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de LevendBaRenOe tiAqe&is, UceRtA VIVIPARA jacquin 
OOOR th. ]. p. coenelissen, haaRlem 
Met enige tekeningen door de schrijver 

Nomenclatuur: 
In het Nederlands wordt dit reptiel ook wel 
genoemd Kleine hagedis. 
In het Duits: Bergeidechse oi Sumplei-
dechse. 

jongen ter wereld brengt. Dit standpunt 
werd echter spoedig weer verlaten. ') 
Uiterlijk: Naast de zandhagedis Lacerta 
agilis komt de Levendbarende hagedis in 
ons land voor. Men kan het verschil tussen 

• ' . 

Lacerta vivipara in copula 
Exclusieve opname in openluchtterrarium door ons lid Ir. F. C. d'Audretsch, Wassenaar 

In het Engels: Viviparous Lizard. 
In het Frans: Lezard vivipare. 
Vroeger beschouwde men haar eens als 
vertegenwoordigster van een apart ge-
slacht, (Zootoca, Wagler) omdat ze levende 

beide soorten gemakkelijk zien: vivipara is 
veel slanker gebouwd, ook de kop is in ver-
houdlng smaller en platter. Om u te helpen 
bij het vaststellen van de soort geef ik hier 
enige determinatie kenmerken: Er is maar 

1) Momenteel ingedeeld bij de LACERTIDAE, Subgenus! 
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Kop van Lacerta 
vivipara van terzijde 
P = poslnasaalschlld 

iiguur 1 

1 postnasaalschild en tussen neusopening 
en oog bevindt zich dus maar een rijtje van 
3 schildjes. Rug- en zijschilden zijn groter 
dan bij agilis. De voorpoot reikt, naar 
voren uitgestrekt, verder dan de kop. De 
kleur der bovendelen kan varieren van 
lichtbruin tot bruinzwart, al dan niet ge-
vlekt en er lopen drie donkere langsbanden 
over rug en zijden. Deze zijn soms van 
elkaar gescheiden door lichtgekleurde 
vlekken oi banden. 
Geslachtskenmerken: De staart is bij het 
mannetje aan de wortel verdikt en duidelijk 
longer dan romp plus kop, terwijl deze bij 
het wijfje nauwelijks longer is dan de rest 
en natuurlijk niet verdikt. 
De kleur van de buik kan bij het mannetje 
varieren van saffraangeel tot steenrood 
(zwart gestippeld). Bij het wijfje is de on-
derzijde vuil- tot blauwwit en ongevlekt. 
De kleine hagedis wordt van 14—18 cm 
lang (staart van het mannetje lx/i—10 cm). 
Oecologie: De levendbarende hagedis ont-
bieekt meestal daar, waar de zandhagedis 
voorkomt, omdat de laatste haar jongen 
ijverig vervolgt. Vivipara heeft zich daar-
om teruggetrokken naar streken waar deze 
haar niet volgt: naar hogere streken in de 
bergen, naar bossen en moerassen. Daar-
door komt het misschien, dat ze overal zo 
verspreid voorkomt. Zij houdt zich met 
voorliefde in de nabijheid van water op, 
vooral op vochtig en schaduwrijk terrein, 
op drassige heiden, bij bosvijvers en poe-
len, op de uiterwaarden, vochtige weilan-
den, en in het hooggebergte aan de oevers 
van beekjes, enz. 
Over het geheel genomen is het gebied van 
vivipara dus veel vochtiger en schaduw-
rijker dan dat van agilis. Vivipara komt 
dichter bij bewoonde gebieden voor dan 
agilis, hierdoor constateren we hier in 
Nederland een terugdringen van de duin-
hagedis naar een steeds kleiner wordend 
gebied. 
Verspreiding: We kunnen de Levendbaren-
de hagedis in het grootste deel van Noord-
en Midden-Europa aantreffen. Ook in 
Noord-Azie is zij gesignaleerd, zelfs tot aan 
het eiland Sachalin. Mag ze dan ten zuiden 
van de Alpen ontbreken, naar het noorden 
strekt haar gebied zich verder uit dan bij 
enig andere soort. Ze komt voor tot aan de 
grens der berkenbossen en is waargeno-
men tot op 70° N.B. Zelfs in de buurt van 
Archangel vinden we haar en in de Alpen 
tot op een hoogte van 2800 m (grens v. d. 
eeuwige sneeuw). 

In deze hoge noordelijke gebieden brengt 
ze dan ook Y-\ van het jaar slapend door. 
In de Kaukasus, Zuidoost Hongarije, Roe-
menie en Bulgarije wordt ze vervangen 
door een nauwverwante soort, nl. Lacerta 
praticola. In ons land en in Duitsland ont-
breekt ze plaatselijk geheel, maar is 
daarentegen op andere plaatsen zeer tal-
rijk. In de Taunus, het Thuringer woud, 
Harz en Alpen is ze even talrijk als hier in 
Drente. Niet minder algemeen is ze in 
Belgie, N.-Frankrijk, en in geheel Groot-Brit-
tannie. Hoe gemakkelijk zij zich weet aan 
te passen, kunt u zich voorstellen wanneer 
u bedenkt, dat ze zowel in de moerassen 
van Brandenburg, op de heiden bij Han-
nover en in Jutland, als in het Finse meren-
gebied en op de zuidelijke toendra's van 
Rusland voorkomt; het hooggebergte van 
Herzogowina en Bulgarije niet te vergeten. 
In Nederland kunnen we, hoewel ze zeer 
verspreid voorkomt, dank zij onze Herpe-
togeografische dienst, duidelijk 3 gebieden 
onderscheiden: 
le. Drente en omgeving: Hier komt de 
kleine hagedis zeer algemeen voor. Bij dit 
gebied zouden we Gaasterland en Ter-
schelling kunnen voegen en mogelijk ook 
Wieringen. Ook in Friesland zien we haar 
plaatselijk in het Oosten. 
2e. Op de Veluwe treedt ze tezamen met 
L. agilis op. Op het ogenblik wint vivipara 
hier terrein. In het Gooi vinden wij haar 
oveial, maar in weinig exemplaren. 
3e. Zuid-Limburg, hier algemeen voorko-
mend. 
In Brabant vond ik haar vrij veel in het 
Costen langs de Limburgse grens. In de 
Peel zag ik haar overal tussen de stapels 
turf. 
In „de levende Natuur" vond ik als gevolg 
van een oproep de volgende vindplaatsen 
opgegeven: Hilversum, Uddelermeer, Nij-
kerk, Leusden, Arnhem, Nijmegen, Enschede, 
Stroe (Wieringen), Noordgouwe (Schou-
wen), Vught, Oisterwijk en Houthem. 
Het is opmerkelijk, dat er veel meer man-
netjes worden gevonden dan wijfjes. De 
verhouding 5 : 1 geeft een juist beeld hier-
omtrent. Kleurvarieteiten komen voor. In 
Duitsland wordt hier en daar een geheel 
zwarte varieteit gevonden. En op een zeer 
beperkt gebied in Drente werd een kleur-
varieteit gevonden, die een normale teke-
ning vertoont op een groene ondergrond. 
Levenswijze: In levenswijze en gewoonten 
onderscheidt vivipara zich in zoverre van 
de zandhagedis, dat ze iets minder behen-
dig is en bijna nooit klimt; daartegenover 
kan ze weer veel en veel beter zwemmen. 
Dikwijls ontvlucht ze haar vijanden door 
snel ondiepe plassen over te steken, en 
weet zich dan aan de andere kant veilig, 
iets wat agilis nooit zal doen. 
Voedsel: Als voedsel gebruikt ze allerlei 
kleine insecten (kevers, vlinders, vliegen, 
enz.) en insectenlarven (meelwormen, 
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Drachtlg wijfje van Lacerta vivipara, 
zlch zonnend. 

Duidelijk zijn de eieren in het moeder-
lijf te onderscheiden, namelijk aan de 
drledelige verdlkklng van de zljvvan-
den. 

1 S 

M 

engerlingen, onbehaarde rupsen, maden, 
muggelarven, enz.), aardwormen, spinnen 
en allerlei ander klein gedoe. 
Voortplanting: De Levendbarende hagedis 
verschijnt in het voorjaar zo vroeg als het 
weer maar toelaat, d.w.z. in zuidelijke 
streken tegelijk of voor agilis. In noorde-
lijke streken niet voor Mei. In verband hier-
mede staat het feit, dat de tijden, waarop 
de in het moederlijf ontwikkelde eieren ge-
legd worden, zo zeer uiteen lopen. Men 
vond dan ook reeds jongen op 29 Juni, 
maar ook nog op 1 Augustus. In Zuid-
Duitsland werpen de kleine hagedissen 
meestal eind Juli, en wel steeds des nachts, 
hun 8, hoogstens 10 jongen. 
Het tweede ei volgt ongeveer 2 minuten 
na het eerste, enz. Tijdens het leggen lopen 
de wijfjes naar "voren zodat de eieren in 
een rijtje komen te liggen. 
Intussen doen de jongen pogingen de ei-
schaal te doen springen en met een half uur 
zijn ze daarin alien geslaagd. De moeder 
schenkt niet de minste aandacht aan haar 
kroost, maar loopt weg, zodra ze haar laat-
ste ei gelegd heeft. 
De jongen zijn zwartbruin van kleur met 
rijen van kleine geelwitte vlekjes. Zij doen 
de eerste dagen volstrekt niets en liggen 
ineengerold te slapen in schuilhoeken. Zij 
schijnen volkomen doof, maar voor aanra-
king zijn ze zeer gevoelig. Ze groeien op-
vallend snel. 
Jongen, die bij hun geboorte 15 mm lang 

waren, hadden na 20 dagen een lengte van 
27 mm bereikt! 
Leydig voerde ze met bladluizen, die ze 
gulzig verorberden. Zo kunnen de eischalen 
ook reeds in het moederlijf scheuren, dan 
vindt inderdaad een levendbaren plaats 
(vivipara). 
Als men zo de 8—10 jongen bij elkaar ziet, 
kan men haast niet gelcven, dat zo'n stel 
aardig ontwikkelde hagedisjes in dat kleine 
tere wijfje een plaats hebben kunnen 
vinden. 

Verzorging: Na al deze gegevens, waaruit 
al heel wat op te maken is, gaan we eens 
zien, hoe we onze levendbarende hagedis-
sen nu het best kunnen verzorgen, want 
dat is natuurlijk het belangrijkste voor ons, 
terrariumlielhebbers. 
Allereerst dan het terrarium. Dit moet zo-
veel mogelijk de natuurlijke omgeving, 
waarin deze diertjes leven, benaderen. Men 
kan dan een keuze doen uit de vele gebie-
den, die ik boven onder „Oecologie" op-
somde: een bergweide, een vochtige heide, 
een bosvijverrand, een bosrand, enz., en 
kiest daarbij dan een passende beplanting. 
Laten wij de laatste als voorbeeld aan-
halen: 
Het terrarium hiervoor behoeft niet hoog te 
zijn, maar moet liefst wel een behoorlijk 
bodemoppervlak bezitten. Een geschikte 
maat is b.v.: lang 60 cm, breed 40 cm en 
hoog 50 cm. In het terrarium een zinken 
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Terrarium met kap 

• ^ Let op de ventllatle 

llguur 2 

bak van 10 cm diep, met een waterdichte 
afscheiding voor het vijvertje rechts voor-
aan. We denken natuurlijk ook om de 
noodzakelijke aivoerbuisjes in de beide 
gedeelten. Daar de zinken bak 10 cm diep 
is, beginnen de ruiten pas op 10 cm alstand 
van de bodem. Voor- en linker zijruit zijn 
geheel van glas. Rechterzijde onderaan een 
strook geperforeerd zink, bovenaan glas. 
De achterwand bestaat uit hout of zink. De 
voorruit moet uitneembaar zijn (omhoog-
schuiven). Nu de kap nog. Een kap, die bij 
mij zeer goed voldoet, bestaat uit hout en 
celluloid en is aan de linkerzijde voorzien 
van geperforeerd zink. Het geheel ziet er 
nu als volgt uit: (fig. 2). 
We schilderen het gehele terrarium in een 
matte, niet opvallende tint. 
Nu de inrichting: Op de bodem komt aller-
eerst een laag fijn grint van 2 cm, hierop 
brengen wij een laag geprepareerde turf, 
zoals deze in de aquariumwinkels te ver-
krijgen is, aan van 1 cm. Dan komt daarop 
een laag bosgrond, die wij van te voren 
gezeefd hebben. 
Het hoofdmotief vormt een boomstronk, die 
we ergens uit het bos gehaald hebben. U 
kent zoiets wel: een stuk niet al te ver-
molmd hout, met mos (meestal slaapmos) 
begroeid, en misschien ook nog wel met 
een eikvarentje. We plaatsen deze ergens 
op de achtergrond rechts, en vullen de 
ruimte tussen de stronk en de achterwand 
op met bosgrond. 
Als planten gebruiken we, achteraan: va-
rens, een esdoornstek en klimop; meer naar 
voren: Bosaardbei (Fragaria visca L), 
Hondsdraf (Glechoma hederacea L), Ere-
prijs (Veronica chamaedrys L) en Maarts 
viooltje (Viola odorata); in en om de vij-
ver: Penningkruid (Lysimachia nummularia 
L). Kussentjesmos (Leucobryum) en Haar-
mos (Polytricum) gebruiken we voor op-
vulling. Links vooraan houden we een open 
plek. Een paar takken hier en daar en dan 
hebben we een ideale bosrand! , 
Tot gezelschap kunnen wij onze kleine 
hagedissen enige dieren geven, die zich 
ook thuis voelen in een dergelijk milieu, 
zoals de hazelworm, gewone pad, knof-
lookpad en vroedmeesterpad. 

We zetten het terrarium nu op het zuid-
oosten. Onze bak krijgt dan de ochtendzon 
en blijft gespaard voor de felle middagzon. 
We voeren uit onze meelwormen-, wasma-
den- en andere kweken, liefst op regelmatige 
tijden en steeds op dezelfde plaats (links 
vooraan!). Daar wennen ze aan. En af en 
toe keren we eens de inhoud van ons sleep-
net (weideplankton) in het terrarium om. 
Als alles rolt en de dieren voelen zich thuis, 
dan kan het gebeuren, dat we op zekere 
dag jongen zien; we voeren deze dan met 
bladluizen en fruitvliegjes. (Legt u in deze 
zomer ook eens een kweek aan?) 
En dan nog een ding: Zet zo nu en dan het 
raam van uw kamer open en vervang de 
voorruit van uw terrarium eens door een 
stuk fijnmazig volieregaas en laat de zon 
eens in uw terrarium schijnen zonder dat er 
zich een ruit tussen bevindt. Ultraviolet licht 
is ook een levensbehoefte voor onze dieren 
en glas houdt deze stralen tegen. 
Dat was dan het laatste wat ik op mijn 
hart had, geachte lezer en ik wens u een 
„Good luck!" toe met uw kleine hage-
dissen. 

Elkvaren Polypodlum vulgare 
figuur 3 
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Bijlage ..Lacerta". Mel 1948 

s 

Testudo elegans Schoepff 
Sterschildpad 



het VOOR en tegen van het qeBRUik van d.o.t. 
BIJ BestRrjoinq van huiopaRasieten OOOR h. i. 6e komnqn, utcecht 
In een artikel „Mite control in reptile col-
lections" (Herpetologica, vol. 3, part. 5), 
beschrijft R. H. Mattlin hoe de bestrijding 
van mijten in de terraria van het „Cleve-
land Zoological Park" ter hand werd ge-
nomen. 
De reptielen verblijven hier namelijk in 
eenvoudige, houten terraria met glazen 
voorruit. De slechte constructie dezer ter-
raria was de oorzaak van een voortdu-
rende toename van het aantal mijten, die 
in de spleten en ruimten gelegenheid te 
over vonden om zich tot een ware plaag te 
ontwikkelen. 
Men nam toen een in Amerika vervaar-
digd insectenpoeder in gebruik, plaatste de 
dieren in een doos, welke met dit poeder 
was bestoven en liet ze hierin tot alle 
mijten waren afgevallen. Intussen werd het 
terrarium gezuiverd door eerst het grind 
weg te halen en daarna alle hoeken en 
gaten te bestuiven; ook op de bodem werd 
een fijn laagje insectenpoeder aange-
bracht. Hierna bracht men een nieuwe laag 
grind aan en konden de „gezuiverde" die-
ren weer hun terrarium betrekken. 
In 't algemeen werd geen vermindering 
van eetlust bemerkt. De slangen en hun 
kooien werden op de bovenbeschreven 
wijze behandeld en 's avonds namen zij 
reeds voedsel tot zich. 
Elke kooi wordt bij wijze van voorzorg elke 
2 weken bestoven, waarbij men de reptie-
len in het terrarium laat, doch de water-
bak wel wegneemt. 
Opmerking vertaler: Of het hier gebruikte 
middel D.D.T.-poeder is of D.D.T.-poeder 
bevat, is niet bekend. Aan een plaatselijke 
behandeling moet wel de voorkeur gege-

testudo eleqans schoepff 
De Indische Sterschildpad] 
Toen ik in September 1946 Artis bezocht en 
natuurlijk ook het reptielenhuis aldaar, 
werd ik dadelijk getroffen door dit wonder-
mooie dier en toen ik het in Januari d.a.v. 
weer terugzag, besloot ik hiervan een foto 
te laten maken. Dank zij de welwillende 
medewerking van Artis en vooral van de 
heer Bollee — de verzorger van het reptie-
lenhuis — is de opname van dit dier en 
van nog enkele andere dieren volkomen ge-
slacgd, waarvoor ik dan ook op deze 
plaats mijn hartelijke dank wil betuigen. 
Aan de lezers van „Lacerta" wil ik de ken-
nismaking met dit fraaie reptiel, dat met 
zijn familielid Testudo radidta Schaw — de 
Stralen schildpad — wedijvert om de eerste 
prijs op het schoonheidsconcours der 
schildpadden, niet onthouden en hen een 

ven worden (indien er tenminste niet van 
zulk een plaag sprake.is als in deze ter-
raria het geval .was) ; het risico een dier 
door vergiftiging via voedsel of water, te 
verliezen is dan zeker minder. 
Nadat bovenstaande reeds gezet was, las 
ik echter een mededeling, afkomstig van de 
„J. R. Geigy Aktien Gesellschaft, Abteilung 
Schadlingsbekdmpfung" (in het Zwitserse 
blad „Aquarium"), naar aanleiding van 
alarmerende berichten en op grond van ge-
nomen proeven. 
De heer v. d. Laan heeit deze mededeling 
al even aangetipt in een zijner tijdschrift-
besprekingen. 
Men wees er op, dat het D.D.T. allerminst 
ongevaarlijk is voor onze reptielen. 
Vooral slangen (Ring-, Esculaapslang en 
Adders) en hagedissen (Smaragd- en Parel-
hagedis) vertonen een zeer grote gevoe-
ligheid voor dit insecticide. 
Na licht contact gaan de dieren met op-
treden van vergiftigingsverschijnselen bin-
nen enkele dagen ten gronde. Het gebruik 
van D.D.T. bij bestrijding van huidnarasie-
ten bij onze reptielen wordt daarom sterk 
ofgeraden. 
Hier zijn dus de ervaringen van de Ameri-
kaanse en Zwitserse herpetologen wel erg 
verschillend! 
De mededeling van onze Zwitserse vrien-
den herinnert ons aan de ervaring van ons 
lid, dhr Th. N. Homan, (zie „Lacerta", 5e 
jig. No. 3), die eveneens heeft ondervon-
den, dat het D.D.T. niet alleen dodelijk is 
voor de parasiet, doch ook schadelijk — 
zelfs dodelijk — kan zijn voor het reptiel, 
temeer daar in dit geval bovendien een 

(voor vervolg en slot zie pagina 72) 

OOOR a. t . Reyst 
foto van R. A. Feenstra, Amsterdam 

reproductie er van aanbieden. *) 
Zulke schildpadden zelf ter verzorging te 
hebben, moet dan wel de wens van iedere 
rechtgeaarde terrariumliefhebber zijn en 
bovendien, hoe decoratief zou het niet wer-
ken zo'n dier 's zomers in de tuin te zien 
lopen. 
Hans Theodor Rust uit Milnchen, een erva-
ren schildpaddenkenner, heeft hierover in 
„Wochenschrift" 1942, biz. 60, geschreven, 
waarvan ik u hieronder een uittreksel geef. 
In Januari 1939 kreeg hij van een zekere 
Dr A. Bauer, die op Ceylon verscheidene 
van deze sterschildpadden had gevangen, 
een jong exemplaar ten geschenke. On-
danks de bijzonder goede zorgen van zijn 
i) Intussen Is het dier in de zomer 1947 over-
leden. 

BIJ ONZE KUNSTBIJLAGE 
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vrouw, ging dit diertje in Januari 1940 toch 
dood. Hij zelf had het slechts tot eind 
Augustus 1939 kunnen gadeslaan en ver-
zorgen, want toen werd hij onder de wape-
nen geroepen. 
Testudo elegans Schoepff 1792 (synoniem: 
T. actinodes Bell 1828, T. stellata Schweig-
ger 1812), de Voorindische of Ceylonse 
sterschildpad. is over geheel Centraal- en 
Zuid-Indie verbreid, ze gaat westelijk tot 
Sindh (mondingsgebied Indus) en zuidelijk 
tot Ceylon. In het grootste deel van Madras 
wordt ze zelfs vrij veelvuldig aangetroffen 
en aldaar daarom eenvoudigweg „land-
schildpad" genoemd. 
Zoals op de foto duidelijk te zien is, zijn de 
(vertebraal) wervel- en de (costaal) rib-
benschilden elk van vrij grote buiten voor-
zien, hetgeen bij oudere, volwassen exem-
plaren meer op de voorgrond treedt dan bij 
jongere dieren. De achterrand van de sterk 
gekartelde rugschaal is groot. Een nek 
schild (nuchaal) ontbreekt. Het eerste wei 
velschild is longer dan breed. Het boven 
staartschild (supracaudaal) is ongedeeld 
De grondtoon van de rugschaal is zwan 
Van de gele aureolen der wervel- en rib-
benschilden lopen meestal acht gele onre-
gelmatige grote lijnen stervormig uit. De 
buikschaal is groot en ook hiervan is de 
giondtoon zwart, waarop eveneens gele 
stralen vormende lijnen van ongelijke 
giootte. De kop is naar verhouding vrij 
groot, zij heeft hier bovenop kleine onregel-
matig geplaatste schubben. De vijftenige 
vooipoten hebben grote schubben, die dak-
pansgewijze over elkaar liggen; op de 
achterzijde van het bovendijbeen bevinden 
zich verscheidene konische knobbels. Bij 
jcnge dieren gaat de geelachtige kleur 
meer in 't oranje over, zodat ze een donker-
der indruk maken dan de anderen. 
De almetingen van het dier op de foto zijn: 
bovenschild van de kop tot staart 35 cm, 
grootste breedte eveneens 35 cm. Dat tus-
sen lengte en breedte geen verschil is, 
komt wel hierdoor, omdat het schild achter 
de kop nogal diep ingesneden is en er 
precies in 't midden gemeten is (breedte-
meting). Het buikschild is 22 cm lang en 
17 cm breed. De grootste omtrek van het 
schild is 75 cm. 
De verzorger van het reptielenhuis in Artis 
vertelde mij nog, dat toen het dier aan-
kwam, het eerst niet wilde eten. totdat het 
twee T. denticuldta als gezelschap kreeg. 
En daar die een goede eetlust hadden, 
kwam onze T. elegans er toe om ook mee 
te eten. Thans schijnt het beest in de beste 
welstand te verkeren en vertoont het even-
eens een goede eetlust. 
Op een afbeelding in het genoemde 
„Wochenschrift" zien we Dr Bauer met een 
aantal van zijn gevangen dieren en zeer 
duidelijk blijkt hieruit, hoe de tekening op 
'i schild geheel bij de omgeving aangepast 
is, waardoor ze haast niet opvallen. 
Volgens de inlander Deraniyagala leeft de 

sterschildpad op Ceylon in bossen en de 
droge gebieden van het vlakke land, wordt 
echter ook op eilanden en in streken met 
trakwaterplassen aangetroffen. Gedurende 
het heetste gedeelte van de dag blijven ze 
onder struiken en grasbundels verborgen 
en, zoals reeds gezegd, vallen ze aldaai 
door hun tekening en kleuren geheel niet 
op. 
Het levendigst zijn de sterschildpadden in 
de regentijd; allerwegen treft men ze dan 
aan, voedsel zoekend en parende. 
Bij het aanbreken van koel weder zoeken 
de sterschildpadden een beschutting ge-
vende plaats op en kruipen weg in dikke 
grasbundels oi in 't dichte struikgewas, 
teneinde zich aldus legen de koude te 
beschermen. Ze verblijven dan in een 
lethargische toestand totdat de warmte 
weer komt. Overigens zoeken ze voor de 
nacht geen bepaalde schuilplaats op, zo-
dat men in de waan zou verkeren, dat ze 
graag in de koele lucht verblijven; v66r 
zcnsopgang echter betrekken zij weer de 
gewone schuilgelegenheden. Gedurende de 
nacht lopen ze ook niet rond, maar houden 
zich rustig, alsof ze slapen. 
Ze gaan graag te water en verblijven daar-
ir. wel een half uur lang zonder onderbre-
king. Natuurlijk drinken ze ook veel water, 
dat ze met opgeheven kop slok voor slok 
inslikken. Gedurende de regentijd — bijna 
4 maanden lang — heeft de paring dikwijls 
plaats. 
Hutton, die sterschildpadden ter plaatse, 
waar ze voorkomen, in omheinde ruimlen 
in gevangenschap hield, vertelt ons nog, 
dat een vrouwtje van T. elegans op 11 No-
vember een gat groef, om daarin haar 
eieren te leggen. Op dezelfde manier als 
onze moerasschildpad maakte ze de aarde 
vochtig, door het in de blaas opgezamelde 
water druppelsgewijze te laten uitvloeien, 
om dan, afwisselend nu eens met de ene 
dan weer met de andere achterpoot krab-
belende, de grond er uit te graven. In een 
tijdsverloop van twee uren legde het wijfje 
vier eieren, waarna ze het gat weer met de 
vochtige aarde opvulde en dan gelijk 
niaakte. (Ongeveer op dezelfde wijze als ik 
beschreven heb van mijn Griekse land-
schildpad in „Lacerta" 1944, biz. 29.) 
Di Bauer vermeldt nog, dat de kleine, door 
hem op Ceylon gevangen exemplaren van 
T. elegans, zeer veel behoefte aan warmte 
hadden. Om de ontlasting te bevorderen, 
baden ze graag in warm water. Jonge ster-
schildpadden eten sla, andijvie, zacht ge-
kookte aardappels, tomaten, bessen en 
dergelijke. Grotere eten met dezelfde gre-
tigheid paardenbloemenblad en allerlei an-
dere groene k'ruiden; zij zijn ook bewege-
lijker dan de jonge dieren en hebben dan 
ook meer bewegingsruimte nodig. 
Het jonge dier van Rust werd in een droog 
terrarium gehouden bij 22—28 gr C en at 
het hierboven genoemde voedsel. Ook ge-
kcokte rijst werd meermalen gewaardeerd. 
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teRRARiumkaLenoeR juni 
Juni is dd maand om eens een excursie te organi-
sercn langs sloot en plas, naar het bos en de hei, 
want overal in de reptielen- en amphlblcenwereld 
brulst het leven. 
In het water treffen wij de Groene kikvors (Rana 
csculenta), de Geelbulkpad (Bomblna variegata), 
do Eugstreeppad (Bufo calamita) nog aan 6f in 
paring df deze Juist beelndlgd hebbend, zodnt 
wij hun eieren in sloot en plas kunnen vinden. 
Het dril van de Rana esculenta zakt in klompen 
naar de bodem en blijft daar liggen; Bombina 
variegata zet haar eieren af In kleine klompjes 
aar. vergane Stengels van waterplanten en dgl., 
terwijl Bufo calamita haar eieren in snoeren van 
ca. Vs meter lang en enkelrljig deponeert. Ook 
kan men in zijn buitenterrarla en grote aqua-
terraria In deze maand eieren vinden van de 
Groene pad (Bufo viridis). In snoeren ter lengte 
van 1 tot 2 meter, waarin de glasheldere eieren in 
rijen van 2 tot 4 zich bevlnden, vinden wij de 
eieren van deze pad. 
Late boomkikvorsen (Hyla arborea) zetten nu nog 
hun eieren af in klompjes ter grootte van een 
noot, die op de modderbodem van het water 
terecht komen. 
Tegen het elnde van Juni zijn de meeste kikker-
visjes van Rana temporaria, de Bruine kikvors 
en van Bufo bufo, onze Gewone pad gemetamor-
pl.oseerd, d.w.z. van gedaante verwlsseld en zijn 
omgctoverd tot bruine kikvorsjes en padjes met 
vlcr pootjes en zonder staart. Ze huppen de wijde 
wereld in, soms met een kort staarlstompje. 
Alpenwatersalamanders (Triturus alpestrls) zijn 
nog steeds bezig haar eieren af te zetten. 
Einde J\inl zijn de kikkervlsjes van Rana escu-
lenta lnmlddels al te vinden, zodat we goed doen 
er een flinke hoeveelheid van In vooraad te ne-
men, omdat het een ultstekend voedsel is voor 
heel veel amphibieen, die het grootste deel van 
hun leven in het water leven, zoals axolotls, wa-
tersalamanders, Xenopus en dgl. 
Van de Adder (Vloern berus), die peart in Wel of 
Juni, zijn de eieren z6 lang In het onderste ge-
deelte van de elleider bewaard, dat de ontwikke-
ling van 't jonge dier juist het elnde berelkt 
heeft, als het afzetten der eieren plaats vindt. De 
Jongen krulpen dan direct, of korte tijd na het 
eierleggen, er uit. Dit Is eveneens het geval bij 
de Hazelworm (Anguis fragllis), Gladde slang 
(Coronella austrlaca), Levendbarende hagedis (La-

certa vivipara) en enkele andere soorten slangen 
en hagedissen. Dit zljn de zogenaamde elerlevend-
barende — ovovivipaar — reptielen. 
BIJ andere soorten gebeurt dit anders en graaft 
Mama reptiel haar eieren op warm-vochtlge plaat-
sen in, zoals onder compost- of mesthopen, pollen 
vochtig mos, waar ze door broelwarmte tot ont-
wikkeling komen. Dit doet b.v. de Lacerta agilis, 
de Zandhagedis met haar kegelvormige vuil-wit 
gekleurde eieren en de Emys orbicularis, de 
Europese moerasschlldpad, alsmede Natrix natrix, 
de bekende Ringslang met haar 15 tot 30 eieren. 
In het openluchtterrarium zijn de door ons ge-
plante rotsplanten tot bloel gekomen. Wij hebben 
er thans wil van dat we z6er rijkbloeiende en 
laagblijvende soorten hebben ultgezocht. De bloe-
menweelde trekt massa's Insecten aan, zodat wij 
ons openluchtterrarium bijna „selfsupporting" 
hebben gemaakt. Ziet de hagedissen zich heerlijk 
zonnen op de gloelend heet geworden flagstones! 
Ziet de dartelende en spelende Emys orbicularis 
in zijn vijver. Hier is de reptielenwereld op haar 
mooist. 
Buitenterrarla, dit zijn terraria onder balcons, op 
waranda's, onder afdak, enz., vragen onze speciale 
attentle. 
De Junlzon kan moordend heet zijn, vooral in de 
middag, zodat tijdlg ventlleren en afdekken nodig 
zijn, willen wij geen ongelukken maken. Ook 
groeit alles nu zeer vlug, zodat herhaaldelijk mes 
en schaar er aan te pas moeten komen om van de 
beplanting geen wlldernls te doen worden. 
De maand Juni lecnt zlch het beste om tere 
socrten tropische reptielen en amphibieen uit 
andere werelddelen te laten oversturen, aangezien 
de kans op een succesvolle overkomst, mits dit 
per vliegtulg geschiedt, dan het grootst is. 
Wii dringen er bij de leden op aan, zoveel moge-
lijk via kennissen en vrlenden in andere landen 
meer zeldzame soorten in te voeren om in de 
vereniging een zo groot mogelijke variatie aan 
dieren te kunnen krijgen, zodat bij nakweek on-
derling geruild kan worden. 
Voordat er gehoold wordt trekken wij er nog een 
paar keer op uit met ons ,,weide-plankton-net", 
beschreven In de kalender van Mei, teneinde flink 
wat levende voedcrdleren te bemachtigen, want 
wij moeten onze terrarlumdieren thans overvloe-
dig voederen, opdat de vervelllngen zonder storing 
verlopen. 

tH. 

italiaanse kamsaLamanoeR, tRitURUS 
CRIStatUS CaRnifeX (LaURentl) OOOR J. B. ten veen, RotteRoam 
Deze veel ge i 'mpor teerde s a l a m a n d e r geeft 
een g e h e e l a n d e r b e e l d te zien. In ve rge -
lijking met onze typ ica is deze vorm meest 
iets groter , m a a r voora l vee l z w a a r d e r ge-
bouwd, ja zelfs zeer p l o mp te noemen. Het 
l i c h a a m is meer g e d r o n g e n , kop breder , 
bek ronder , po ten dikker en kracht iger ; de 
s trucluur van d e huid soms g lad , m a a r ook 

wel korrelig. De h o g e k a m is on rege lma t ig 
d iep ingesneden . De kleur is op d e rugzijde 
soms bru inacht ig met grote donke re vlek-
ken, m a a r mees t zeer donkergr i js met een 
zweem n a a r g roen . Witte s t ippen zijn nu 
eens zeer weinig , d a n weer mee r a a n w e z i g . 
De buik is meest gee l met zeer gro te zwar te 
vlekken, die dikwijls in e lkande r versmel -
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ten, w a a r d o o r d e buikzijde d a n overwe-
g e n d zwar t wordt . Ik heb wel eens enke le 
d ie ren g e h a d , we lke a a n d e onderzi jde ge-
hee l zwart w a r e n . Bovendien h a d d e n de 
m a n n e n gehee l g e e l g e k l e u r d e kammen . 
Deze d ieren s t a m d e n uit St iermarken. Ook 
d e keel is vrijwel altijd gehee l donker, met 
witte s t ippen . Over d e rug loopt een ge le 
s t reep , d ie bij j onge dieren voora l zeer 
fraai is , m a a r bij v o l w a s s e n vrouwtjes dik-
wijls n a korter of longer tijd verdwijnt of 
a l thans zeer veel a a n schoonheid verliest. 
Over het a l g e m e e n kan men er v a n ver-
zekerd zijn, da t m e n bij het a a n w e z i g zijn 
van een he lde re s t reep (en dit geldt d a n 
voor a l le c r i s ta tusvormen) te doen heeft 
met een betrekkel i jk jong exemplaa r . 
Het v e r s p r e i d i n g s g e b i ed v a n de carnifex 
cmva t : Salzburg , St iermarken, Wenen 
( v a n d a a r n a a r het Zuid-Westen), Istrie, 
Kioqtie, Joego-Slav ie met Montenegro . In 
Italie zijn b e k e n d e v indp l aa t s en : Turijn, 

Genua , Florence , Nape l s , Encona en Po-
tenza. Vermoedeli jk is deze varietei t dus 
over gehee l Italie ve r sp re id en wordt ze in 
het Noorden en Noord-Westen door d e 
Alpen v a n d e typ ica g e s c h e i d e n . 
Bi] Wenen komen 3 var ie te i ten in e l k a a r s 
nabijheid voor. Ten Noorden der s t ad vin-
den we d e typica , ten Wes ten d e carnifex 
en ten Zuiden en Zuid-Oosten d e D a n u b i a -
lis. V a n d a a r da t men hier o v e r g a n g s v o r -
men kan vinden, we lke voor een leek niet 
zo in te ressan t zijn. 
Op de Balkan en in het Nabije Oosten komt 
een varietei t voor, we lke men aanvanke l i jk 
a l s Carni iex h a d bet i teld. Echter h e b b e n 
verschi l lende afwijkingen d a a r v a n Dr Wol-
teistorff e.a. doen bes lu i ten deze a l s een 
afzonderlijke var ie te i t te b e s c h o u w e n , nl. 
als Tri turus cr i s ta tus Kare l in i i ( S t r a u c h ) . 
In het vo lgend nummer zullen wij deze 
varieteit benande len . 

mijn eRvaRinqen met de Roookeelanolis 
(Anolis caro l inens is , Dumeri l e n Biron) O O O R c - l - n e l l e Q R e e n J R . , A m s t e R O a i n 

In d e zomer v a n het vorig j aa r w a s ik in 
het bezit v a n een k le ine roodkeel-anol is , 
we lke ik hier ter s t ede bij een h a n d e l a a r 
b e m a c h t i g d e . 
Ik hield het dier tijdelijk in een klein terra-
rium, w a a r het zich g o e d liet observeren . 
De Anolis behoor t tot d e familie der 
Leguanen en b o v e n g e n o e m d e bewoont 
voora l Caro l ina , F lor ida en d e Antillen. Zij 
b e w o n e n d a a r d e b o s s e n en p l an t soenen 
d a a r het bij ui ts tek boomdie ren zijn. 
Zij moe ten dus een terrar ium met wa t tak-
ken en niet te z w a k k e p lan ten bewonen . 
Het bes t voe lde hij zich thuis in het bak je 
van d e boomkikkers , w a a r ook een weinig 
vochtig w a r m e a t m o s p h e e r a a n te beve len 
is. 
Des nach t s we rd het a n d e r s bru inacht ige 
tot g e e l a c h t i g e dier he lder b l adgroen , b e -
ha lve de l ichtere, ge le buikzijde. Het voed-

sel bes tond hooidzakel i jk uit v l iegen en 
kleine, zachte , v l i egend e insec ten. Meel-
wormen en sp r inkhanen v e r s m a a d d e hij. 
W a n n e e r een te r ra r iumgenoot , een boom-
kikvors of een h a g e d i s , bij hem in d e 
buurt kwam, zette hij zijn keel , d ie he lder 
rood gek leurd is bij d e man , a l s een w a a i e i 
op en s p e r d e d a n d e b e k wijd open . 
Het dier k a n n o g een betrekkeli jk l a g e 
tempera tuur v e r d r a g e n . In October s tond 
d e thermometer v a a k b e n e d e n 12" C, doch 
hij at d a n niet meer . Lang v a s t e n schijnt 
ook niet zo fa taa l te zijn: toen er geen 
voedse l meer voor hem w a s , heelt hij onge-
veer 14 d a g e n gevas t , zonder n a d e l i g g e -
volg. 
Het is voor een bep l an t ter rar ium een a a n 
te beve len dier, doch in d e winter moet men 
over vo ldoende v l iegen en dergel i jke in-
secten besch ikken . 

Momenteel zijn de Koodkeelanolliien te koop a f S.-
Amsterdam Zuid, telefoon 28325. 

per stuk bij Flrma Oebr. Voorwalt, Ceintuurbaan 131, 

(vervolg e n slot v a n p a g i n a 69, Huidparas ie ten) 

zeer onvoorzicht ig gebru ik v a n het D.D.T. 
werd g e m a a k t (namelijk bes tuiving van het 
gehe l e ter rar ium in p l aa t3 van locale toe-
p a s s i n g ) . 
Het gebru ik v a n dit insect ic ide blijkt dus 
d e r m a t e schadel i jk te zijn voor d e reptielen 
(hoe deze schade l i jke werk ing tot s t and 
kcmt is n o g onbekend) , da t men dit chemi-
s c h e bestr f jdingsmiddel en soortgeli jke 
p roduc t en (Gesaro l , Neocid, enz.) beter 

kan v e r v a n g e n door me c h a n i s c h w e r k e n d e 
middelen , zoals olien, benzine, enz. (zie 
mijn ar t ikel in „Lacer ta" , jrg. 6, No. 2). Deze 
middelen worden l o c a a l t o e g e p a s t . Zij doen 
d e p a r a s i e t e n s t ikken door m e c h a n i s c h e 
ais lui t ing en ve r s topp ing v a n hun tra-
cheeen (ademhal ingsbuizen met uitwen-
dige open ingen) , wa t dus voor d e gas thee r 
= het dier, w a a r o p d e p a r a s i e t zich heeft 
geves t igd , i.e. het reptiel , ongevaar l i jk is. 
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