sex are descri bed; rhough no eh araereris tic is 1 OOo/o 
specific for all species, a broadened rail base comb
ined wirh rhe presence of a pair of enlarged posr
anal scales are often the most reliable way to reil 
rnales from like-sized conspecific females. All ano
les lay single (occasionally two) eggs at regular 
intervals (usually 1-2 weeks), which usually can be 
incubared artificially with a minimum of effort. 
Young are reared like the parents, and preferably in 
isolation. 
Anoles rarely fall ill, and when rhey do rhe causes 
often lie in husbandry mistakes causing stress. 
Careful observation allows for good prevention and 
rhe possibility ofinterventing before a disease beco
mes serious. The majority of healrh issues seem ro 
be either stress- or nurririon-relared, and can there
fore be prevented. 
Alrhough more than 350 anole species are known, 
few are generally available to the hobby, because in 
virtually all countries of origin export of wildlife is 
illegal; only the US and Nicaragua regularly export 
wild-colleered anoles. The pertinent species are 
briefly described. Wirhin the Anolis Contact 
Group (ACG), over 90 species are maintained in 
small captive popularions. Participation in the 
ACG rherefore helps like-minded hobbyisrs obrain 
and safeguard different anoles species in captivity. 
Finally, some prinred and elecrronic sourees of 
additional informarion are recommended. 

After publicarion, an inregral English translarion of 
rhis rhree-piece paper will be available from 
http:// co me. tol anoliscontactgroup. 
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De Slangen van de Guyana's. Deel VI 

1-1 UGO C u \F.SSEN 
A. Srercksrraar 18 

B-2600 Berchem 

België 
Foto's: BERT ABUYS 

Helicops nnguftztus (LJ NNAEUS, 1758) 

Suriname: Warrasneki 
Nederlands: Dwarsbandige of Dwarsgevlekte sche
le warerslang 

Engels: Brown-banded warersnake, Water labarria 

Brazilië: Cobras d 'agua, Surucucuranas 
Synoniemen: Colubernngu!ntus Ll NNAEUS, Helicops 
fiouigatus COPE, Helicops cyclops COPE 
Beschrijving: Ze leven van vissen en kikkers en 
soms hagedissen. Zoals bij de meeste slangen eren 
de jonge dieren alles war hun voor de bek komr. In 
her water zijn kikkervisjes een makkelijke prooi. 

Hun ogen liggen bol boven op de kop om zodoen
de gemakkelijker boven water re kunnen kijken. Ze 

worden maximaal I meter lang. Ze hebben een ier

war afgeplatte, gedrongen kop, waarvan de ogen 
(mer goudomra nde en zeer beweeglijke ronde 
pupillen) opvallend hoog geplaatst zijn. De rostra
Ie schub is mooi driehoekig. Een uitzonderlijk ken

merk vormen de gekielde subcaudalen. Bij Helicops 
angulntus staan de ach terste (verlengde) randen 

door een iets grotere russenruim te war afgezonderd . 

O pmerk ing: De genera Helicops, Hydrops en 

Pseudoeryx hebben de vergroeiing van de twee 
internasalen gemeen, waardoor de neusgaren hoger 
komen re liggen! 

Kleur: Ze zijn roodbruin met een donkere reke
ning. De basiskleur van kop en lichaam (rugkant) 

variëerr met de leefrijd van olijfgroen tot grijsbruin 
en van grijsbruin rot zwartbrui n. De donkerbruine 
tor bruinzwarte onregelmatige brede banden ver

smallen aan de buikzijde en gaan daar over in een 

zwarte blokkenrekening. Op de geel-rot-rozerode 
buik vormen de verspringende rech th oekige vlek

ken een regelmatig blokkenparroon. Oudere exem
plaren hebben zo'n donkere basiskleur dar de ban

den nagenoeg nier meer opvallen. 
Biotoop: Deze Helicops is een nier-giftige warer

slang die ralrijk in de moerasgebieden langs de kust 
voorkomt, maar onder andere ook in de Amskreek 
bij ki lometerpaal 11 9 (rich ting Avanavero). 

Verspreiding: Trin idad, Ecuador, Peru, Venezuela, 

Columbia, de Guyana's en her Amazonebekken van 
Brazilië. Vindplaatsen in Su riname: o mgeving 
Paramaribo, langs de gehele Oost-West verbinding. 
Voedsel: Vissen en amfibieën 
Voortplanting: Ovovivipaar 
Bijzonderheden: Her zijn agressieve slangen, die 
door hun rekening en gedrag vaak worden aange

zien voor giftige soorten. Vooral in Brazilië worden 

deze slangen gevreesd en de namen die de bevol
king hun geefr , zoals "C obras d 'agua" of 

"Surucucuranas " (Surucucu = Lnchesis mutn) lie
gen er n ier om. De randen in de bovenkaak worden 
naar ach teren roe steeds langer. De achrersre randen 
hebben echrer geen groef en staan nier in verbin-

Helicops nugulaws; let op de hooggelegen neusgaten in de ko pstudie rechts. 
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ding met één-of-andere gifklier. Het speeksel van 
deze slangen schijnt echter wel min of meer giftig 
te zijn. Door flink te bijten kan de slang wat van 
dat giftige speeksel in het lichaam van het prooidier 
brengen, waardoor het vermoedelijk verlamd raakt 
en daardoor voor de slang handelbaarder wordt. In 
eerste instantie zullen ook deze slangen de prooi 
met een paar windingen van hun lichaam in de 
wurggreep nemen. 
EMSLEY geeft de volgende beschrijving van het 
gedrag van een gevangen Helicops angulatus:" Een 
Tilapia werd in een spiraalwinding omklemd en 
gedurende 22 minuten onder water gehouden. Op 
deze manier doodde de slang zijn prooi en gedu
rende deze actie onder water waren de neusgaten 
van de slang afgesloten". Een exemplaar van bijna 
één meter werd door de heer J. MOONEN uit een 
visfuik gehaald. De slang had zich tegoed gedaan 
aan een grote vis en kon toen de fuik niet meer uit. 
BERT ABUYS kreeg in 197 4 in Nickerie twee exem
plaren van ongeveer 70 cm, die in visnetten waren 
gevangen. Eén van de exemplaren had een gele 
buik en de andere een prachtige rozerode buik. Het 
exemplaar met de rozerode buik had als basiskleur 
rosébruin en de banden waren donker roodbruin. 
Eenmaal uit het water gevangen en op land 
gebracht waren deze slangen zeer agressief. Vele 
malen vielen zij fel uit en een beet voelt iets pijnlij
ker aan dan die van gelijksoortige slangen. Één van 
de twee beten die ABUYS opliep voelde na enkele 
minuten wat jeukerig aan. Hij weet niet of dit een 
gevolg was van het naar zeggen wat giftige speeksel 
of gewoon door een samenloop van omstandighe
den. 

Helicops leopardinus (SCHLEGEL, 1837) 
Suriname: Warra sneki 
Nederlands: Gevlekte schele waterslang 
Engels: Leopard Keelback 
Beschrijving: Maximumlengte: ongeveer 90 cm. 
De kop is kon en gaat nauwelijks merkbaar over in 
de nek. De internasale schubben zijn vergroeid tot 
één schub (zie ook H. angulatus). Hierdoor is de 
snuit wat gedrongen en komen de neusgaten wat 
hoger te liggen. Dit en de boven op de kop 
geplaatste ogen (wat vooral voor Helicops angulatus 
een typisch kenmerk is) zijn aanpassingen aan het 
leven in het water. De hoog op de kop geplaatste 
kleine ogen hebben ronde pupillen. De romp is ste
vig en heeft gekielde schubben. De staart is slank. 
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Synoniemen: Homa/opsis leopardina SCHLEGEL, 
Helicops leprieurii DUMÉRJL, BIBRON & DUMÉRJL, 
Helicops leopardinus jAN, Helicops leopardinus CEL 
Kleur: De basiskleur is olijfgroen tot grijsbruin met 
twee rijen zwarte vlekken. 
Biotoop: Langs de rivieren en beken russen dichte 
begroeiing en in de buurt van "zwampen" (moeras
sen). Deze slangen zijn bewoners van de moe
rasachtige gebieden in de kuststreek, maar ze 
komen ook voor in het hogere binnenland langs de 
rivieren en kreken. 
Verspreiding: Guyana, Suriname, Frans Guyana, 
Brazilië Bolivia, Paraguay, N-Argentinië (Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Rios, Corrientes, Misiones, 
Chaco, Formosa, Jujuy, Salta) Colombia, Ecuador. 
Leefwijze: Het is een aquatiel genus dat ook 's 
nachts jaagt. 
Voortplanting: Het is een eierlevendbarend (ovovi
vipaar) genus. 
Voedsel: Dit bestaat voornamelijk uit vissen en 
kikkers. 

Hydrodynastes bicinctus (HERRMANN, 1804) 
Suriname: Anjoemara sneki 
Nederlands: Dubbeigebande waterslang 
Engels: Hermann's Water Snake 
Brazilië: Cobra-d' agua 
Beschrijving: Maximumlengte ongeveer 2 meter. 
De kop gaat zonder merkbare versmalling over in 
de nek en het lichaam. Door de aanwezigheid van 
een aantal subocularen raken de supralabialen het 
oog niet. De ogen hebben ronde pupillen. Het 
lichaam is stevig en de slang zelf is vrij groot. De 
staart is lang. De anale schub is ongedeeld. De sub
eaudalen zijn bij deze soort niet gekield. De achter
ste tanden van de bovenkaak staan niet afgezon
derd. Deze slang komt in Suriname veel minder 
voor dan Helicops angulatus. De vergrote achterste 
tanden zijn niet gegroefd. 
Synoniemen: Hydrodynastes bicinctus bicinctus, 
Coluber bicinctus HERRMANN 
Kleur: De buik varieert van geel tot oranje-rood 
met zwarte rechthoekige vlekken of banden. Het 
lichaam heeft, vooral bij jonge dieren, een regelma
tig patroon van zwarte en rode banden, die onder
ling gescheiden worden door smalle gele banden. 
De zwarte banden versmallen op de buik en gaan 
daar over in smallere onregelmatige zwarte dwars
banden. De smalle gele banden gaan op de buik 
over in brede, witte banden. De buik is hierdoor 
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overwegend wir mer onregelmatige zwarte dwars
banden. De kop is rood mer zwarte vlekjes. 

Verspreiding: Guyana, Suriname, Frans G uyana, 
Brazil ië (Amazonebckken van Brazi lië), Colombia, 
Venewela. 

Leefwijze: Her is een dagjager die bij her warer 

leefr. Bij gevaar wijkt de slang nier, maar zet zij haar 
nek breed uir op cobra-ach rige wijze en maakr 
daarbij een lu id sissend geluid. 

Voortplanting: Ovipaar 
Voedsel: Vissen, amfibieën, slangen, vogels en klei
ne zoogdieren. 

Hydrody11astes gigns (DUMËRIL, 1853) 

Nederlands: Gevlekte G rore Warerslang 
Beschrijving: Maximumlengte ro r 3 m. 

Kleur: Deze lichtbruine slang heefr fijne donker

bruine ringen. De oudere dieren worden donker
der, de jongere slangen zijn helder van kleu r. 
Synoniemen Xenodon gigas DUMËR!L, BIBRON & 
D UMËR!L, Cyclagms gigas COPE, Hydrodynnstes gigas 
H OGE, Cyclagras gigns PETERS & OREJAS-MinANDA. 

Verspreiding: Brazilië (Amazonas, Para, Amapa, 
Marajo Island, Rio Grande do Sul, Paraná, 

Rondonia), Oost-Bolivia, Paraguay, Noord
Argenrin ië (Misio nes, C orr ien ces, Encre Rios, 
Sanra Fe, C haco, Formosa) , Frans G uyana. 

Hydrops triangulnris foscintus (GRAY, 1849) 

Hydro/1(/Sfes bicincrus, juveniel. 
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Suriname: Warrasneki, Warra krara sneki 
Nederlands: Dwarsgevlekte kleine warerslang 
Engels: Red-sicled warersnake, Red-and-black ban
dcel false coral snake 

Brazilië: Cobra-d'agua 
Synoniemen: Elaps triangulnris WAGLER, Hydrops 
trirmgu/nris WAGLER 

Beschrijving: Een fraaie kleine, n ier gifrige water
slang. Ze is vrij zeldzaam. Deze soort is war rraag en 
nier agressief. Maximumlengte o ngeveer 80 cm. 

Kleur: De rug is roodbruin ror geelbruin mer zwar
re dwarsbanden. Over de achrerkanr van de kop 
(pariëralen) loopr een smalle wirre ringband. D e 

eersre zwarte band (om de nek) is h~r breedst. De 

overige zwarte banden zijn war smaller en vormen 
nier alrijd volledige ringen, maar kunnen zowel 

midden op de rug als midden op de buik versprin
gen. Sommige banden raken elkaar b ij de hoeken, 

renvijl een aanral andere banden elkaar geheel nier 
raakr. Aan de buikzijde verbreden de zwarte ban

den zich en vormen op de wirre buik een zwarr-wir 
parroon. 
Bioroop: Ze komen voor in de moerasachtige 

savannebossen. 

Verspreiding: Essequibo-rivier in G uyana en in 
Suriname. Vindpb~rsen in Suriname: Bosbivak re 

Zanderij. 
Voortplanting: Ovipaar. 

Voedsel: Wormen , wormslangen, wormsalaman-
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ders, aaltjes, kleine vissen en kikkers. 

Hydrops triangularis negleehts ROZE, 1957. 
Nederlands: Zwartgeringde kleine waterslang 
Engels: Triangle watersnake 
Beschrijving: Maximumlengte ongeveer 80 cm. 
Zoals haar eerder beschreven soortgenoor is deze 
slang niet agressief en is ze traag in haar bewegin
gen. In gevangenschap is deze slang niet makkelijk 
in leven re houden. 
Kleur: De rug is purperbruin, de flanken zijn rood 
en de buik wie. Over het gehele lichaam heeft ze 
zwarte dwarsbanden, die midden op de rug en 
midden op de buik wat kunnen verspringen. Oe 
randen van deze zwarte banden zijn echter onregel
mat ig en op de buik verbreden zij zich niet. 
Verspreidingsgebied: Trinidad, Guyana en 
Suriname. 
Voortplanting: Ovipaar. 
Voedsel: Boomkikkers, hagedissen, de jongen en de 
eieren van kleine vogels, insectenlarven en slakken. 

Imantodes cenciJoa (LINNAEUS, 1758) 
Suriname: Swipi 
Nederlands: Riemboomslang of Stompkoppige 
boomslang 
Engels: Fiddle-string mapepire, Tread snake of 
C hunkheaded snake 
Brazilië: Dorminhoca 
Beschrijving: Deze ongevaarlijke slang heeft een 
zeer dun lichaam en een dikke srompe kop. Het is 
een uitgesproken nachtdier. De maximumlengte is 
ongeveer I ,50 m. De kop is klein en sromp mee 
grote ogen, voorzien van spleetpupillen. De dunne 
nek vormt een zeer duidelijke afscheiding tussen de 
kop en het lichaam. Het lichaam is zeer lang en 
slank (ietwat zijdelings afgeplat) met vertebrale 
schubben die veel groter zijn dan de overige. De 
staart is de rypische grijpstaart van een boomslang: 
lang en dun. Deze soort is nier agressief, maar zal 
zich bij vastpakken verdedigen door her afscheiden 
van her bekende stinkende secreet. De achterste 
randen in de bovenkaak zijn sterk vergroot en 
gedeeltelijk voorzien van een groef aan de voorkant 
van de tand. Door een grotere tussenruimte staan 
deze tanden (één aan elke kant) afgescheiden van 
de rest. De slangen van dit genus kunnen verhou
dingsgewijs grote afstanden overbruggen bij het rei
ken van de ene tak naar de andere. Dit wordt 
mogelijk gemaakt, doordar de slangen van dit 
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lmnmodes cenciJon 

genus hun lichaam zijdelings dusdanig afplatten, 
dat de extra grote vertebrale schubben en de buik
schubben aan de zijkant uitsteken waardoor her 
lichaam een 1-balkvorm krijgt. Hierdoor krijgt her 
lichaam extra steun, waardoor het over een opmer
kelijke lengte in balans gehouden kan worden. 
Synoniem: Imamodes cenciJoa cenchoa 
Kleur: De basiskleur is geelbruin rot lichtbruin met 
bruine rot donkerbruine vlekken. Oe vlekken op 
her voorste gedeelte van her lichaam zijn ovaalvor
mig en raken de buikrand nier. D e vlekken op het 
middelste en achterste gedeelte van het lichaam zijn 
meer zadelvormig, terwij l zij op de flanken punt
vormig roelopen en hier de buikrand raken. Op de 
kop zien we een fijne lijntekening in de vorm van 
een Y. De buik is licht grijsbruin met kleine, onre
gelmatig verspreide, donkerbruine rot zwarte vlek
jes. 
Biotoop: Deze slangen leven in dichte bossen of 
boomgaarden. De ruscpbars is op grote bladeren, 
in bromelia's of achter loszittende bast van bomen. 
Verspreiding: Panama en her gehele noorden van 
Zuid-Amerika tot aan Paraguay, Bolivia en Argenri-
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nië, verder ook op Trinidad. Vindplaatsen in Suri
name: Loksi Harri, Bosbivak re Zande rij , 

Marrarakkarivie r. 
Leefwijze: H er zijn arboreale slangen die 's nachts 

pgen. 
Voortplanting: Door middel van eieren. De jongen 
zijn ongeveer 18 cm lang. 
Voedsel: Boomkikkers, hagedissen, jongen en e ie
ren van kleine vogels, insectenlarven en slakken. 

l ma11todes lentiferus (COPE, 1894). 
Suriname: Swipi 
Nederlands: Ovaalvlekkige riemboomslang 
Engels: Amazon basin rreesnake 

Brazilië: Dorminhoca 
Synoniem: Himantodes lentiferus COPE 
Beschrijving: Maximumlengte o ngeveer I ,40 m. 
Over her algemeen lijkt deze slang op zijn soortge
noot lmantodes cenchoa. Een nauwkeurige waarne

ming laar ons echter opmerken d ar her vlekkenpa
troon iets afwijkt (ovale vlekken d ie de buikrand 

net nier raken). Maar ook her lichaam en de kop 

vallen verhoudingsgewijs iets fo rser uit. Nog meer 
zekerheid geeft de anale schub: d eze is namelijk 
enkelvoudig aanwezig. Tor slor geeft her ontbreken 

van de V-rekening op de kop ook nog een duide
li jke aanwijzing. 

Kleur: D e basiskleur is geel to r beige mer donkere 
grijsbruine vlekken. Deze min-of-meer ovale vlek
ken raken de buikrand nier. De kop is beige met 

bruine vlekken (geen V-rekening). De buik en 

onderzijde van de staart zijn voorzien van onregel
matig verspringende stipjes. 
Verspreidingsgebied: Amazonegedeelte van 
Brazilië en Colo mbia, Ecuador, Peru , Suriname en 
Frans Guyana. 

Voortplanting: Ovipaar. 
Voedsel: Boomkikkers, hagedissen , jongen en eie
ren van kleine vogels, insectenlarven en slakken. 

Leptodeira annulata annubua (LI NNAEUS, 1758) 
Suriname: Pina owroekoekoe 
Frans G uyana: serpent coco, auto ranon 
Nederlands: Karrenoogslang 
Engels: Banded nighr snake, Garden snake, Saddle
back snake, Annulared nighr snake. 
Brazilië: Dormideira 
Synonie men: Leptodeim annufrttrt (LINNAEUS), 

Leptodeira anrmlata TAYLOR, Leptocleim rhornbifera 
TAYLOR, Leptocleirrt mrtcufatrt WERLER & SMITH, 
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Leptodeim septentrionrtlis D ITMARS, Leptocleira 
annu!rttrt GüNTHER, Leptodeira polystictrt 

GüNTHER, Leptocleim ocel!ata G ü NTHER, 

Leptodeim personrtta GüNTH ER, Leptodeira rhombi
fem G üNTHER, Leptodeh·rt rtnnulatrt annulatrt 
(LINNAEUS), Coluber annulatw Ll NNAEUS, 

Leptodeim anmtfata ashmertclii (HA LLO\XIELL), 
Coluber rtshmertdii H ALLO\XIELL, Leproelei ra rtnnulrt
trt pulchriceps D UELLMAN, Leptocleim albofwcrt 

BOULENGER, Leptocleira annulata pulchriceps 
D UELLMAN, Leptodeim annu!rtta pulchriceps CEl 
Beschrijving: Her is een rustige slang d ie nier agres
sief is. De kop is eivormig m et war u itpuilende 

grote ogen met spleerpupillen. De kop gaar duide
lijk over in de slanke nek. De romp is slank met 

gladde schubben. D e vertebrale schubben zi jn war 
groter dan de overige. Maximumlengre: ongeveer 
95 cm. Over her algem een is dit genus nier agres

sief. 
Kleur: De bovenkant van d e kop (de 9 grote kop
schubben) is donker- ror zwartbruin of ol ijfbruin. 

De nek (di rect na de pariëralen) is lichter van kleur 

en kan a ls va riatie zelf.s vuilwit zijn. D eze V-vormi
ge nekvlek is dan voor deze variëteit een opvallend 

Leptodeim tllllllllnta amwlata 
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kenmerk. Vanaf het oog tot aan de achterkant van 
de bovenkaak loopt een zwartbruine tot zwarte 
streep. De basiskleur van de rugzijde is beige-bruin 
tot licht olijfbruin of roodbruin. De rug wordt ver
der bedekt met grote ronde, ovale, of zadelvormige 
zwartbruine of zwarte vlekken, die soms samen
vloeien tot een lange zigzag-vormige vlek. De buik 
is beige of licht grijsbruin, soms bedekt met kleine 
wazige grijze vlekjes. 
Biotoop: Deze ongevaarlijke slang komt overal 
voor. Het zijn arboreale slangen en nachtjagers. 
Overdag vinden ze onder andere een schuilplaats in 
spleten of scheuren in boomstammen of achter los
gescheurde boombast. Ze bewonen de bosrijke 
gebieden in de omgeving van water of moerassen, 
maar ook in cultuurgebieden en tuinen komt men 
deze slang tegen. 
Verspreiding: Amazonebekken van Brazilië tot Sao 
Paulo, Amazonegedeelte van Zuid Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia en de 
Guyanàs. Vindplaatsen in Suriname: Loksi Hatti, 
Bosbivak te Zanderij. 
Voeding: De voeding bestaat voornamelijk uit kik
kers. Daarnaast wordt ook gejaagd op hagedissen, 
andere kleine slangen, waaronder de eigen jongen, 
eieren van reptielen, kikkervisjes en kikkereieren. 
Voortplanting: Deze geschiedt door middel van 
eieren (4 tot ongeveer 13 eieren). 

Leptopbis ahaetu/la (LINNAEUS, 1758) 
Suriname: Swipi-sneki 
Nederlands: Paradijsboomslang Groene draadslang 
Engels: Parrot snake, Whip snake, Laura or Lora 
Brazilië: Azulao-boia 
Synoniemen: Leptopbis ahaetui/a (LINNAEUS), 
Leptophis ahaetui/a coeruleodorsus (ÜLIVER), 

Leptopbis coeruleodorsus ÜLIVER, Leptophis ahaetui/a 
copei (ÜLIVER), Leptopbis copei ÜLIVER, Leptopbis 
ahaetui/a occidenta/is (GONTHER), Ahaetui/a occi
denta/is GüNTHER, Ahaetui/a urosticta PETERS, 

Leptopbis occidenta/is BOULENGER, Leptopbis ahae
tu/la marginatus (COPE), Trasops marginatus COPE, 

Herpetodryas affinis STEINDACHNER, Leptopbis /ia
cercus BOULENGER, Leptopbis rostralis LöNNBERG, 

Leptophis argentinus WENER, Leptophis ahaetui/a 
SERIÉ, Thaieropbis richardi marginatus ÜLIVER, 

Leptophis ahaetui/a (marginatus), INT. CoM. ZooL. 
NOM., Leptopbis ahaetui/a marginatus PETERS & 
ÜREJAS-MIRANDA, Leptopbis ahaetui/a marginatus 
CEl 
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Beschrijving: Deze opisthoglyfe slang kan maxi
maal circa 175 cm worden (uit Venezuela is een 
exemplaar bekend van 234 cm). Het is een agressief 
dier. De kop is ierwat langwerpig. De slangen heb
ben grote ogen met ronde pupillen. Het lichaam is 
zijdelings wat afgeplat en lang en slank. De rug
schubben zijn gekield. De staart is lang en dun 
(zweepstaart). Het zijn agressieve slangen, die in de 
eerste plaats dreigen met een wijd geopende bek en 
op het laatste moment pas bijten. Door de kleine 
tanden maken ze alleen maar oppervlakkige huid
verwondingen. De slang gaat op een speciale 
manier op jacht. Tijdens haar zoekactie door het 
struikgewas maakt zij met haar kop heftige zijde
lingse bewegingen. Kikkers en hagedissen worden 
hierdoor opgeschrikt en zullen vluchten. Dat is 
echter ook de bedoeling van de slang, want ze kan 
alleen bewegende prooidieren opmerken en 
reageert daar dan ook bliksemsnel op. Zij is zelfs in 
staat een kikker in zijn vluchtsprong uit de lucht te 
halen. Na het verorberen van haar prooi zal ze een 
hoog en droog plekje opzoeken om rustig haar 
prooi te kunnen verteren, hetgeen circa vier dagen 
duurt. De schubben van het vrouwtje zijn minder 
sterk gekield dan die van het mannetje. 
Kleur: De bovenkant van de kop en de rug zijn 
bladgroen, de flanken zijn goudgeel tot bruingeel, 
dat bij de staart geleidelijk overgaat in grijsbruin. 
Vanaf de neus loopt door het oog een zwarte streep 
naar de nek. Deze scheidt het groen van de boven
kant van de kop van het wit van onderkaak en keel. 
Het voorste gedeelte van de onderzijde is wit en 
wordt naar achteren toe geleidelijk grijsbruin. Door 
haar kleuren is deze slang een opvallende verschij
ning. 
Biotoop: Ze komt algemeen voor in boom- en 
struikrijke gebieden, zowel buiten als binnen de 
bebouwde kom. 
Verspreiding: de Guyana's en Brazilië (voorname
lijk in het Atlantische kustgedeelte). Vindplaatsen 
in Suriname: omgeving Paramaribo, omgeving 
Nickerie, Meursweg, Bosbivak Zanderij. 
Leefwijze: Het zijn arboreale slangen, die overdag 
op prooi jagen. 
Voeding: Kikkers, hagedissen, jonge vogels en soms 
ook wel slangen. 
Voortplanting: Alle soorten zijn ovipaar. De eieren 
worden op een hoop gelegd in bromelia's of holtes 
van takken. In het terrarium worden de eieren 
gewoon op de grond gelegd. De pas uit het ei 
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Leptopbis nhnewlln 

gekom en jongen zijn circa 24 cm lang. 

Opmerkingen: In her terrarium van ABUYS (in 

Zanderij , 1974) hield hi j twee exemplaren van res
pecdevelijk 150 en I 00 cm. Nadat hij overdag t:t:n~ 

een aanral kikkers (H)'lfl leucoph)'llrua) in de bak 

had losgela ten , werden de slangen mereen act ief. 

Tijdens hun zoekactie demonstreerden zij die spe

cifieke kopbeweging. Op een gegeven mo men t 

sprong een kikker weg. Tor Asuvs' nier geringe ver

bazing vielen beide slangen regel ijkerrijd razendsnel 

ui r en werd de kikker gewoon uir de luchr geplukr. 

ABUYS was nog nier over zijn verbazing heen roen 

h ij zag hoe d e grorere slang zowel de kikker als d e 

kleinere slang aan het verzwelgen was. De kleinere 

slang was ner een frac rie van een seconde eerder bij 

de kikker, maar werd direer d aarna d oor de grote re 

met kikker en al bij de kop gegrepen en naar 

b innen gewerkt. 

Liophis breviceps COPE, 1861 
Suriname: \'(farrasneki 

Nederlands: G ladde kortstaanslang 

Engels: Red-bellied burrowing snake 

Synoniem : Liophis breviceps COPE 
Beschrijving: H er is een kleine en dikke slang met 

een ko rre staart, een kleine ko p en kleine ogen. De 

m aximumlengte is o ngeveer 60 cm . Deze slang 

heeft per bovenkaakhelft [\Vee vergrote randen 
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(zonder groef), d ie door een ruimte gescheiden zijn 

van de resr. Bij o nraad probeert d eze slang re vluch

ten door zich in de bosbodem in te g raven. 
Et:nJnaal in dt: hand zal heL dier, zonder te bijrcn, 

zich krachtig verzetten en door middel van wi lde 

bewegingen proberen re ontsnappen. 

Kleur: De bas iskleur is d onkerbruin ror zwart, 

onderbroken door smalle, vaak vage, gele dwars

banden. Een fijne lijn van een serie gele vlekjes kan 

zo'n donkerb ruin of zwart gedeel te weer in [\Veeën 

delen . De zwan e nekband wordt aan de voorkam 

begrensd door een meer opvallende gele band m et 

een breedte van I à 2 schubben. De buik is rood 

met zwarte dwarsbanden of rechthoekige vlekken . 

De kop is lichter van kleur. Dit dier lijkt qua kleur 

en rekening veel o p d e verwante soort Liophis cobel
ln. 
Biotoop: Liop/;is breviceps komr, anders clan z ijn 

genusgenoren, voornamelijk voor op de bodem van 

de regenbossen , waar hij jaagt op regenwormen en 
msecren . 

Verspre iding: Suriname, Colombia, Bolivia 

Noordwest-Brazilië, Ecuador. 

Voortplanting: Ovipaar. 
Voedsel: Amfibieën , vissen, kleine aaltjes, soms 

kleine vogels (juven ielen) en kleine zoogdieren . 
Sommige ind ivid uen zoeken hun prooi onder 

insecten , duizendpoten , spinnen , wormen , hage-
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dissen en eieren van reptielen. 

LiopiJis cobella (LlNNAEUS, 1758) 
Nederlands: Gladde visslang of Gladde grijsrug
slang 
Engels: Mangrove snake, Banded tricoloured 
snake, Red-bellied ground snake 
Brazi lië: Jararaca-rajada 
Beschrijving: Deze nier-giftige waterslang lijkt wat 
op Helicops angufatiiS, maar haar ogen liggen nier 
boven, maar opzij van de kop. De maximumlengte 
is ongeveer 80 cm. Het is in Suriname de meest 
algemene slang. 
Vermeldenswaard is het gedrag van een exemplaar, 
dat in een terrarium werd gehouden. Toen er een 
ander slangetje (Thamnodynastes pallidus) werd bij 
gezet, reageerde de Liophis cobef!a op cobra-achrige 
wijze, door her voorste gedeelte van her lichaam op 
re richten en breed re maken. 
Synoniemen: Coluber cobel!a LINNAEUS, Coluber 
serpentinm DAUDI N, Coluber eendmts DAUDIN, 
Liophis taeniogaster j AN, Rhadinaea cobella 
BOULENGER, Liophis cobella AMAR.AL, Liophis cobel
fa cobella, Coluber cobef!a L! NNAEUS, LiopiJis cobella 
trebbaui, LiopiJis trebbaui ROZE 
Kleur: Ze hebben een rood/zwart blokkenpatroon. 
De buik is meesral oranjerood, soms geel of vui lwit, 
met zwarre dwarsbanden, waarvan er een aanral 
midden op de buik verspringt. De achterste randen 
zijn wel war vergroot, maar niet afgezonderd van de 
oven ge. 
Biotoop: Ze komt overal voor waar ook maar 
enigszins water is. De vangsten van ABUYS {een 
tienral exemplaren) kwamen voornamelijk uit 
waterrijke gebieden (moerassen, kanalen en rijstvel
den). Op grond van zijn ervaringen, zou men deze 
slangen "aquariel" kunnen noemen. 
Verspreiding: Colom bia, Venezuela, Trinidad , 

Liopbis cobella 
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G uyana, Suriname, Frans Guyana, Brazilië, 
Ecuador, Peru, Bolivia; her gehele noordel ijke 
gedeelte van Zuid-Amerika ren oosten van de 
Andes. Vindplaa tsen in Suriname: o mgeving 
Paramaribo, langs de oost-westverbinding russen 
Paramaribo en Nickerie, omgeving Zanderij. 
Voeding: Zie L. breviceps, echter vooral kikkers en 
vissen. 

LiopiJis lineatus ] EN SEN, 1900 
Suriname: Kwarasneki 
Nederlands: G ladde driestreepslang 
Engels: Lined ground snake 
Brazil ië: Jararaca-lisrada 
Beschrijving: Deze nier-giftige, fraaie kleine slang 
is een culruurvolger. Ze is dagactief en wordt maxi
maal 60 cm. Ze eer waarschijnlijk kikkers en pad
den. De (per kaakhelfr) twee achter elkaar 
geplaatste randen zijn door een ruimte gescheiden 
van de voorste randen. De soorr bel10orr tot een 
schuw en nier bijterig genus. De kop is klein , ier
war spi ts roelopend en gaar nauwelijks merkbaar 
over in de nek. De ogen zijn groot met ronde 
pupillen. Deze kleine slangen zijn stevig met glim
mende gladde schubben. 
Synoniemen: Coluber lineat11s LINNAEUS, L;'gophis 
/ineatm FITZINGER, Lygophis lineatus j ENSEN, 
Liophis lineatus MICHAUD & DIXON, Liophis linea
rus lineatrts (LI NNAEUS), Coluber minenltle 
LINNAEUS, Coluber jawfatrix L! NNAEUS, Coluber 
terlinentus LACËI'ËDE, Lygophis lineat11s finentlis 
HOGE, LygopiJis fineat/IS fineatus PETERS & ÜREJAS
MIRANDA, LiopiJis fin eat/IS meridionalis SCHENKEL, 
Aporophis linentus Vfll: meridionalis SCHENKEL, 
L;'gophis lineatus meridionalis HOGE, Lygopbis finea
llis meridiona/is PETERS & ÜREJAS- MIRANDA 
Kleur: Ze hebben gele langsstrepen op een do nke
re achtergrond. De rong is opvallend rood. De 
basiskleur is beige-bruin of zandkleurig met een 
brede (ongeveer 4 schubben) roodbruine tor don
kerbruine vencbrale streep, van neuspunt tot 
sraarreind. Verder loopt er aan beide kanren een 
dunne donkerbruine of zwarre latera le lijn, even
eens van neuspunt, dwars door het oog, tot staart
punt. Alle strepen verbreden zich bij de kop. De 
buik is vuilwit tot licht beige-bruin. 
Biotoop: Men kan ze dikwijls in ru inen en 
cultuurgebieden aantreffen. Volgens de li teratuur 
vinden we ze ook in bos, savanne of een moe
rasachtig gebied. Deze soorr is voornamelijk ter-
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restrisch en dagactief. 
Verspreiding: Panama, Colombia, Venezuela, 
Guyana, Suriname, Frans Guyana, Noordoost
Brazilië, Noord-Argentinië, Noordoost-Peru, 
Bolivia, Ecuador, Paraguay; het gehele noordelijk 
deel van Zuid-Amerika met inbegrip van West
Ecuador en ten westen van de Andes. Vindplaatsen 
in Suriname: omgeving Paramaribo, omgeving 
Nickerie, omgeving Wageningen. 
Voeding: Kikkers en kikkervisjes uit plasjes. 
Mogelijk staan ook insecten op het menu, zie ook 
L. breviceps. 
Voortplanting: Door middel van eieren. 

Liophis miliaris (LINNAEUS, 1758). 
Suriname: Warrasneki 
Nederlands: Gladde netslang 
Engels: Military ground snake 
Synoniemen: Liophis miliaris miliaris (LINNAEUS), 
Coluber miliaris LINNAEUS, Ablabes purpttrans 
DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, Coronel/a orientalis 
GONTHER, Liophis cobel/a collaris ]AN, Liophis mili
aris merremi (WIED), Coluber merremii WIED, 
C.(oluber) dictyodes WIED, Coluber bicolor REUSS, 
Coronel/a attstralis GONTHER, Liophis miliaris semi
aureus (COPE), Opheomorphus merremii semiaztreus 
COPE, Liophis reginae ornata jAN, Opheomorphus 
foscus COPE, Liophis miliaris semiaureus SERIÉ, 
Liophis miliaris PETERS & 0REJAS-MIRANDA, 
Liophis miliaris semiaureus CEl, Liophis miliaris 
chrysostomus (COPE), Rhadinaea chrysostoma COPE, 
Coronella poecilolaemus GüNTHER, Liophis miliaris 
orinus (GRIFFIN), Rhadinaea orina GRIFFIN, 
Rhadinaea merremii natricoides WERNER, Liophis 
miliaris amazonicus (DUNN), Dromicus amazonicus 
DUNN, Liophis miliaris mossoroemis (HOGE & 
LIMA-VERDE), Liophis mossoroensis HOGE & LIMA
VERDE 
Beschrijving: Maximumlengte ongeveer 90 cm. 
Kleur: De basiskleur is olijfgroen rot bruin, met 
een fijne nettekening. Deze nettekening wordt 
veroorzaakt door de kleuren op de individuele 
schubben. De basis van elke schub is lichtbruin of 
beige, maar het uiteinde van de schub is donker
bruin tot zwart. De buik is egaal oranjegeel of, bij 
exemplaren met een minder opvallende netteke
ning, licht geelgroen. De achterste tanden zijn wel 
vergroot, maar niet door een ruimte gescheiden van 
de rest. 
Verspreidingsgebied: Brazilië, Uruguay, 
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Argentinië, Paraguay, Bolivia en Frans Guyana. 
Voedsel: Vissen en amfibieën, zie ook L. breviceps. 
Voortplanting: Ovipaar. 

Liophis purpurans (OUMÉRIL, BIBRON & 
DUMÉRIL, 1854) 
Nederlands: Gladde purperslang 
Engels: Purple groundsnake 
Beschrijving: Maximumlengte ongeveer 90 cm. De 
laatste twee tanden per bovenkaakhelft zijn zicht
baar vergroot en door een ruimte gescheiden van de 
rest. Deze groef is echter niet bij alle soorten van dit 
genus aanwezig. Deze slang is niet agressief. 
Synoniemen: Ab/abes purpurans DUMÉRIL, BIBRON 
& DUMÉRIL, Coronella orientalis GüNTHER, Liophis 
cobella var. col/aris ]AN, Rhadinaea chrysostoma 
COPE, Coronel/a poecilolaemus GONTHER, Liophis 
purpurans GONTHER 1872 
Kleur: De basiskleur is donkerbruin tot licht paars
bruin. Soms kunnen de schubben van de zijkam 
aan de rop voorzien zijn van een zwarte rand, 
waardoor er een nettekening ontstaat, die doet den
ken aan die van Liophis miliaris. Ook kan er een 
donkerbruine rot zwarte laterale streep lopen over 
de flanken van het achterste gedeelte van het 
lichaam tot aan de staartpunt. Deze soort heeft 
grote ogen. De supralabialen zijn wit met een zwar
te bovenrand. De buik is geel met zwarte vlekken. 
Biotoop: Over het algemeen in of nabij een voch
tige omgeving, bij rivieren, beken, meren, plassen 
of moerassen. 
Verspreiding: Guyana, Suriname, Frans Guyana, 
Z-Colombia, Ecuador, Peru. 
Voeding: Voornamelijk kikkers, padden, vissen en 
kleine aaltjes. Sommige exemplaren zoeken hun 
prooi meer russen de insecten duizendpoten, spin
nen, wormen, hagedissen en zelfs kleine zoogdieren 
en vogels. 
Voortplanting: Door middel van eieren. 

Liophis reginae (LINNAEUS, 1758) 
Nederlands: Gladde gele netslang 
Engels: Reticulated snake, Royal groundsnake 
Brazilië: Cobra-de-Capim 
Beschrijving: Deze niet giftige slang lijkt wat op 
Liophis cobel/a, maar is veel lichter gekleurd. Ze 
wordt maximaal 90 cm. In de kop staat een paar 
grote ogen met ronde pupillen. De kop gaat via een 
nauwelijks merkbare versmalling over in de nek. 
Het zijn kleine, stevige, niet agressieve slangen. 
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Wordt een slang van genoemd genus stevig vastge
pakt, dan zal zij op den duur wel bijten. Voelt zij 
zich bedreigd, dan richt zij haar kop iets op en 
spreidt her voorste gedeelte van haar lichaam op 
cobra-achtige wijze breed uit. 
Synoniemen: Leimadophis reginae, Coluber reginae 
LINNAEUS, Liophis reginae semi/ineata (WAGLER), 
Leimadophis oligolepis, Liophis oligolepis 
(BOULENGER), Liophis reginae zweift/i (RozE), 
Leimadophis zweift/i RozE, Liophis reginae macroso
ma (AMARAL), Leimadophis reginae macrosoma 
AMARAL, Leimadophis reginae marolicauda HOGE, 
Liophis reginae macrosoma CEl 

Kleur: Ze heeft geeloranje schubben met een zwar
te ondertoon. De twee gele vlekken achter de ogen 
op de kop onderscheiden haar van L. cobella. Deze 
soort komt in meerdere variëteiten voor. In de 
omgeving van Nickerie en Wageningen komen 
exemplaren voor met het volgende kleurpatroon: 
de kop is bruin met gele vlekjes en het opvallendste 
kenmerk vormen langwerpige gele vlekken achter 
de ogen. Onder het oog door loopt een zwarte 
streep vanaf de neus tot aan de achterkant van de 
bovenkaak. Het gehele lichaam heeft verder gele tot 
okergele schubben voorzien van een zwarte vlek of 
een zwarte rand, waardoor een netachtig patroon 
ontstaat. De buik is felgeeL Bij de Mammadam 
kreeg BERT ABUYS een exemplaar in handen met 
het volgende kleurpatroon: de kop heeft donker
bruine kopschubben en een lichtbruine neuspunt. 
Achter de ogen weer de kenmerkende langwerpige 
vlekken, maar nu mosgroen van kleur. Ook nu 
weer loopt de zwarte streep onder het oog door, 
waardoor een scherpe afscheiding ontstaat met het 
lichtgeel van de supra- en sublabialen. Een vage 
mosgroene vlek aan de zijkant van de nek gaat 
geleidelijk over in de paars-bruine kleur van het 
bovenlichaam. De zijkant van het lichaam heeft 
kleine, zwarte vlekjes. De buik is geel met paarsge
wijs liggende zwarte vlekken. De staart heeft aan de 
zijkanten een zwarte streep. Bij Republiek (in de 
Para-kreek) werd een jong zwemmend exemplaar 
aangetroffen met het volgende kleurpatroon: de 
kop was grijszwart met om de nek een smalle onre
gelmatige witte ring. Het bovenlichaam was grijs
bruin met kleine, zwarte vlekjes. De buik was vuil
wit met vele dunne, onregelmatig verdeeld liggen
de, dwarsstrepen. 
Biotoop: Deze soort komt voor bij poelen en moe
rassen en wordt ook in meer open terrein bij water 
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aangetroffen. Ook landbouwgebieden met sloten 
of kanalen komen in aanmerking als jachtgebied. 
De slangen zijn terrestrisch, maar soms aquatiel. 
Deze dagjagers liggen vaak, vanuit een schuilplaats, 
met uitgestrekte nek op de loer. Grote prooien wor
den gewurgd. 
Verspreiding: Ecuador (Amazonas), Colombia, 
Venezuela, Brazilië {Goias, Sao Paulo, Para, Rio 
Grande do Sul), Peru, Bolivia, Trinidad, N
Guyana, Argentinië (Salta, Formosa, Corrientes, 
Misiones). Vindplaatsen in Suriname: Nickerie, 
Wageningen, Parakreek, Mammadam. 
Voortplanting: Deze geschiedt door middel van 
eieren, die op een hoop gelegd worden en aan 
elkaar kleven. 
Voedsel: Kikkers, hagedissen, vissen, eieren van 
reptielen, soms kleine vogels of kleine zoogdieren, 
insecten (zoals onder andere grote mieren). 

Liophis typhlus (LINNAEUS, 1758) 
Suriname: Popokaisneki 
Nederlands: Gladde groene bosslang 
Engels: Pink ground snake, Blind ground snake 
Brazilië: Cobra-de-Capim 
Beschrijving: Ze wordt maximaal 80 cm en eet 
hoofdzakelijk kikkers. Het is een agressieve slang 
die snel bijt. 
Synoniemen: Leimadophis typhlus, Coluber typhlus 
LINNAEUS 
Kleur: De kop is mosgroen met een blauwachtige 
glans. De rest van het bovenlichaam is eveneens 
mosgroen, met op de flanken, schuin liggende, 
slechts flauw zichtbare, dunne zwarte strepen. Bij 
het uitzetten van het lichaam door een grote prooi 
of als een verdediging bij bedreiging, komt een 
rozeachtig gekleurde huid tussen de schubben 
tevoorschijn. De buik is geel tot rozerood met 
eventueel op de rand van elke schub een rood vlek
je. Soms loopt er een duidelijke zwarte streep aan 
de zijkant van de staart. 
Biotoop: Deze nier-giftige slang komt niet alleen 
voor op de zanderige bodem van het savannebos, 
maar ook in waterrijke gebieden en in het hoogbos. 
Verspreiding: Colombia, Venezuela, Guyana, 
Suriname, Frans Guyana, Brazilië (Rio Grande do 
Sul), Peru, Ecuador, N-Argentinië, Paraguay. 
Vindplaatsen in Suriname: omgeving Paramaribo, 
Bosbivak te Zanderij, Brownsberg. 
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THE SNAKES OF THE GUYANAS: PART VI 
This is the 6rh artiele in a series of papers addressing 
all known snakes of the Guyana Shield alphabeti
cally (by family). All species described in the cur
rent artiele belong to the family CoLUBRJDAE. 
International names, synonyms, descriptions, 
colour data, distriburions, and notes on food, 
reproduetion and namral history are summarised. 

Genus Helicops: in all species, the intranasal scales 
are fused, leading to an elevation of the nostrils. 
H angz1latus (Brown-banded water snake, Water 
labarria): Up to 1 m. Dorsurn some shade ofbrown 
with darker bands. Eyes placed high. Presumed to 

he mildly venomous; aggressive; aquatic, ovovivipa
rous. 
H leopardinus (Leopard keelback): Up to 90 cm. 
Dorsurn dark green or brown with two rows of 
dark blotches. Eyes placed high. Palustral; aquatic, 
ovoviviparous. 
Genus Hydrodynastes 
H bicincttiS (Hermann's water snake): Up to 2 m. 
Dorsurn marked with reddish and black bands, 
separated by yellow bands. Venter white with irre
gular black bands. Diurnal; aquatic; oviviparous. 
H. gigas: Up to 3 m. Tan with dark brown bands. 
Genus Hydrops: in all species, the intranasal scales 
are fused, leading to an elevation of the nostrils. 
H. triangularis fasciattiS (Red-sided water snake, 
Red-and-black-banded false coral snake): Up to 80 
cm. Dorsurn yellowish or reddish brown with black 
bands. Venter black and white. Forest-dweller; eats 
invertebeate as well as vertebeate prey; oviparous. 
H triangz1laris negleerus (Triangle water snake): like 
H t. fasciattiS, but more purpielred in ground 
colouration. 
Genus lmantodes 
I. cenchoa (Fiddle-string mapepire, Tread snake, 
Chunk-headed snake): Up to 150 cm; very slender; 
head large. Dorsurn tan with dark blotches. Y-sha
ped mark on the head. Nocturnal; arboreal, ovipa
rous. Also eats invertebrates. 
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I. lentiferus (Amazon basin tree snake): Up to 140 
cm. Like /. cenchoa, but Y-marking on head absent. 
Genus Leptodeira 
L. annulata annulata (Banded night snake, Garden 
snake, Saddle-back snake, Annulated night snake): 
Up to 95 cm. Dorsurn some shade of brown with 
large dark blotches, occasionally fusing into a zig
zag line. Nocturnal; oviparous; eats mosdy frogs. 
Genus Leptophis 
L. ahaetui/a (Parrot snake, Whip snake, Laura or 
Lora): Up to 175 cm. Dorsurn leaf-green, flanks 
yellowish, venter greyish white. Diurnal; arboreal, 
oviparous. 
Genus Liophis 
L. breviceps (Red-bellied burrowing snake): Up to 

60 cm. Dorsurn blackish with yellow bands; venter 
blorched or banded in red. Terrestrial; oviparous. 
L. cobella (Mangrove snake, Banded tri-coloured 
snake, Red-bellied ground snake). Up to 80 cm. 
Dorsurn checkered in black and red, venter orange 
or yellow. Semi-aquatic; oviparous. Most common 
snake in Suriname. 
L. lineatm (Lined ground snake): Up to 60 cm. 
Dorsurn dark with yellow lines, venter whitish. 
Diurnal; terrestrial; oviparous. 
L. miliaris (Military ground snake): Up to 90 cm. 
Dorsurn olive with tan reticulum. Oviparous. 
L. purpurans (Purple ground snake): Up to 90 cm. 
Dorsurn brown or purple, with tan reticulum. 
Venter yellow, blotched in black. Semi-aquatic; ovi
parous. 
L. reginae (Reticulated snake, Royal ground snake): 
Up to 90 cm. Variable, usually reticulated. Venter 
yellow with black blotches. Semi-aquatic; diurnal; 
oviparous. 
L. typhlm (Pink ground snake, Blind ground 
snake): Up to 80 cm. Dorsurn green, with pink 
skin between scales. Head bluish. Eats mosdy frogs; 
oviparous. 
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Ongewone kleurvariëteit van een Zandhagedis (Lacerta agilis) 

) UR TER BORG 
Nieuwemeerdijk 253 

117 1 NP Badhoevedorp 
Foco van de aureur 

INLEIDING 
Op 16 juni 2002 hield de werkgroep Anmerdam 
haar (rheorerisch) jaarlijkse excursie. Oir jaar liepen 
we her monicoring rrajecr van Tale Evenhuis, in de 
omgeving van Wolfl1eeze. Enkele keren per jaar 
loopr hij dir rrajecr en invenrariseerr hij her aanral 
Zandhagedissen. Uiteraard heefr hij daarbij ook 
oog voor de overige reprielen en amfibieën. We 
waren die dag mer een groep van rien mensen. Her 
weer was marig, vrijwel de gehele dag bewolkt mer 
(mor) regen, met slechts in de middag af en coe een 
zonnesrraalrje. Desondanks viel her aanral waarne
mingen nier regen. Er werden o.a. gezien de 
Gewone Pad (Bufo bufo), de Bruine Kikker (Rnnn 
tempomrin), een Hazelworm (Anguis fmgilis} en 
zelfs een Gladde Slang ( Coronelln nusrrincn). En dar 
renvijl Tale er in al die jaren dar hij her rrajecr loopt 
maar één keer eerder een had gezien. Uiteraard 
zagen we enige t ienrallen Zandhagedissen. 

BIJZONDERE WAARNEM ING 
In de naaste omgeving van Wolfueeze verraste een 
deel van de groep op een klein paadje een vrouwtje 
Zandhagedis, dat er ongebruikelijk ui tzag. Her dier 
misre elke rekening en zag er dus zeer egaal bruin 
uir. In her verleden zijn wel vaker afwijkend 
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gekleurde en gerekende Zandhagedissen in 
Nederland waargenomen (STRIJBOSCH & 
VERHOEVEN 1997), renvijl NEMES (2002) her ver
schijnsel onlangs nog in dir blad voor dieren uir 
Roemenië heeft beschreven. Toch mogen we spre
ken van een bijzondere waarneming, die nier al re 
regelmatig zal worden gedaan. 

LITERATUUR 
STRIJBOSCH, H. & J. VERHOEVEN, 1997. Een zwar
te Zandhagedis (Lncerta ngilis): slachcoffer van een 
re versnipperd landschap? Lacerra 55: 210-211. 
NEMES, S., 2002. De verspreiding van enige kleur
variëteiten van de Zandhagedis (Lncertn ngilis) 111 

Roemenië. Lacerra 60 (I): 23-26. 

UNCOMMON COLOU R VARIETY OF THE 
SAND LI ZARD (Lncertn agilis) 
During an excursion ro Wolfl1eeze (rhe 
Nerherlands} in June 2002, some members of rhe 
Anmedam chaprer of rhe Sociery found a female 
Sand Lizard wirhout any colour parrern. NEt-l ES 
(2002) described rhis variery as "immaculara". Th is 
kind of variery is somcrimes seen more ofren, bur is 
considered rare. 
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Het verzorgen en observeren van de Parelhagedis, Tirnon lepidus lepidus 
(OAUDIN, 1802) 

MAl H.M. ARETS 

Dautzenbergstraat 2 
6471 BA Kerkrade 
m.arets@wolmail. nl 
Foto's van de auteur. 

INLEIDING 
Op de lagere school was er een jongen, die hage
dissen verkocht voor vier gulden per stuk. Ik kende 
wel salamanders, maar hagedissen? Dat waren voor 
mij toch wel héél aparte dieren, ik had ze nog nooit 
gezien. Maar ik mocht er ook geen kopen van mijn 
ouders. 
Op de middelbare school leerde ik een klasgenoot 
kennen, die Levendbarende Hagedissen en 
Hazelwormen hield. Met hem trokken mijn broer 
en ik er op uit om hagedissen te gaan vangen, aan
vankelijk zonder succes. Later konden wij er toch 
enkele bemachtigen, zelfs een Hazelworm werd 
gevangen. Dat is nu circa 30 jaar geleden. Het eer
ste terrarium werd gebouwd, een aquarium met 
stalen frame. Daarna liep het pas goed uit de hand. 
Ik kocht een boekje met aardige tekeningen, foto's 
zag je maar weinig. Hierin zag ik een tekening van 
een Smaragdhagedis (Lacerta viridis), en ik was 
meteen verkocht. Bij de eerste-de-beste gelegenheid 
werd een koppeltje aangeschaft. Ze waren veel 
mooier dan op de tekening. En natuurlijk werden 
er grotere bakken gebouwd. Enige jaren later ging 
ik naar een soort reptielengroothandel in Aken. 
Hier zag ik voor het eerst Parelhagedissen. Wat 
waren ze groot en mooi. Er zaten er een stuk of 
twaalf in een groot terrarium. Ik kon ze toen niet 
kopen, daar ik te weinig geld meegenomen had. 
Thuis aangekomen begon ik informatie te verza
melen over deze prachtige dieren. Ze bleken veel 
plaats nodig te hebben, maar dat was op zich geen 
probleem. Echter ze aten veel, en dat was wel een 
probleem. Met vijf gulden zondagsgeld kwam je 
niet ver, een onsje meelwormen was snel verorberd. 
Dus geen Parelhagedissen. Mijn broer en ik hadden 
toen circa zeven jaar terraria gehad met verschillen
de reptielen. Nadat een voor ons onbekende ziekte 
was uitgebroken en alle dieren overleden waren, 
zijn we gestopt. 
Eind 1992 liet ik me door mijn broer en een goede 
vriend overreden om weer reptielen te gaan hou-
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den. Ik had nog steeds een voorliefde voor 
Smaragdhagedissen, die toen nog regelmatig wer
den aangeboden. Parelhagedissen had ik sinds Aken 
niet meer gezien, dus er werd een koppeltje 
Smaragdhagedissen aangeschaft, met de bedoeling 
deze dieren te bestuderen en te kweken. Ik had 
toen één terrarium, maar na de eerste kweeksucces
sen werden het er al snel meer. 
In februari 1994 kocht ik drie jonge 
Parelhagedissen. Dit bleken later alle drie vrouwtjes 
te zijn, zodat ik niet kon kweken. 
Met alweer een terrarium erbij had ik toen zes grote 
bakken van ca. 1,30 x 0,60 x 0,60 m (lxbxh). 
In 1995 kreeg ik vijf wildvang Parelhagedissen uit 
Zuid-Frankrijk uit de buurt van St. Marrin-de
Crau. Hiervan leven nog vier stuks en ieder jaar 
paren ze en planten ze zich voort. Dit jaar (2003) 
ga ik kweken met de derde generatie (F2). De laat
ste jaren kweek ik regelmatig met deze wildvang
dieren, maar ook met hun nakweek. Op het 
moment heb ik acht koppeltjes en één los 
nakweekvrouwtje van 2002. 
Mijn eigen gegevens zijn verzameld van 1994 tot 
en met 2002. 

BESCHRIJVING 
De Parelhagedis is de grootste Europese hagedis en 
is niet alleen qua grootte maar ook qua kleur en 
tekening niet met andere soorten te verwarren. De 
meesten van ons kennen hem natuurlijk. Hij is, 
zoals gezegd, behoorlijk groot; in de literatuur staan 
lengtes tot 90 cm vermeld. Zelf heb ik samen met 
een kennis een groot exemplaar gevangen in de 
oostelijke Algarve, hij had een kopromplengte van 
23,5 cm en was iets meer dan 60 cm lang, ondanks 
zijn geregenereerde staart. In Frankrijk heb ik eens 
een boer gevraagd of hij Lezard ocellée wist te zitten. 
Hij bevestigde dat met: les crocodiles vert avec des 
pointes blues. Beide geslachten zijn bruin- tot fel
groen gekleurd met een fijne tekening van zwarte 
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De parclhagcdis, Timon lepidus. Links een mannetje, rechts een vrouwtje. Her vcrschil in (relatieve) kopgroorre is zeer 
indicatief bij her geslachtsonderscheid. 

puntjes en soms, zoals bij jonge dieren, rozerjes. O p 
de flanken dragen ze enkele rijen felblauwe punten, 
die in grootte kunnen variëren en meesral bij de 
vrouwtjes iets kleiner blijven. De buiken zijn 
meesral ongevlekr, met een vuilwitte rot gelige, 
soms groenige kleur. De mannetjes hebben zeer 
forse koppen in vergelijking met de vrouwtjes. Ook 
de femoraalporieën zijn bij de mannetjes groter. 
Beide geslachren kunnen hard bijten, rot bloedens 
roe, zoals ik aan den lijve heb ervaren. 
Voor sommige mensen klinkt de werenschappelijke 
naam misschien een beetje vreemd, want vroeger 
heette de Parelhagedis Lacerta lepicla. De 
Parelhagedis is voor her eerst beschreven door 
D AUDIN in 1802. Vroeger rekende men zowel de 
Europese als de Noord-Afrikaanse Parelhagedissen 
rot dezelfde soort en werd de laats te als een onder
soort gezien (L. lepie/a pater). Tegenwoordig wor
den ze als aparte soorten beschouwd, terwijl ook de 
geslach tsnaam is gewijzigd. Dar komt doordar her
peroiogen en andere werenschappers constant bezig 
zijn verschillen en overeenkomsten re zoeken rus
sen de verschillende geslachten, soorten en onder
soorten, gebruik makend van allerlei moderne 
technieken, waaronder generisch onderwek. D e 
Parelhaged is was eerst, net als zijn naaste verwant 
de Marokkaanse Parelhagedis, ingedeeld b ij her 
ondergeslacht Tirnon. In 1982 was o.a. BISCHOFF 
(1982) voor een afsplitsing van her ondergeslacht 
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Timon binnen her genus Law ·ra (de groene hals
kraaghagedissen) , daar de verschillen toch wel heel 
groot waren. Tegenwoordig wordt Tirnon meesral 
zelfs als een zelfstandig geslacht gezien en luiden de 
werenschappelijke namen voor de Parelhagedis en 
de Marokkaanse Parelhagedis respectievel ijk Tinwn 
lepiclus en Tirnon pater. 
De verandering in de uitgang van lepiclus heeft de 
maken met de "mannelijke" vervoeging in relatie 
ror her "mannelijke" woord Tirnon, renvijl her oor
spronkelijke lepida een "vrouwelijke" vervoeging 
was, gerelateerd aan her "vrouwelijke" Lacerta 
De nominaatvarm Timon lepidus lepidus bewoont 
globaal genomen her hele Iberische schiereiland 
(Spanje en Portugal) , Z uid-Frankrijk (vanaf de 
oostelijke Pyreneeën tor de Italiaanse grens), enke
le reliervoorkomens langs de rivier de Dordogne en 
een klein stukje van Noordwest-Italië. De onder
soort Tin1011 lepidttS nevadensis komt voor in her 
zuidoostelijk deel van Spanje. 
Over het gehele verspreidingsgebied verschillen ze 
nogal van grootte, terwijl kleur en tekening over 
her algemeen vrij uniform zijn. In de buurt van de 
Camargue zijn ze blijkbaar relatief klein, circa 50 
cm (MONCH 1959, PETERS 1962). In de Alpilles en 
op de Crau heb ik mannetjes gevangen met een 
torale lengte tor 60 cm. In de Pyrenées-Orientales 
(Frankrijk) en Z uid-Spanje en Z uid-Portugal wor
den de grootste exemplaren waargenomen. Hier 
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worden lengtes gegeven van meer dan 60 cm (eigen 
waarneming) en "zeer groot" (BISCHOFF 1985). De 
gemiddelde totale lengte ligt ongeveer bij 60-65 cm 
bij de mannetjes en 50-60 cm bij de vrouwtjes. 

BIOTOOP 
Hun biotoop is nogal gevarieerd en wisselt van vlak 
en kaal tot rotsachtig met struiken, de carrigue. Dit 
is een gebied dat bestaat uit struiken, zoals rozema
rijn, stekelbrem, lavendel enzovoort op een droge, 
soms rotsachtige bodem. Soms grazen hier scha
pen. Voor andere soorten argrarisch grondgebruik 
zijn deze stukken niet geschikt. Parelhagedissen 
zoeken wel altijd een plaats op in de buurt van een 
grote steen of een steenhoop, waar ze zich snel 
kunnen verschuilen. Bij gevaar kunnen ze ook in 
bomen of struiken klimmen, maar dit gebeurt toch 
minder sierlijk dan bijvoorbeeld 
Smaragdhagedissen dit doen. Een kenmerk is ver
der, dat ze niet erg afhankelijk zijn van water in de 
vorm van stroompjes of plasjes. Ze komen wel voor 
bij watertjes, maar de omringende bodem moet wel 
droog zijn. Ze kunnen goed tegen hoge temperatu
ren; als het echter te heet wordt zijn ook zij ver
dwenen. 
Ze zitten graag op een verhoging, van waaruit ze de 
omgeving kunnen observeren. Ze zouden zich ook 
graag bij parkeerplaatsen en vuilnisbelten ophou
den. De reden hiervoor is dat er insecten en knaag
dieren worden aangetrokken door het afval. Ikzelf 
kan dit niet bevestigen. 
Ze leven in een Mediterraan klimaat, maar het kli
maat in Midden-Spanje heeft een meer continen
taal karakter. 
In Zuid-Frankrijk kunnen ze samen voorkomen 
met de Smaragdhagedis, Spaanse Zandloper 
(Psammodromus hispanicus edwardsianus), 
Hazelskink ( Cha/cides cha/cides), Muurhagedis 
(Podarcis mura/is), Trapslang (Elaphe scalaris) en 
Hagedisslang (Ma/po/on monspessulanus). Dit zijn 
eigen waarnemingen, maar er zullen wel meer 
soorten hun gebied delen, alhoewel voor andere 
soorten reptielen de biotoop mogelijk niet geschikt 
zal zijn. 
Hagedisslangen, Slangenarend en andere roofvo
gels vormen een gevaar voor de Parelhagedis. Ook 
lynxen en marters maken soms jacht op hen 
(BISCHOFF ET AL 1984). 
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DE BINNENTERRARIA 
Voor het houden van Parelhagedissen raad ik aan 
een zo groot mogelijk terrarium te kopen of mis
schien beter nog te bouwen. Als minimummaat 
raad ik aan 1,25 x 0,60 x 0,65 m (lxbxh). Denk wel 
aan ventilatiestripjes, die diagonaal ten opzichte 
van elkaar staan in de tegenoverliggende zijwanden. 
Ikzelf heb bakken van 1,25-1 ,40 m lengte. Ze kun
nen beter te groot zijn dan te klein, de beesten 
moeten toch kunnen graven, zich verstoppen en 
een klein stukje rennen. Waarom zo hoog zult u 
zich afvragen? De bodemlaag in mijn terraria is ca. 
1 0-15 cm dik, om de dieren de gelegenheid te 
geven lekker te kunnen graven, om zich te ver
schuilen of om eitjes te leggen. De bodem bestaat 
uit een mengsel van leem, klei of tuingrond (liefst 
geen zand) en mergelgruis. Dit mergelgruis is voor 
een paar cent te koop hier in de buurt. Op sommi
ge plaatsen is het mergel zelfs dagzomend (komt 
aan de oppervlakte). Mergel is een zacht kalkhou
dend gesteente, dat ook gebruikt werd en nog af en 
toe gebruikt wordt voor de bouw van huizen. Daar 
Parelhagedissen geen of slechts weinig behoefte 
hebben aan vochtige grond, behalve dan om te gra
ven en vooral om eieren te leggen, giet ik slechts 
zelden water in de terraria: om de twee maanden 
giet ik ongeveer 10 liter water in de bakken. Als de 
grond te los is kunnen de hagedissen niet graven, 
bovendien bestaat dan het gevaar van instorten en 
het verschuiven van stenen, waaronder de dieren 
terecht kunnen komen. 
Mijn bakken heb ik zelf gebouwd en bestaan uit 
spaanplaat of multiplex, daar het toch niet vochtig 
wordt. Op de bodem heb ik tot ongeveer 20 cm 
hoogte vijverfolie geniet, opdat het water niet in 
aanraking kan komen met het hout. Tegen de wan
den heb ik stukjes gezaagde mergel geplakt met 
tegellijm, met hiertussen takken en dikke klimop
stengels. De takken schroef ik vast tegen de wand. 
Kurk is minder geschikt, daar ik ook reuzenmeel
wormen (Zophobas morio) voer. Deze vreten gan
gen in het kurk. Verder bestaat de inrichting van de 
bak uit een steenhoop, waar de dieren zich kunnen 
schuil houden. Ik gebruik geen levende planten, 
omdat de dieren ze uitgraven of kapot maken door 
erover heen te klimmen. Bovendien is de grond te 
droog voor levende planten. Mijn planten zijn 
daarom van plastic, maar niet van kunstzijde, 
omdat. sprinkhanen en krekels hieraan vreten. 
Verder liggen of staan in de terraria dikke grove 
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takken en stronken, zoals oude druivenstronken 
etc. Belangrijk vind ik ook droge heidestruikjes, 
dor gras of andere dorre struikjes. Deze zijn soms 
nuttig bij de vervell ing. Ik vind her belangrijk dar 
de terraria zo natuurgetrouw mogelijk ingericht 
zijn, dit is beter voor het welzijn van de hagedissen 
en het ziet er ook nog eens leuk uit voor de toe
schouwers. 
Parelhagedissen maken gebruik van een soort toilet; 
ze deponeren hun uitwerpselen vaak in één en 
dezelfde hoek van het terrarium. Her is dus vrij 
gemakkelijk om de bak schoon te houden. 
O ngeveer één keer per maand worden de bakken 
schoon gemaakt. Dan worden uitwerpselen en 
dode insecten verwijderd. Hierdoor hebben even
tuele endoparasieten in de poep minder kans. Ook 
vervel lingshuidjes worden dan ver.vijderd , met het 
oog op larven en eitjes van ectoparasieten. Ik heb in 
regenstelling rot vroeger, nooit bloedluis gevonden 
of gezien. 
Ieder jaar worden de stenen, stronken en kunst
planren gereinigd, al dan nier gedesinfecteerd. 
Tevens wordt dan de grond flink omgewoeld en 
poep, dode insecten en huiddeeltjes verwijderd. 
Hierna worden de bakken weer ingericht. Een 
nadeel van mijn bakken is dat ze moeilij k te desin
fecteren zijn, vanwege de constructie van spaan
plaat en vanwege de inrichting. 
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DE VERLICHTING 
Als verlichting heb ik gekozen voor een TL-verlich
ting, liefst warm wir of een TL-buis d ie ook nog 
eens UV-straling afgeeft, bijvoorbeeld Reprisun 5.0 
of een andere geschikte lamp. Als UV-lamp 
gebruikte ik vroeger kleine TL-buisjes van Philips 
van 6-8 W van de kleur 08. Deze lampen geven 
onder andere UV-licht van de geschikte golflengte 
(UV- B: golflengte 280-320 nm) in een kleine hoe
veelheid af. Indien deze lampjes kapot zij n, vervang 
ik ze niet meer, de dieren zijn meer gebaar bij echt 
zon licht. Oe genoemde lampjes, maar ook andere 
UV-lampen verliezen hun kracht en de hoeveelheid 
UV-licht wordt minder. Oe lampjes moeten regel
matig vervangen worden (om her half jaar); d ir 
raden de producenten althans aan. Of de mare van 
uitgestraald licht genoeg is voor de vorming van 
voldoende vitamine 0 3 uit provi tamine 0 3 in de 

huid, weet ik niet zeker. Maar daarover meer in her 
stukje over "Mergel, kalk en vitamines". 
Als verwarming gebruik ik een persglaslamp van 
80-100 W Deze lam p richt ik op de steenhoop, 
waar de dieren zich normali ter in verschuilen. Oe 
stenen warmen op en de dieren kunnen dan lekker 
zonnen. Al naar gelang de soort stenen, kan de 
temperatuur op de stenen oplopen tor ca. 40-45°C. 
Zorg er wel voor dar de temperatuur in her terrari
um nier overal zo hoog is. Zorg voor een plekje 
waar de dieren ook kunnen afkoelen. Hang daarom 
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de verwarmingslamp niet in het midden van het 
terrarium. Door de lamp links of rechts te hangen, 
verkrijg je bij de lamp een gebied met een hogere 
temperatuur. Indien de dieren het te warm krijgen 
kunnen ze zich naar de tegenover liggende kant van 
de bak begeven waar de temperatuur dus lager is. 
Dit is erg belangrijk. Zorg ook hier voor enige 
schuilgelegenheid, want de dieren voelen zich niet 
op hun gemak als ze open en bloot liggen. 
Nog even iets over de ventilatiestripjes. Zorg ervoor 
dat deze, zoals boven reeds gezegd schuin ten 
opzichte van elkaar in de tegenoverliggende zijwan
den gemonteerd zijn. Let er wel op dat het laagst 
zittende ventilatiestripje aan de kant van de ver
warmingslarop zit. Waarom, zult u zich afvragen? 
Mijn redenering is, dat bij de lamp de warme lucht 
opstijgt en langs het plafond naar de andere, koele
re kant stroomt. Hier kan ze dan eventueel ont
snappen, waardoor de bak roch nog behoorlijk 
warm blijft. De bodem wordt dus niet verwarmd 
en blijft dus koel. Aan de kant van de lamp wordt 
dan lucht van buiten het terrarium aangezogen, 
waardoor er een aardige doorluchting ontstaat, 
doch geen tocht. 
De lampen worden aan en uit geschakeld door 
middel van schakelklokken. Ik laat de verwar
mingslampen één uur later branden dan de TL
verlichting, ze gaan ook één uur eerder uit. De UV
lampen laat ik ongeveer tegelijkertijd met de ver
warmingslampen aangaan, daar de dieren dan het 
meeste hiervan kunnen profiteren tijdens het zon
nen. Het is namelijk zo dat de dieren, indien ze 
eenmaal opgewarmd zijn, zich soms verschuilen. 
Tenslotte wil ik nog vermelden dat ik rekening 
houd met de daglengte buiten. Dat houdt in dat ik 
de schakelklokken regelmatig verzet, om ze aan re 
passen aan het tijdstip van op- en ondergang van de 
zon. Dit doe ik in de tijd dat de dieren in de 
binnenterraria zitten. De hagedissen verblijven hier 
van eind september rot half mei, gedurende de rest 
van het jaar leven ze buiten. 

DE BUITENTERRARIA 
De buitenterraria zijn verschillend van afmeting, de 
gemiddelde grootte is 2,0 x 1,5 m bodemopper
vlakte. De hoogte, 70-80 cm, is minder belangrijk, 
daar Parelhagedissen toch niet zulke klimmers zijn. 
De terraria zijn gebouwd van maaskeien of stenen 
van de steenkoolmijnen. De bodem en de inrich-
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ring zijn ongeveer gelijk met die van de binnenter
raria. De bakken zijn beplant met klimop langs de 
wanden en over de steenhopen, en mediterrane 
planten, zoals rozemarijn, lavendel en rijm. De 
bodem is ongeveer 30 cm dik op een laag geplasti
ficeerd gaas, met de bedoeling dat de dieren zich 
niet uit kunnen graven en dat muizen en dergelijke 
niet in de bakken terecht komen. Van boven zijn de 
terraria afgesloten door een raamwerk met eveneens 
geplastificeerd gaas om de dieren te beletten te om
snappen, maar ook om eventuele predatoren, zoals 
kraaien, eksters, ratten en katten, te weren. Ik raad 
aan de terraria gedeeltelijk te overkappen met golf
platen of iets dergelijks, om ervoor te zorgen dat de 
grond niet te nat wordt door de regen. Dit is naar 
mijn idee niet gezond voor de hagedissen. 
Bovendien raad ik aan niet teveel hagedissen in één 
terrarium te houden, ook al is het behoorlijk groot. 
Ik houd de dieren koppelsgewijs, dit geeft zelden of 
nooit problemen. Ik heb wel eens twee mannetjes 
en één vrouwtje zonder problemen bij elkaar 
gehouden, maar dit was in de koelere tijd (mijn ter
raria staan in de kelder). De dieren waren toen wei
nig actief. Later toen ze in het buitenterrarium wer
den gezet, begonnen de mannen elkaar flink te bij
ten, er werden stukken vel losgescheurd op de rug 
en flanken. Dit gebeurde ondanks het feit dat er 
voldoende schuilplaatsen aanwezig waren. Daarna 
heb ik de halfwas en adulte dieren steeds per kop
pel gehouden. Ook twee vrouwtjes samen gaat 
meestal niet goed. 

GEDRAG 
Parelhagedissen kunnen behoorlijk onstuimig zijn 
als het om eten gaat. Meestal zijn ze toch rustiger 
en bedachtzamer dan Smaragdhagedissen (Lacerta 
viridis), vooral wanneer ze uit de hand of met een 
pincet gevoerd worden. De meeste exemplaren, 
ook de mannetjes met hun imposante koppen, 
pakken zelfs kleine prooidieren zeer voorzichtig en 
precies tussen mijn vingers vandaan. Maar uitzon
deringen bevestigen de regel; ik word ook wel eens 
flink geknepen. Als er gevoerd wordt komen ze wel 
zeer geïnteresseerd kijken en reageren ook op rol
lende steentjes en dergelijke, maar ze grijpen ze 
bijna nooit, dit in tegenstelling tot Lacerta viridis, 
die toch veel feller reageert op bewegingen. 
Sommige mannetjes worden onrustig als hun part
ner niet in de buurt is; meestal vertonen ze dat 
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gedrag enige rijd voor de paartijd. In de paartijd 
vindt men vaak koppeltjes in de vrije natuur, dit 
heb ik enkele malen zelf kunnen zien (mei 1996 en 
2002). PETERS (1962) zegt dar hij slechts één maal 
in her wild rwee volwassen Parelhagedissen op 
dezelfde plek teruggezien heeft, en wel om re drin
ken. In 1996 ving ik twee volwassen 
Parelhagedissen in dezelfde steenhoop. Vormden ze 
een koppeltje? Het was immers net na de paartijd. 
Of was deze steenhoop één van de weinige schuil
plaatsen in dit gebied? Uit eigen waarnemingen 
blijkt dat er ook ver na de paartijd, in augustus, nog 
koppeltjes vreedzaam naast elkaar liggen, d it terwijl 
er genoeg ruimte in her buitenterrarium is om 
elkaar te mijden. Ze zijn soms honkvast, vooral als 
her om een zeer geschikte schuilplaats gaar, zoals 
onder een grote steen of in een steenhoop begroeid 
met doornige struiken. In gebieden waar er dek
king is van stuikgewas verwijderen ze zich soms 
verder van een schui lplaats en verblijven dan ergens 
anders. 
Als Parelhagedissen zich bedreigd voelen, vluchten 
ze meestal. Is d it echter nier mogel ij k dan beginnen 
ze met ver opengesperde bek hun tegenstander te 
imponeren; hierbij blazen ze. Dit blazen wordt 

teweeg gebracht door diep in- en uit re ademen. 
Reageert de aanvaller nier, dan vallen ze hem aan 
en proberen dan hard re bij ten. 
De communicatie geschiedt vooral optisch, hun 
gezichtsvermogen is zeer goed. Ze reageren op 
kleur (denk aan de blauwgevlekte flanken) en op 
bewegingen en houdingen, zoals het trappelen met 
de voorpoten als soortgenoren elkaar ontmoeten en 
aan de dreighouding met de zijdelings afgeplatte 
romp en de opgeheven nek met de naar beneden 
gerichte kop. Hiernaast speelt volgens WEBER 
( 1957) ook olfactorische (reuk-) communicatie een 
rol. Vooral reageren mannetjes op de geur van de 
vrouwelijke cloaca tijdens de paartijd. Volgens 
anderen spelen ook de femoraalporieën een com
municatieve rol. De wasachtige vloeistof d ie hieruit 
word t afgescheiden zou een rol spelen bij het afzet
ren van her territorium en eventueel bij her opspo
ren of her lokken van vrouwtjes. 

VERDRAAGZAAM H EID 
Mijn eerste groep Parelhagedissen bestond, zoals 
boven reeds vermeld, uit drie vrouwtjes. In het 
binnenterrarium waren ze in eerste instantie zeer 

Volwassen mannelijke parel hagedis, Timonlepidus. Uit de buurt van Patd illes (Frankrijk). De handschoen is geen over
bodige luxe: grote parelhagedissen kunnen ror bloedens roe bijren. 
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verdraagzaam ten opzichte van elkaar en in de peri
ode dat ze in het buitenterrarium zaten waren ze 
dat ook. Toen ze echter weer naar binnen gehaald 
werden, begon de ellende. De twee grootste dieren 
begonnen te vechten. In het begin duwden ze 
elkaar slechts weg, later werd het serieuzer. Als de 
een beet, duwde de ander de bovenkant van de kop 
en/of nek in de geopende bek, of liet toe dat deze 
alleen daar kon bijten. De bijter duwde de under
dog weg. Is dit een ritueel dat alleen bij 
Parelhagedissen voorkomt? Dit gedrag heb ik nooit 
eerder gezien bij andere soorten. 
Hoe verdraagzaam zijn ze ten opzichte van andere 
soorten? Als ze eenmaal volwassen zijn kunnen er 
geen kleinere soorten, zoals ook 
Smaragdhagedissen, mee samen gehouden worden. 
Smaragdhagedissen werden tot dan toe slechts 
gebeten, toen ik dit bemerkte heb ik de soorten 
natuurlijk gescheiden. Kleinere hagedissen staan 
een droeviger lot te wachten. Mijn advies is dus: 
geen andere soorten samenhouden met volwassen 
Parelhagedissen. Jonge dieren tot circa één jaar kan 
men wel met andere soorten samen houden, maar 
houd wel een oogje in het zeil. 
Af en toe probeer ik eens wat uit, bijvoorbeeld. hoe 
mijn hagedissen op andere dieren reageren. Ik heb 
eens een nakweekmannetje voor de bak van zijn 
vader gehouden. Deze is normaliter erg schuw, 
maar kwam toch kijken wat er aan de hand was, erg 
nieuwsgierig, doch helemaal niet agressief, mis
schien een beetje nerveus. Hij probeerde hem te 
ruiken, hij stak voortdurend zijn tong uit. 
Eenzelfde gedrag zag ik ook toen ik een schildpad 
voor het terrarium hield. 

SCHUWHEID 
Wat de schuwheid betreft kan ik slechts beamen 
wat andere auteurs ook zeggen, en wel dat de 
meeste exemplaren toch schrikachtig blijven, som
mige blijven lang schuw. Dit terwijl er ook dieren 
zijn die tam worden en dan op personen reageren, 
vooral als ze honger hebben. In de vrije natuur zijn 
ze altijd op hun hoede en erg schuw. Meestal hoor 
je ze alleen maar, of je ziet een glimp van de dieren. 
In Zuid-Frankrijk kwam eens een volwassen man 
recht op mij aflopen, ondanks het feit dat ik 
bewoog. Dit gedrag vond ik vreemd, maar bij 
nader inzien was het betreffende mannetje op weg 
naar zijn schuilplaats onder een schapenstal. Deze 
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schuilplaats lag in een omheind gedeelte van de 
tuin. Het dier was zeker niet paniekerig, wachtte 
even terwijl hij naar mij keek en verdween in zijn 
hol. Dit gebeurde op ongeveer 4 m afstand van mij. 
Wat ook opvalt is dat de dieren minder schuw zijn 
als ze ergens onder liggen, zoals bladeren van plan
ten. Menen ze zo minder op te vallen voor eventu
ele predatoren? In zijn boek "Handbuch der 
Terrarienkunde", zegt STETTLER ( 1986) dat amfi
bieën en reptielen vooral vijanden hebben, die hen 
van boven belagen. 
Met mijn hagedissen heb ik dezelfde ervaring, 
vooral bij de juvenielen. Ze zoeken altijd dekking 
onder stenen, bladeren, takken etc. 
Er zijn nakweekdieren die schuw blijven, er zijn 
echter ook wildvangdieren, die relatief tam worden. 
Je kunt ze alleen niet pakken. Dieren in het terrari
um zijn schuwer en vluchten sneller wanneer ze 
nog niet helemaal opgewarmd zijn. Is dit ook zo in 
de vrije natuur? Naar mijn idee moeten ze eerder 
vluchten, omdat ze nog niet snel genoeg zijn om 
langer te wachten. 
Parelhagedissen en zeer waarschijnlijk ook andere 
soorten, associëren het zien van ogen met potenti
eel gevaar. Als je een hagedis nadert, dan kijken ze 

gelijk naar je gezicht en niet naar de benen of 
romp. Een voorbeeld: een vrouwtje, dat ik met de 
hand een krekel aanbood, greep deze meteen. Ze 
klom zelfs op mijn hand, dit terwijl ze anders 
behoorlijk schuw is. Hierbij kon ze mijn ogen niet 
zien. Toen ze echter mijn ogen wel zag, werd ze 
nerveus en rende weg. Alleen als ze schrikken ren
nen ze gelijk weg. 

VARIATIE IN UITERLIJK 
Hoe komt het nu dat niet alle nakweekdieren van 
Franse Parelhagedissen (ik heb uitsluitend ervaring 
met nakweek van dit type, maar dit verschijnsel 
geldt mogelijk voor alle Parelhagedissen) na twee 
jaar nog niet dezelfde kleur hebben als hun ouders? 
Indertijd heb ik twee halfwas dieren aan een kennis 
verkocht. Zij werden in een binnenterrarium zon
der UV-licht gehouden en vertoonden slechts een 
donkergroene waas. Eén van mijn eigen twee jaar 
oude mannetjes was daarentegen toen bijna even 
groen en mooi gekleurd als zijn vader, hoewel zijn 
broer minder fel groen was gekleurd, doch veel 
groener dan de twee eerst genoemde dieren. Mijn 
dieren worden, zoals gezegd, in een binnenterrari-
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urn met UV-licht gehouden. 's Zomers verblijven 
ze in een buitenterrarium. De eigen vrouwtjes zijn 
minder groen dan de mannetjes. Vermoedelijk is 
direct zonlicht een factor die de groene kleur beïn
vloedt. 
Juvenielen van mijn Franse Parelhagedissen zien er 
anders uit en gedragen zich ook anders dan mijn 
eerste dieren, waarvan de herkomst onbekend is. 
Zo hebben de Franse dieren minder, maar wel gro
tere en duidelijkere vlekken en graven ze ook veel 
meer. Dit laatste geldt ook voor de volwassen die
ren. 
BISCHOFF (1998) behandelt het fenomeen dat niet
dominante mannetjes van een populatie Gallotia 
caesaris, qua uiterlijk niet van vrouwtjes te onder
scheiden zijn. Iets dergelijks zag ik in het veld bij 
een, naar mijn idee maximaal drie jaar oude 
Parelhagedis. Zijn kop was niet echt fors, de staart
wortel was niet echt dik en de femoraalporieën 
waren niet groter dan die van een vrouwtje. In de 
buurt woonden nog meer exemplaren, vooral 
vrouwtjes, maar iets verder daarvandaan, circa 25 
m, woonde een dominant en groot mannetje. Of er 
nu nog meer dominante mannetjes in de buurt 
woonden kon ik niet zeggen, ik heb ze althans niet 
gezien. Naderhand, na circa één jaar, bleek het toch 
een duidelijk mannetje te zijn. In deze buurt was de 
populatiedichtheid relatief groot, waardoor de die
ren elkaar regelmatig tegenkwamen. Mijn ervaring 
met nakweek van Zuid-Franse Parelhagedissen is 
anders. Na ongeveer een half jaar ziet men duide
lijke verschillen tussen de seksen. De mannetjes 
hebben iets kortere lijven dan de vrouwtjes. Bij de 
eersten ziet men een duidelijke verdikking van de 
staartwortel, terwijl er op dat moment slechts wei
nig verschil is voor wat betreft de grootte van de 
kop en femoraalporiën. 

ACTIVITEIT 
Parelhagedissen zijn vooral 's morgens actief, soms 
zelfs voor 9.00 uur. Als het daarna erg heet wordt, 
verschuilen ze zich op een koeler plekje. In de 
zomer als het behoorlijk warm is zie je ook geen 
Parelhagedissen, zo hoorde ik van een Franse wijn
boer, dit in tegenstelling tot Smaragdhagedissen, 
die langer actief blijven. In 1998 heb ik geen 
Parelhagedissen in het wild gezien, wel 
Smaragdhagedissen. Nu blijkt, tenminste naar mijn 
idee, dat Parelhagedissen minder aan water gebon-
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den zijn dan Smaragdhagedissen. Een reden voor 
het niet zien van Parelhagedissen is misschien te 
verklaren door het feit dat de zomer in Frankrijk 
zeer heet en droog was. Er was dus te weinig drink
water voor deze dieren, dit terwijl 
Smaragdhagedissen, die in de buurt van beekjes en 
kanaaltjes leven constant water ter beschikking 
hadden en dus ook actief waren. Mijn idee is dan 
ook dat de beperkende factor voor het zien van 
Parelhagedissen, die meestal niet in de buurt van 
water leven, de beschikbaarheid van drinkwater is. 
Dit kan ik echter niet bevestigen met eigen waar
nemingen, maar wellicht hebben andere waarne
mers een andere mening hierover. Ik zou er graag 
meer van willen horen. 
Ook 's avonds zijn sommige dieren nog laat in de 
weer op zoek naar voedsel, ik heb zelfs nog acti
viteit gezien tegen 23.00 u. Zelfs bij warme motre
gen zijn ze nog actief. 
Bovendien kennen ze het verschil tussen zon- en 
kunstlicht. Als er zonlicht in het binnenterrarium 
schijnt en de dieren dus kunnen kiezen, geven ze de 
voorkeur aan het zonlicht. Dit heb ik herhaalde 
keren gezien. 
Parelhagedissen vervellen, zoals alle reptielen enke
le keren per jaar. Hun eerste vervelling gebeurt 
meteen (enkele weken) na de winterrust, bijna al 
mijn Parelhagedissen vervellen dan tegelijkerrijd in 
een tijdsbestek van ongeveer twee weken. Een ken
nis vertelde mij dat slangen in hetzelfde gebied ook 
vrijwel tegelijkerrijd vervellen. 

GROEI 
Zoals bij bijna iedere diersoort is de groei het snelst 
direct na de geboorte. Bij hogere leeftijd is er welis
waar nog sprake van groei, maar deze is relatief 
geringer dan bij jonge dieren. BISCHOFF ( 1984) laat 
een groeicurve zien, waaruit blijkt dat de groei het 
grootst is vanaf de geboorte tot en met het vierde 
jaar. Hierna zwakt de curve vrij snel af. 
Van mijn dieren meet ik de lengte als ze verhuizen 
van de binnenterraria naar buiten en omgekeerd. 
Gedurende de zomer is de groei, zoals te verwach
ten, groter dan in de koelere periode, herfst en win
ter. De groei van adulte dieren is gedurende hun 
vijf maanden durende verblijf in de buitenterraria 
gering en bedraagt 0,0-2,0 cm. In de koelere perio
de is de groei beduidend geringer en wel 0,0-0,5 
cm (dus over een periode van ca. 7 maanden). De 
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Volwassen parclhagcdis, Tirnon fepidw; typisch dier uir Z u id-Frankrijk. 

groei is ook niet constant voor ieder dier, er zijn 
regelmatige groeisprongen zichtbaa r. H ierbij moet 

wel vermeld worden dat ik de dieren in levende en 
vooral levendige toestand meer. De p recisie is niet 
erg groot en als een dier verkrampt is, is het moei

lijk recht te trekken. 

Als jonge dieren b ij een vrij lage temperatuur 
gehouden worden, in mijn geval 's winters in de 
kelder, groeien ze veel langzamer ondanks het feit 

dat er verwarmingslampen zijn. 's Nachts koelt het 
toch flin k af en de stofwissel ing verloopt dan trager. 
Ze eten wel, maar groeien bijna niet. M ijn advies is 
dus: houd jonge d ieren 's winters warm. 

VOEDSEL 
Parelhagedissen zijn helemaal niet kieskeurig wat 

hun voedsel betreft , dit in tegenstelling to t 
Smaragd hagedissen. Parelhagedissen eten echt 

bijna alles, of het nu stinkt, prikt of bijt, groot is of 
klein. Ze ronen ook weinig angst of respect voor 

grote of gevaarlijke of gevaarli jk uitziende voedsel

dieren~ Zelfs schorpioenen en weerbare go rdeldui
zendpoten zijn n iet veilig voor hun krach tige 
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kaken. 
Volgens CASTI LLA ET AL (1991) bestaat het voedsel 

hoofdzakelijk uit kevers van allerlei soorten. Ikzelf 
vond In de Algarve uitwerpselen van 
Parelhagedissen, die grotendeels schi lden en andere 

chitineresten van kleine ci rca I cm lange kevers 

bevatten. Het leek een soort bladsprietkever te zijn, 

die ik ook regelmatig en in behoorlijke aanrallen 
vond onder stenen en struiken. In m ijn terraria 
bied ik af en toe de kevers aan van (reuzen-)meel
wormen. De kevers van deze reuzenmeelwormen 

geven een witte sterk ruikende vloeistof af als ze 

gepakt worden, maar Parelhagedissen vinden dar 
geen probleem. Ze nemen ze vaak liever aan dan 
sprinkhanen. In Z uid-Frankrijk ving ik eens een 

vrouwtje dar mereen poepte, h ierin vond ik vooral 
resten van Lieveheersbeestjes en een bladknop. Was 
deze laatste bewust gepakt of zaten hierop de kever
tjes en werd her geheel verorberd ? 
Juvenielen likken af en roe aan stukjes frui t, zoals 
peer. Ooit heb ik gezien hoe een volwassen man 
een stukje appel ar, dar per toeval uit een doosje 
krekels was gevallen. Bovendien eten ze ook wel 
eens stukjes druif of ze likken eraan. Sommige 
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wijnboeren denken dat Parelhagedissen in hun 
wijngaarden schade aanbrengen door druiven te 
eten. Er zullen zeker wel eens druiven worden 
gepakt, maar dit gebeurt zo sporadisch dat er geen 
produktieverlies ontstaat. Ik denk dat ze druiven 
eten om aan hun waterbehoefte te voldoen. De 
boeren zouden eerder profijt hebben van 
Parelhagedissen, daar ze toch heel wat schadelijke 
insecten kunnen verorberen. 
In de uitwerpselen van een mannetje uit de buurt 
van Paulilles vond ik onverteerde groene besjes en 
een droog stukje tak. De besjes kon ik niet identi
ficeren, ze waren ongeveer 6 mm in doorsnede en 
bevatten zaadjes. Over het takje wil ik het volgende 
vertellen; het was mogelijk niet bewust gegeten, 
maar hierop zaten naar mijn idee kleine witte slak
jes, die door de hagedis werden gegeten. Want in de 
uitwerpselen vond ik ook stukjes van slakkenhui
zen. Het takje werd misschien per ongeluk verslon
den. 
Jonge dieren vertonen het verschijnsel van 
"Futterneid": als één dier een prooi gepakt heeft, 
proberen de anderen die af te pakken, ondanks het 
feit dat er voldoende voedsel aanwezig is. Om 
meelwormen wordt vaak gevochten net zoals kro
kodillen dit doen. De hagedissen bijten zich in de 
prooi vast en draaien om hun lengteas. Ook vol
wassen dieren vertonen af en toe dit gedrag. Wat 
men ook vaak ziet is dat volwassen hagedissen, die 
een relatief klein prooidier gepakt hebben, dit pro
beren dood of bewusteloos te slaan. Dit zou in 
principe niet nodig zijn, daar hun kaken in staat 
zijn zelfs slakkenhuizen te verbrijzelen. 
Diepvriesmuizen (wel eerst op kamertemperatuur 
laten komen) en sprinkhanen worden graag aange
nomen. Ik vraag mij af of deze hagedissen op 
warmte jagen? Af en toe bijten de hagedissen in 
mijn vingers als ik dode diepvries muizen voer. Ze 
voelen dan, naar mijn idee, de warmte van mijn 
vinger en identificeren dit, in combinatie met de 
reuk van de muis, als warmbloedige prooi. Bij het 
voeren van insecten gebeurt dit veel minder vaak. 
Een volwassen man zag ik eens bij een mierennest 
zitten in het buitenterrarium, hij pakte een voor 
een de vliegende mieren van de struikjes zonder 
zich veel te hoeven inspannen. Lekker makkelijk 
dus. 
Soms wordt er ook bewust naar voedsel gezocht, 
zoals ik dat zag bij juveniele dieren, die onder ste
nen op zoek waren naar iets eetbaars. Bij hun zoek-
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tocht groeven ze met hun voorpootjes de grond 
onder de stenen vandaan. 
Wat eten ze nog meer? Pissebedden, hommels, klei
nere soorten hagedissen, jonge vogels in de nesten, 
allerlei wormen, spinnen, sprinkhanen, krekels, 
naaktslakken, libellen en ga zo maar door. 
Sommige jagers denken dat ze schadelijk zijn voor 
de wildstand. Uit onderzoek is echter gebleken dat 
op plekken waar veel jachtwild zoals patrijzen 
voorkomen, waarvan de jongen dus een potentiële 
prooi vormen, deze slechts zeer sporadisch in de 
magen worden gevonden. Herzelfde geldt voor 
hagedissen en slangen; nestjonge muizen kunnen 
eerder ten prooi vallen, daar ze niet snel zijn. Het 
zijn echte opportunisten, ze doen weinig moeite 
om snelle prooidieren te pakken. Jonge dieren ech
ter zijn eerder geneigd snelle prooien te achtervol
gen. 
Mijn dieren worden om de twee dagen gevoerd. Ze 
mogen niet te vet worden, anders worden ze apa
thisch. 
Parelhagediseen, evenals andere hagedissen, kron
kelen met hun staart als ze een prooidier hebben 
gezien. De reden hiervan weet ik niet, mogelijk zijn 
ze opgewonden of leiden ze hun prooi hiermee a( 

MERGEL, MINERALEN EN VITAMINEN 
Mineralen en vitamines zijn onontbeerlijk voor een 
goede gezondheid van zowel mens als dier. Een 
voor onze hobby belangrijk element is calcium in 
welke vorm dan ook. Er zijn vele soorten calcium
preparaten, waaronder in water oplosbare melkzure 
kalk (calciumlactaat). Dit is makkelijk op te lossen 
en te doseren, je kunt eigenlijk niet overdoseren. Af 
en toe geef ik ook pure calciumlactaat, dit wordt 
soms door de dieren in deze vorm opgenomen door 
eraan te likken. 
Sporenelementen zijn eveneens zeer belangrijk, 
deze vinden we in sommige calciumpreparaten. 
Welke preparaten nu echt voldoen kan ik niet zeg
gen. Ikzelf gebruik Gistocal, waarmee ik niet zuinig 
omga. Ik gooi enkele lepels in de terraria, zodat de 
dieren het naar behoefte kunnen opnemen. 
Per toeval ontdekte ik het voordeel van mergel, een 
kalkhoudend gesteente dat hier in Zuid-Limburg 
af en toe dagzomend is. Dit gesteente is eveneens 
zeer decoratief, ik wilde het in verschillende bakken 
gebruiken als schuilplaats. Om het één geheel te 
laten worden, heb ik het mergelgruis onder de 
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aarde gemend in de verhouding I: 2 (ongeveer). 
Dit zag er heel goed uit. Enkele dagen later zag ik 
één van de dieren met een stukje mergel in zijn bek. 
In eerste instantie dacht ik dar hij een prooi had 
verslonden en dar er dan mergel aan zijn bek was 
blijven kleven. Maar niets was minder waar. Hij 
had de mergel bewust opgenomen, kauwde erop 
om her fijner re maken en slikte her door. Dit her
haalde zich enkele malen. In de dagen hierna zag ik 
andere dieren, die herzelfde deden. Als ze voldoen
de mergel ter beschikking hebben, zie je dit ver
schijnsel nier meer zo vaak. Dieren die een rijd 
onvoldoende kalk hebben gehad, zoeken bewust 
hiernaar. Een tijd geleden dacht ik dar ik in elk ter
rarium mergel had gegooid. In één van de kleinere 
opkweekbakken had ik dit echter vergeten. In deze 
bak had ik jonge diertjes gezet, ze waren re groot 
voor een plastic terrarium. Na verloop van rijd con
stateerde ik een lichte vorm van rachitis (Engelse 
ziekte) aan de voorpootjes. Dit manifesteerde zich 
in her lopen of meer kruipen op de ellebogen, i.p.v. 
op de teentjes. Ik vroeg me af hoe dit nu mogelijk 
was, er lag overal mergel in (dacht ik) en ze kregen 
dezelfde dosering vitamines. De diertjes werden 
weer re groot voor hun terrarium, dus werden ze 
weer verhuisd naar een grotere bak. Mereen begon
nen ze re graven en mergel re kauwen. Na een 
maand hadden ze geen rachitis meer. 
De dieren zoeken in de grond naar dit gesteente, 
waarvan de stukjes graag en goed worden opgeno
men. Ook Smaragdhagedissen (Lacerta viridis) en 
Spaanse Smaragdhagedissen (Lacerta schreiberi) 
nemen stukjes mergel op deze manier op. Ze zoe
ken er gericht naar en als ze her gevonden hebben 
eten ze her. Dit kunnen vrij grote stukjes zijn, die 
ze dan wel kapot bijten. Genoemde soorten hebben 
een voldoende sterk maagzuur om de mergel op re 
kunnen nemen. Dit geldt mogelijk nier voor elke 
soort hagedis, dus wel even opletten. Mergel is voor 
een paar cent re krijgen bij verschillend mergelza
gerijen in Voerendaal en Bemelen. 
Sinds her gebruik van mergel heb ik geen rachitis 
meer waargenomen. 
Vroeger maakte ik een mengsel van verschillende 
calciumpreparaten en mergel; dit werd gevijzeld rot 
een fijn poeder, om er later de insecten mee re 
bepoederen. Ik gooide een lepeltje mengsel in een 
krekeldoosje met insecten, schudde er even mee, 
waarna ze mereen gevoerd werden. Wacht je re lang 
dan beginnen de insecten zich re poersen en heeft 
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her geheel geen effect meer. 
Over vitamines kan ik weinig vertellen, ik gebruik 
nu al ongeveer vijf jaar Daviramon AD (aquosum) 
op warerbasis. Dit is een vitaminepreparaat dar 
vitamine A en D3 bevat. Her is bij elke drogist re 

krijgen en her is bovendien niet duur. Ondanks de 
lichte anijssmaak wordt her door alle hagedissen 
gedronken. Waarom vitamine D3? Deze vitamine is 

onontbeerlijk voor onder andere de beenderop
bouw. In de naruur zorgt UV-licht voor de vorming 
van vitamine D3 uit provitamine D3 in de huid. 

Daar onze dieren vaak re weinig UV-licht krijgen, 
beveel ik de roevoeging van dit vitamine ren zeerste 
aan. Dieren, en dan vooral jonge groeiende dieren, 
die geen vitamine D3 ontvangen, vertonen na enke

le weken reeds rekenen van rachitis. Mijn jonge 
dieren groeien zonder UV-licht op. Bij hen treedt 
geen rachitis op, dus de roevoeging van Daviramon 
AD doet zijn werk. 
Vitamine A is belangrijk voor onder meer her 
gezichtsvermogen en voorkomt sommige oogziek
tes. Hierover meer in het hoofdstuk: ziekres en ver
wondingen. 
De dosering is vijf druppels Daviramon AD op 50 
ml drinkwater. Dit drinkwater ververs ik om de 
twee dagen, daar de vitamines worden afgebroken 
als ze in contact komen met zuurstof en UV-licht. 
Aan her sproeiwater voeg ik geen vitamines toe. 
Door her feit dar Parelhagedissen geen behoefte 
hebben aan een vochtige ondergrond, hoef ik ook 
weinig re sproeien. Dit heeft her voordeel dar de 
dieren uitsluitend water drinken dar vitamines 
bevat. Ik voeg alleen vitamines roe als de dieren 
zich in de binnenterraria bevinden; als ze buiren 
zijn hoeft dit niet, daar ze dan voldoende zonlicht, 
inclusief UV-licht ontvangen. Let er wel op dar 
vitamine D3 bij overdosering gebreken en ziekres 

kan geven. In de loop der jaren heb ik de dosering 
steeds verder opgevoerd van twee naar vijf druppels 
per 50 mi zonder nadelige gevolgen re zien. Bij 
jonge dieren is de dosering veel hoger, en wel vijf 
druppels per 10 ml. Ook hier zag ik geen ver
schijnselen van overdosering. Dus concludeer ik 
dar de dosering van vijf druppels per 50 ml mis
schien nog verder opgevoerd kan worden. Echter 
jonge dieren hebben een grotere behoefte aan vita
mines dan volwassen dieren, en eerstgenoemde die
ren zijn dan ook veel minder snel her slachtoffer 
van overdosering. Een combinatie van kunstmatig 
UV-licht met roevoeging van vitamines en een ver-
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blijf van ongeveer vijf maanden per jaar in een bui
tenterrarium heeft een goed effect op de gezond
heid van mijn dieren. Maar het kan altijd beter. 
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HOSBANDRY OF AND OBSERVATIONS ON 
THE OCELLATED LIZARD, Timon lepidus lepi
dus (DAUDIN, 1802). PART I 
The Ocellated Lizard is the largest Lacerrid. Males 
can grow up to 65 cm, females to slighdy less. They 
are brown to green with a pattem of small black 
dors (forming rosettes in juveniles) and several rows 
of blue spots on their sides. Males have very large 
heads, compared to rhe females. The nominate 
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subspecies inhabits the lberian peninsula, sourhem 
France and northwestem ltaly. In southeastem 
Spain the subspecies Timon lepidus nevadensis is 
recognised. The lizards are found in dry, uncultiva
ted areas, preferably near a large stone or piles of 
stones. 
The author keeps his animals in outdoors enclosu
res for five months during the summer months. 
The indoor terraria measure at least 1.25x0.60x0. 
65 cm (lxwxh) with a 10-15 cm layer of substrate, 
consisring of a mixture of loam, clay, garden soil 
and marl grit. The terraria are decarared with pie
ces of marl, branches and stubs, attached to the 
backside, artificial plants and some dry shrubs of 
for instanee heather, which the animals use to shed 
their skin. The terraria are illuminated with fluo
rescent lights, including those which produce UV
B light (for insrance Reptisun 5.0). Hearing is pro
vided by an iocandescent spotlight of 80-1 00 W. 
Passive ventilation is provided by one ventilation
grid near the bottom, close to the spotlight, in con
junction with another grid at the opposite side, 
near the top. Photoperiod is varied according to the 
normal cycles at this latitude. The animals stay insi
de from the end of September until mid-May. 
The outside enclosures average at 2.0xl.5x0.7 m 
(lxwxh) and are decorated like the indoor terraria. 
The pens are covered with plastic-coated wire net
ring, to prevent cats, rats and birds to prey on the 
animals. This netring is buried in the substrate as 
well, at a depth of 30 cm, to prevent rhe inhabi
tants ro escape and to keep unwanted burying 
guests out. 
The animals are preferentially kept in pairs; other 
combinations usually result in aggression and pos
sibly death. Other species (even Lacerta viridis) 
should nor be kept in combination with these ani
mals. 
Their daily activity can start as early as 9.00 a.m 
and can last to 11.00 p.m. 
Ocellared Lizards eat virrually all kinds of inverte
brares, including scorpions and large centipedes. In 
captivity they will eat all kind of insects, even large 
beetles. Calcium is ingested by eating marl-grit, 
water-soluble vitamins A and D3 (Davitamon AD 

aquosum) are added to the drinking-water, five 
drops in 50 ml. Riekets used to be a problem, espe
cially with juveniles. But after the animals were 
given marl-grit and vitamin D3 in the drinking

water, riekets was no Jonger encountered. 
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