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Waarschijnlijk krijgen we blnnenkort de be
schikking over een serie van acht kleurplaat
jes van afrikaanse klkkers, een stimulans bij 
uitstek om een reeks artlkelen over afrikaanse 
amfibien te gaan publlceren. Natuurlijk moe
ten er stukjes komen over de acht dieren 
waarvan we kleurenfoto's krijgen, maar ook 
artlkelen over andere amfibien uit afrika kun
nen in die reeks worden opgenomen. 
Laten aile amflbienliefhebbers eens nagaan 
wat voor ervaringen ze hebben opgedaan met 
afrikaanse soorten. De redaktie verzoekt ieder
een, die op de een of andere manier met deze 
dieren bekend Is, zich met haar in verbinding 
te stellen. 

Kopij 
Voor de tweede maal achtereen heeft U een 
nummer van 12 pagina's in de hand. Oat vindt 
zijn oorzaak niet aileen in de omstandigheid, 
dat we enkele omvangrijke artikelen kregen 
aangeboden; ook het aantal artikelen dat we 
ontvangen is in augustus en september toe
genomen. Onze portefeullle is eindelijk niet 
meer leeg, maar julchen is ·nog wat voorbarig. 
Als de trend van de laatste twee maanden 
zich echter voortzet, dan zal het mogelijk zijn 
regelmatiger nummers van 12 pagina's te pu
bliceren. 
Aarzelt U niet de pen ter hand te nemen. Als 
U een stuk geschreven heeft, leg het dan een 
week of twee weg, en lees het daarna nog 
eens over. Vergeet U niet andere artiketen 
of boeken te vermelden die over het zelfde 
onderwerp als Uw artlket handelen. 

VRAAG EN AANBOD 

Te koop: huiskamerterrarlum, compleat met verwar
ming en llchtbak, 150 blj 65 em, hoogte 150 em, met 
schuifraam en draaiwielen. Voorts een apenkooi en 
een eekhoornkool. J. L. v. Heusden, Van Ostade
straat 125 hs, Amsterdam. Tel.: (020) 73 58 86. 

Te koop gevraagd. Graag zou lk In contact komen 
met terrarium- of aquariumwerkgroepen die dieren, 
eventueel elgen kweek, Willen verkopen. Als het vis
sen betreft ook interesse in grate hoeveelheden. 
N. Willemsens, Linthoutbosstraat 46, B-1200 - Brussel. 

Te koop: Anolls carolinensls ~. A. A. Geldof, Mossel
kreekstraat 6, Middelburg. Tel.: (01180) 73 90. 

Foto voorpagina: A. v. d. Nieuwenhuizen 
Erpeton tentaculatum 



Erpeton tentaculatum, een vissende slang 

(vervol:d 

d oor Tit. Corrrefinerr, D elftlaarr 215, llaarlem 

VEROERE WAARNEMINGEN 
Vervellen doen ·vissende slangen· regelmatig en 
men vindt de tot dikke knoedels binnenste-buiten 
gekeerde afgestroopte huid met regelmatige tussen
pozen op de bodem van d e bak liggcn (zie foto 
14). 
Een grote bijzonderheid is voorts dat het oog van 
Erpeton - hoe de houding van de kop van de slang 
ook is - altijd een vrijwcl gelijkc stand ten opzichte 
van de horizon blijft innemen. Vergelijk daarbij 
maar eens de foto·s 13 en 14, a lhoewel het daar 
nog niet eens erg goed te zien is; soms is de draai
ing van bet oog nog erger. 

HET G IF 
De Homalopsinae zijn een groep van waterbe
wonende, opistogliefe slangen . Ook Erpeto11 is 
dus strikt genomen een giftige slang, de omge
vormde speekselklier produceert een gif, achter in 
de bovenkaak staan aan weerszijden twee vlak 
achter elkaar liggende gegroefde tanden, d ie echter 
nauwelijks Ianger zijn dan de 12-14 tanden die 
daarvoor staan (zie tekening) . 
Hoe zwak het gif is weet ik niet, maar we hebben 
bij het maken van deze fotoserie bet volgende 
ondervonden. Een slang had een vis verzwolgen 

Polo's A. vau den Nieuz.-eubuizm 
Kleurplattl eu clicbe's 'Het Aquarium' 

Polo 14. H et afgeslroopte vel heeft bijna de 
staart bereikl. 

en was gefotogra feerd, en werd toen onmiddellijk 
in een ander aquarium gedaan. Oaar werkte h ij de 
volled ig ingeslikte vis weer naar buiten en deze 
goudvis zwom weer vrolijk rond! Het is wei be-
kend dat vele opistogliefe slangen soms werke
li jk lang op de prooi kauwen om daar gif in te 
brengen via de groeven in die achterste tanden. 
Erpeton doet dat ecbter niet. 

Z IJN ER TWEE SOORTEN ERPETON? 
Als je eindelijk zo gelukkig bent, dat je een goede 
tekening als afbeeld ing van ErfJei0/1 t entamlatm11 
hebt gevonden - de beste is wei de uitvoerig ge
detailleerde plaat · in ·Iconographic Generale· van 
) a n en So r d e II i ( 1860, Tome I, l ivre I, 
planche I) - ik zou ook de eerste plaat van het 
eerste deel van het eerste bock met deze bijzon
dere slang beginnen - dan sta je wei even gek te 
kijken als er ineens een paar heel anders gekleurde 
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De gevlekte vorm, voor bel eerst beschrevw door Taylor ( 1965) onder de naam 'Erpeloll SjJ'? 

en getekende 'vissende slangen' bij de zending aan 
de dierenhandelaar zitten. 
Normali ter is Erpe1o11 een 40-90 em lang dier 
(grootste in de literatuur gevonden lengte 77 em), 
dat van boven okerkleurig is. . . soms meer naar 
het bruine ... soms meer naar het gele ... met 
aan weerszijden van de ruggestreng een bruinzwarte 
small e band, die naar de kop toe gaat 'brokkelen 
om uiteindelijk in een centrale koptekening te ein
digcn. 
Op d e zijden eveneens een donkere band (zie foto 
15) . Aan de onderkant lichtgcel van kleur met lila
bruine lengte strepen en opzi j gemarkeerd met een 
rij opvallende witte dwarsvlekjcs, die een donkere 
zoom hebben (foto 16) . Het totaalbeeld van deze 
slang is Iicht en gestreept ... De bij de handelaar 

4 

aangetroffen d ieren, d ie afkomstig waren uit Thai
land, en die afweken, waren donker lila-achtig 
grijs en niet gestreept maar dwarsgevlekt. Afge
zien van de vorm is hct ecn rotaa1 andc:r d ic:r om 
te zicn. Dit type dier staat thans als kleurplaat te 
pronk. Ook de fotoserie 7 tim 13 en foto 17 Iaten 
deze afwijkende dieren zien. De bekende Zwitserse 
terrariumhouder P. H . S t e t t I e r, aan wie een 
aantal verschillende dieren door ons werden afge
leverd, dacht aanvankelijk aan geslachtsdimorphis
me: de donkere gevlekte zouden mannen zijn en 
de Iichte gestreepte vrouwtjes. Later moest hij die 
mening prij sgeven, omdat bij sectie van een van de 
gestorven gestreepte diercn door het museum tc 
Geneve bleek, dat dat een manlijk dier was. Men 
zou nu nog staande kunncn houden, dat de man-



nen polymorf (in meer vormen voorkomend) zijn, 
totdat eventueel zou blijkcn, dat ook onder de 
donkere vorm wijfjes voorkomen. lk dacht aan· 
vankelijk aan twee verschi llende soorten, danwel 
ondersoorten, maar ook daar ben ik overheen. 
Ed w a r d H. T :1 )' I o r noemt in zijn publicatie 
van 9 juni 1965 naast de gestreepte Erperon ren· 
/acl/lalllm, een exemplaar van de donkere vorm, 
die hij beschrijft als Erperon sfJ?. Ecn goede foto 
daarbij laat duidelijk zien, dat het gaat om de· 
zelfde afwijkende vorm als door ons bedoeld. 
T a y I or vermeldt een van renramlallllll afwijken· 
de kopbeschubbing. Op biz. 932 van zijn publi
catie vermeld t hij voor /enracN!alllm een ongedeeld 
anaalschub, maar op biz. 93 3 heeft hij het over 
rwee grote anaalschubben voorafgegaan door drie 
kleinere schubben; bij de JfJ? hecft hij het over 
een dwars anaalsch ild voorafgcgaan door twee el· 
kaar overlappende schubben. De door mij onder· 
zochte donkere exemplaren wijken aanzienlijk af 
van bovenstaand e omschrijving zodat dan nog 
slechts de duidelijke kleur· en tekeningverschillen 
overblijven. Jk neig er toe aan te nemen, dat van 
ErpelOI/ maar ecn soort bestaat, die in twee kleur· 
vormen voorkomt. In ieder geval bctreft het hier 
een unieke kleurplaat. 

VOORTPLANTING 

P. H. Stet tIer nam op 25 maart 1969 een 
paring waar tussen een danker gev lekt mannetje 
en een Iicht gestreept wijfj e. Op 23 oktober 1969 
nam hij een paring waar van hetzelfde donkere 
mannetje met een tweede gestreept wijfje. Aange· 
zien de wijfjes verdere avances van het mannetje 
resoluut afwezen nam hij aan dat deze bevrucht 
waren . Eind november 1969 werd het eerste wijfje 
zo dik, dat aangenomen moet worden dat dit dier 
drachtig is. Op het moment, dat ik d it schrijf · 
17 juli 1970 - zijn er bij hem echter nog steeds 
geen jongen geboren. Zodra dit het geval zal zijn 
zal de heer S t e t t I e r · naar ik aanneem ook in 
ons blad - publiceren hoe baits, paring en geboorte 
verliepen. Volgens M. A. Smith (1943) wor· 
den er per keer 9·13 jongen geworpen. Jk ver· 
moed toch wei op een plekje boven water, aange· 
zien de jongen hun longen moeten kunnen vullen. 

SUMMARY 

Apart from the in formation about th e distribution 
and ecology of ErpelOI/ /en/ac/llttllllll Lace p e d e, 
a detailed description is given about the remark· 
able behavior of this snake. The question of 
whether one or two species exists is put forward 
as Ta y l or (1965) did before. 
Reacliom of Erperon. W hen taken out of the 
water, the animal immidiatly stiffens. In the water 
they a lways 'stand up'; never lying on the bottom 
of their tank. The body is always slanting upwards, 
while they prefer to hold on with their short tail. 
At night they often emerge and the fore-part of 
their body rests on dry land. 
The renracles. It is defenitel)• not true that the Foto 15. D e meest voorkommde geslreepte vorm 
snake is capable of moving its ten tacles, neither van Erpelon. 
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Foto 16. Foto 17. 
De gestreepte vorm D e gevlekte vorm 

are they sensitive or used as bait to attract fish as 
observations on more than 25 individuals showed. 
The position of the tentacles depends entirely upon 
the gravity and the movements of the water. W hen 
once a fish d id bite one of the tentacles, (see 
photo 4) the snake did not react. W hen the snake 
is taken out of the water the moist tentacles simply 
cling to the head . 
The way in which ErpeiOII catches fish. Contrary 
to other H omalopsinae as Enhydris or Homa/opsis, 
Erpeton does not chase the fi sh, but lies waiting 
in a very caractaristic pose; while holding on with 
its tail, the body is slight!)• bent slanting upwards 
with the head turned in the opposite direction (see 
photo 2). The fi sh has to approach in a certain 
way i.e. alongside the snake swimming towards 
the head . Only when the snake is very hungry 
does he try to seize a fish coming from a different 
direction; here he often misses. The actual force 
when he snatches the fi sh is so great, that about 
one-third of the fish is already in the snake's 
mouth. The swallowing takes only a few seconds, 
after which he takes up his waiting position 
again, and is ready for the next fish. Once five 
goldfish were eaten within half an hour by one 
snake! 
The [Joison. The maxillary with the poisonteeth 
is shown in the drawing. The poison must be very 
weak; once a snake took fr ight and ejected the 
fish he had swallowed a few seconds before ... 
and the fish simply swam on. 
Do two species of ErfJeton exist? T a y I o r (1965, 
page 933) wonders whether another species exists. 
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H e calls it for the present Erpeton sp? This sp? 
is supposed to differ in colour and markings and 
the scales of the head and anal region are said 
to be different. 
Quite a number of Erpeloll which arrived in 
Amsterdam from Bangkok showed a considerable 
variation in colour and markings; lilac-grey in
stead of yellow-brown, and transvers spots instead 
of longitudinal lines. A colourphotograph was 
taken of this d ev iating form, furthermore the 
photo's 7-1 3, and 17. 
The 'normal' longitudinal stri ped form is seen on 
photo's 2, 15 and 17. 
T a y I o r also published two clear photographs, 
showing exactly the same differences (his fig. nr. 
83 represents /en/aC/1 /(1//1 111 and nr. 84 sp ?) 
H owever, the description of the d ifference in 
scalation between /eii/(IC/1 /attllll and sp ? cannot 
be discovered by the author. T a y I o r · s com
ments on page 932 and 933 are not very clear and 
seem not altogether without contradiction. The 
author denies the existance of a second species 
for the time being; he only accepts colour variety. 
Section disclosed that differences in colour and 
markings do not indicate the sex of the animal. 
Reprodue1io11. ln Switzerland, S t e t t I c r ob
served mating in March 1969, and, with an other 
female, in October 1969. In November, the first 
female became very heavy; but until now ( 17 July 
1970) no bi rth has taken place. If anything does 
happen publication will follow. 
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Riehtlijnen -voor h e t houden -van Europese hagedissen 

door E. J . Dul•bc ld, P c r ,.o o n s lraal 2 1-IJ, lloHc rdarn 

l11 dit artike/ worde11 richliijuen gegetten t'oor bet ho11den in bet terrari11m van E11ropese en andere niet
tropische bagediuen. Inbolldsoverzicbl: d e /Jak zelf - t'ertvarming • lemperattmrver/oop . illcbtvocbtig
heid - verlicbling - be110lking - befJianling · t•oeding • res11llaleu · t'OOrtplantillg - zieklen • kollvttllen, 
longontsteking · atmdoening van de IHrbtll'egen - t•ersloppiug · t'err;e/lingsmoeilijkheden • rachilis • 
doodsoorzaken · Sllmmm·y • litemlllllr. 

Chalcides chttlcides, Erstshazelworm 

DE BAK ZELF 
D e hagedissen waar het hier om gaat zijn in het 
algemeen zeer bewegelijke d ieren, de afmetingen 
van de bak moeten dan ook aan de ruime kant 
zijn, en liefst moet het terrarium voorzien zijn van 
een klimwand. Het minimumformaat voor onge
veer 20 dieren is een bak met een grondvlak van 
100 bij 50 em, en een hoogte van 60 em. 
Ventilatie is in het algemeen noodzakelijk, maar 
men moet daarbij zeer goed oppassen voor tocht. 
H et beste is om de ventilatie aan de bovenzijde 
te maken. 

DE VERW ARMING 
Indien een goede straallamp gebruikt wordt (zie 
verderop onder 'verlichting') is de luchtverwar
ming meestal reeds voldoende, en een bodemver
warming meestal overbodig. Dit laatste hangt af 
van de afstand van de bodem tot de lamp: d eze 
-mag niet meer dan 60 em bed ragen, anders wordt 
de bodemtemperatuur in het hart van de bundel 
te laag. 
Dus bakken die hoger zijn dan 60 em hebben een 
bod emverwarming we) nodig, b.v. een theelich t
element of de veilige flexomat, liefst afgesteld 
m.b.v. een thermostaat op ongeveer 40° C. Deze 
temperatu ur zo goed mogelijk benaderen, want de 

voorkeurstemperatuur van de minst warmte be
hoeftige Lacerta vivipara is ongeveer 37,5 ° C, en 
d ie van de meest warmte behoeftige u1~erta ttiridis 
ligt rond de 4 1,25 ° C. Aile andere Europese hage
dissen hebben een voorkeurstemperatuur d ie tussen 
deze twee uitersten in ligt. 

TEMPERATUU RVERLOOP 
De temperatuur moet dus p laatselijk rond d e 40° 
C liggen, d ie plek is dan het bodemgedeelte waar 
de dieren zich zonnen. De rest van d e bodem en 
de Iucht in het terrarium zullen een temperatuur 
aannemen die overal varieert en die ook afhanke· 
lijk is van de temperatuur van de omgeving van 
de bak. Meestal za l ze liggen tussen de 20 en 30° 
C ; 's winters kan dat best 10 a 20° C worden, en 
's zomers 30 il 40 ° C. 
Verschi llen tussen dag en nacht zijn gewenst, en 
ook daarbij speelt de temperatuur van de omge
ving een belangrijke rol. H et is daarom het beste 
het terrarium in een onverwarmde kamer te zetten. 
In de zomernachten zal de temperatuur dan dalen 
tot b.v. 18 ° C, en in de winternachten zelfs tot 
dicht hoven het vriespunt. 
Is de situatie zo dat 's winters de temperatuur 
geregeld tot vlak bij het vriespunt daalt, dan kan 
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Lacet·Ja 1. triliuea/a Polo: E. ] . Dubbeld 

men d eze periode benutten als winterrust, waar
mee het normale levensritme van de dieren ge
diend is. Zo een periode begint men het beste 
door eerst een week a ileen de warmrestraler nog 
in te schakelen, niet meer te voeren, maar nog 
wei drinken geven. De clieren ledigen dan hun 
ingewanden voordat, na deze week, ook de warm
restraler wordt uitgeschakelcl en de winterrust be
gint. 
Dit ledigen van de ingewanden is noodzakelijk 
omdat de nog aanwezige voedselresten bij lage 
temperatuur niet meer verder verteren, waardoor 
vergiftiging optreedt en de dieren onherroepelijk 
clood gaan. 

DE LUCHTVOCHTJGHEID 
De relatieve vochtigheicl, verder aangeduid met 
r.v., hangt af van de hoeveelheid aanwezige water
damp en van de temperatuur. Zo ontstaan er dus 
voortdurend verschillen die parallel (open aan het 
temperatuursverloop dat zo juist beschreven is. 
Overdag, bij een temperatuur van rond d e 20° C 
is de r.v. vlak boven de onverwarmde bodem
gedeelten ongeveer 65%, op een hoogte van onge
veer 30 em is de temperatuur 24 ° C en d e r .v. 
45 %, op een hoogte van 60 em is de temperatuur 
28° C en de r.v. 25% . Als ·s nachts a ile warmte
bronnen zijn uitgeschakeld wordt de temperatuur 
overal ongeveer 20° C en d e r.v. 65%. 
De r .v. in het terrarium hangt natuurlijk ook 
Sterk af van de r.v. in het vertrek waar de bak 
staat. In vertrekken waar n iet gestookt wordt 
is deze bij 20° C doorgaans 60%. 
Om de natuurlijke omstand igheden dichter te be
naderen kunnen we ·s morgens voor het inschake
len van de lamp, en · s avonds voor het uitschake
len, sproeien. De r.v. wordt dan meer dan 90%. 
Voorts is een flinke drinkbak aan te bevelen, om
dar die helpt de r.v. op een normaal peil te hou
den. Neemt de temperatuur in het terrarium n.l. 
behoorlijk toe en de hoeveelbeid waterdamp niet, 
dan daalt de r.v. sterk. Het uit de drinkbak dan 
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verdampende water korrigeert dit enigszins. D e 
beplanting werkt daar trouwens ook aan mee. 
Zou de r.v. regelmatig te laag zij n, dan krijgen de 
dieren door bet ronddwarrelend stof aandoenin
gen van de lucbtwegen. 
H et sproeien gescbiedt bij voorkeur met leid ing
water, omdat men daarvan tenminste zeker wee! 
dat het onbesmet is ( dit ad vies geldt na tuurlijk 
a ileen voor de industriegebieden, waar geen zui· 
ver regenwater valt) . Voor d e bak, waarvan bier
boven de maten zijn gegeven, is bet sproeicn van 
rwee maal cen lj,j l iter water per dag voldocnde. 

DE VERLICHTlNG 
De diercn waar we bet over bebben zij n a llcmaal 
zonaanbidders, en zonlicht is dus bet bestc voor 
ze. De bestc plaats voor bet terrarium is links 
van een vcnster op bet zuiden. Dan vall er ·s zo
mers a ileen in de latere middag zon in, zodat het 
niet te beet za l worden . ·s Winters mag de zon 
natuurlijk Ianger in het terrarium vallen . 
Als de kunstverlichting tevens client als warmte
bron kan het best gebruik worden g emaakt van 
een persglas spotlight van ISO Watt. D e tempera
tuur in het hart van d e bundel bedraagt 40° C op 
ongeveer 55 em van de lamp, we zagen a l eerder 
dat dit een voor ons gunstige waarde is. Met T .L.
buizen kan men eventueel bijverlichten, maar als 
de bak bij bet raam op het zuiden staat is dat niet 
noodzakelijk . 
Men kan ook nog gebruik maken van een T.U.V. 
6 Watt 220 Volt, die op 50 :i 60 em van de bo-

Lacerta siCilia campestris 
Polo: Fisber- IVabrmbolz 



Lacerta vi·vipara 

dem geplaatst wordt, en die men hoogstens een 
half uur per dag laat branden (beter nog twee 
maal daags een kwartier) . D e dieren ondervinden 
er geen nadelige gevolgen van, en ik dacht dat 
het moeilijkheden met vervellen voorkomt. Ook 
heb ik nog nooit last gehad van oog· en huidinfek
ties, noch van schimmel. 

DE BEVOLKING 
In het terrarium waarvan d e mateo boven ge· 
noemd zijn kunnen ongeveer 20 dieren gehouden 
worden. Behalve Europese hagedissen kunnen er 
ook haged issen uit andere groepen worden bijge
houden, wenselijk is dit m.i. niet. H et moeten na
tuurlijk wei dieren zijn uit enigszins overeenkom· 
stige biotopen, bijvoorbeeld kleine CordylNs-soor
ten, Pl<tlysallrtts-soorten, kleine Agamen en Scelo
poms-soorten. 
H et aantal van 20 dieren overschreiden moet be
slist worden afgeraden, omdat er anders geen con
trole meer mogelijk is op de voedselopname van 
ieder dier ind ividueel. 
Van sommige Europese dieren niet meer dan een 
paartje per bak houden, omdat ze een uitgespro· 
ken nciging hebbcn een territorium te ve.rdedigen. 
H et gevolg is da t het zwakste iS het loodje legt, 
omdat hij dag in dag uit wordt nagejaagd en ge
beten zo vlug hij zich vertoont. Een voorbeeld 
hiervan is Lacerta simla. 

BEPLANTING 
Als beplanting voor het terrarium kunnen wij het 
beste succulenten ( vetp lanten) kiezen. Aloe vind 
ik zelf zeer geschikt. Cactussen niet gebruiken. De 
planten plaatsen we in het onverwarmde dee! van 
de bak, maar wei in een dee! waar h et behoorlijk 
Iicht is. 

Foro: }. N edermeije1· 

VOEDING 
De voed ing van deze haged issen geeft geen proble
men: behalve insecten, spinnen en wormen eten 
ze ook zacht en zoet fru it en gemalen vlees (ook 
zelfs vlees uit blik, b.v. 'Vlevo' , een hondenvoer). 
Houdt men ze goed op temperatuur dan kunnen 
ze behoorlijke hoeveelheden voedsel opnemen. 
Men moet pas voeren a ls de d ieren op tempera
tuur zijn, daarvoor hebben ze er toch niet of 
nauwelijks interesse voor. 
Het regelmatig toedienen van vitaminen en mi ne
ralen is mij noodzakelijk gebleken. Met d e voed
seldieren kunnen we tegelij kertijd g istocal en 
vitamine A-D toedienen. In het drinkwater kun
nen we kalk en fosforzure kalk, a lsmede vitavia 
doen. 

RESULT A TEN 
De meeste Lacertidae zij n, als men zich aan de nu 
besproken r ichtlijnen houdt, goed en vrij lang in 
het terrari um in Ieven te houden. Ik zelf kan mel
ding maken van de volgende resultaten : 
3 Lacerlft viridis, 5 jaar, nu nog in Ieven. 
2 Lacerla simla C<tmpestris, 4 \12 jaar. N u niet 
meer in Ieven. Van dit paartje kweek en nakweek 
gekregen (zie verderop onde~ voortplanting) . 
2 Lacerla I. lilfordi, 4 \12 jaar, nog in Ieven. Een 
van de jongen is nu 2\12 jaa.r. 
2 Lacerlfl bedriagae, na 2 Y2 jaar nu nog in Ieven. 

Lacerta 1. tiliguerla, na 2\12 jaar nog in Ieven. 
Chalcides bedriagai, na 6Y2 jaar nu nog in Ieven. 

2 Chalcides chahide.r, na 3\12 jaar nog in Ieven, 
kweek. 
1 PlalysallmJ spec., 4 Y2 jaar. 
2 Cordyl11s villifer, oa 2 Y2 jaar nog in Ieven; 
vlak na de aanschaf werd een jong geboren dat 
nog in Ieven is. 
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VOORTPLANTING 

De paring bij Europese hagedissen is meestal een 
nog al wilde aangelegenheid, ze is dan ook maar 
van korte duur. 
Het begint meestal met bet in de bek nemen van 
de staart van bet 9 door bet g . Spartelt het 9 
niet tegen dan pakt bet g plotseling bet achterlijf 
van het 9 vlak voor de achterpoten van opzij in 
de bek. Dan wordt een van de hemipenes inge
bracht terwijl het g. zich ook nog met de achter
poten om bet 9 heenklemt. 
Enige resultaten: _ 
Kweek en nllkweek van Lacerta sicr1la campestris; 
van bet eerste legsel is nu, na 2Vz jaar, nog een 
9 in Ieven; van het tweede legsel nu, na 1¥2 
jaar, nog twee g g in Ieven. Van deze dus in 
gevangenschap geboren dieren kreeg ik 4 maan
den geleden 6 jongen, waarvan er nu nog 4 in 
Ieven zijn. De eerste paringen werden waargeno
men toen bet 9 twee jaar en bet g een jaar oud 
was. 
Kweek van Lacerta l. lilfordi; na 2¥2 jaar is een 
jong nog in Ieven. 
Kweek van Chalcides chalcides; na 2¥2 jaar ge
vangenschap een kweek van 5 jongen, waarvan er 
nu, na ruim een jaar, nog 3 in Ieven zijn en voor
spoedig groeien. 
Over bet grootbrengen van de jongen heb ik al 
eerder in 'Lacerta' bericht (Dub be I d, 1969). 
Voor bet in Ieven houden van veel jongen is het 
noodzakelijk er slechts weinig per bakje te houden. 

ZIEKTEN 

Stellen we voorop dat de dieren gezond zijn als 
we ze aanschaffen, dan kunnen ze ten gevolge van 
fouten onzerzijds ziek worden. Deze ziekten kun
nen zijn: kouvatten, longontsteking, chronische 
ontsteking van de luchtwegen, verstoppingen, ver
vellingsmoeilijkheden en rachitis ( engelse ziekte). 
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KOUVATTEN, LONGONTSTEKING 

Het kouvatten kan voorkomen worden door plot
selinge daling van de temperatuur tegen te gaan 
en door de ventilatie zodanig te Iaten funktioneren 
dat bet niet kan tochten. 
Heeft een dier eenmaal kou gevat, dan zal dit 
meestal uitlopen op een longontsteking. Men kan 
een fatale afloop op de volgende manier proberen 
te voorkomen. Men plaatst bet dier in een droog
warme quarantainebak, bestraald hem twee maal 
per dag met infra-rood Iicht ( afstand lamp-dier 
ongeveer 50 em, bestralingstijd ongeveer 5 minu
ten), laat bet dier veel drinken en client het dier 
iedere dag met een pipet citroensap met wat glu
cose en twee druppels vitavia toe, dit laatste zo 
lang tot dat bet dier weer uit eigen beweging gaat 
eten. De ervaring leerde me, dat de zieke dieren 
slappe thee prefereren hoven gewoon water. 
Een Lacerta trilineata heeft van mij een dergelijke 
behandeling gekregen. Het dier had een zware 
longontsteking opgelopen doordat ze per vergissing 
's nachts buiten was gelaten, terwijl het juist die 
nacht erg afkoelde. De behandeling had na zes 
dagen succes. Na die zes dagen begon bet diertje, 
dat aanvankelijk in een soort coma verkeerde, weer 
zelfstandig te eten en leefde daarna nog 2Vz jaar. 
De volgende verschijnselen wijzen op longont
steking: 

1. geregeld met de bek open zitten 

2. schokkende ademhalingsbewegingen, als of bet 
dier zich oppompt 

3. piepende en gorgelende geluiden tijdens het in
en uitademen 

4. mogelijk rond de neusgaten witte kringetjes, 
deze ontstaan door het uitkristalliseren van 
slijm 

5. een mogelijke complicatie is een Iichte oogont
steking ( uitwassen met boorwater en daarna 
lrgamid er opdoen) 

6. een andere mogelijke complicatie is een sche
delontsteking, te zien aan een verkleuring naar 
zwart toe van de parietale schilden ( zie figuur) 
en een verweking van de schedel op die plaats. 
( Op die plek bevindt zich waarschijnlijk bet 
orgaan dat de lichaamstemperatuur regelt). 

AANDOENING VAN DE LUCHTWEGEN 

Chronische aandoeningen van de luchtwegen open
baren zich meestal door het verstopt raken van de 
neusgaten, zodat het dier steeds de bek moet ope
nen om te kunnen ademhalen. Ontdekt men het 
vroegtijdig dan kan het opvoeren van de rela
tieve vochtigheid nog genezing brengen. Is bet 
reeds in een vergevorderd stadium, hetgeen men 
kan zien aan bet verschijnen van blaasjes op de 
lippen en het opzetten en bol worden van de oog
kassen, dan kan men bet dier maar het beste weer 
in vrijheid stellen. Zo als reeds betoogd onder 're
latieve vochtigheid', is het vooral het nabootsen 
van de relatieve vochtigheid in de natuur die deze 
ziekte kan voorkomen. 



Lacerta f . filfoleiiSis 

VERSTOPPING 
Verstoppingen zullen bij dieren die gezond aan
komen en f:ltsoen lijk verzorgd worden maar zelden 
voorkomen. 
Wat vrij vlug gebeurd is, dat dieren die nieuw zijn 
aangekomen een hele tijd niet gegeten en gedron
ken hebben, en daarom de plotselinge overvloed in 
bet terrarium niet aankunnen. De spijsverterings
processen hebben te lang sti l gestaan, een langzame 
aanpassing is vereist. 
Verstopping kan ook ontstaan door dat de dieren 
te koud worden gehouden, de kou heeft tot ge
volg dat het spijsverteringsproces niet normaal ver
loopt. 
Ook door gebrek aan drinkwater kan verstopping 
ontstaan. 
Wordt een verstopping ontdekt, dan is er naar 
mijn ervaring nog maar weinig aan te doen. Het 
toed ienen van clisma of andere glijmiddelen (ole
um ricini) had bij mij geen succes. Meestal over
lijden de die.ren reeds na zeer korte tijd. 

VERVELLINGSMOEILIJKHEDEN 
Als een dier last heeft met vervellen zal dit meest
al het gevolg zijn van een gebrek aan vitamine B, 
vooral van die soort vit. B d ie de huidfactor be-

Foto: Swck. Mus. ( E. Haupt) 

vat. Men kan dit voorkomen door er voor te zor
gen dat de dieren met het voer gistocal of gist
vlokken naar binnen k.rijgen . 
Op het moment dat een dier niet door zijn vee
veiling heenkomt kan men hem helpen met een 
lauw bad, dat echter niet warmer mag zijn dan 
35• C. H et vocht trekt in de oude opperhuid, 
waardoor men deze na enige tijd voorzichtig kan 
afstropen. 

RACHITIS 
Rachitis of engelse ziekte kan vooral bij opgroei
ende dieren optreden, a ls ze tijdens hun jeugd niet 
genoeg bouwstoffen voor hun skelet in het voed
sel toegediend k.rijgen. Men moet dit dus tegen 
gaan door de dieren rijkelijk te voederen en aan 
het voedsel gistocal, of vitaminen en kalk, toe te 
voegen. Gistocal geeft men altijd via het voedsel, 
men kan ook vitavia middels het drinkwater toe
dienen. Rachitis hangt ook samen met een gebrek 
aan zonlicht: kalk en vit. D zijn tesamen nodig 
om deze ziekte te voorkomen. 
Tekorten aan vitaminen en mine.ralen hebben bij 
uitgegroeide dieren een voortijdig ouderdom tot 
gevolg, de die.ren Ieven korter en zien er vaal en 
niet al te levenslustig uit. 
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DOODSOORZAKEN 
H et is mij maar zelden gelukt een ziek dier te 
genezen, de al vermelde genezing van een long
ontstek ing is een gelukkige uitzondering. Doods
oorzaak is bij mij in bijna aile gevallen verstop
ping, of schedelwonden en schedelbreuken a ls ge
volg van vechtpartijen. Ook komt het voor dat een 
dier sterft a ls gevolg van voedselweigering, door
dat hij zich niet aan de nieuwe omgeving heeft 
kunnen aanpassen (mogelijk was hij in een ver
keerd milieu geplaatst). 

SUMJ.\1ARY 
The author supplies information about the keep
ing of European lizards in captivity and also in
cludes the care of other species like Cordylus, Pla
tysaums and Scelopoms. 
T he terrari11m. For an average of 20 animals the 
terrarium should be at least 100 x 50 x 60 em. 
Ventilation must neve.r be the cause of any 
draughts. As the animals are very active, a clim
bing wall is desirable. 
H eating. Apart from a strong electrical light bulb, 
no further heating is neccessery. The temperature 
on the floor in the centre of the lightbe::m shou ld 
be 40° C. This temperature is needed while ·sun
ning·. When the terrariu m is placed in an un-

Coulylus vi ttifer Polo: J. Nedermeijer 
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Lacerta bedriagae Foto: J. J. van Raam 

heated room, we get the more normal changes of 
temperature. There is no need to put on the light 
in the daytime during cold spells in the winter. 
Care must be taken to see that the animals start 
their wi nterrest without any kind of food in their 
bowels; it is advisable to keep the light burning 
at least one week after the last feed. 
Humidity. As with temperature, the humidity is 
more normal in an unheated room. Continuous dry 
a ir causes affection of the bronchial tubes. 
Lighling. In a cage of about 60 centimeter in h ight, 
a 150 Watt bulb should suffice for both heating 
and light. If the terrarium stands away from a 
window facing south, the addition of tubular T.L. 
lights should be considered. 
Feeding. Apart from all sorts of insects and soft, 
sweet fruits, the animals will take minced meat 
(even canned dog-meat) . The addition of vitamins 
and minerals proved to be neccessary. 
RemiiJ. By applying the methods described above, 
Larerlll 11iridis and Cht~lcides bedrit1gai have now 
been living for more then five years; Lacerlll I. 
lilfordi and Plttt)'JllliTIIS for already more then 
four years: Lacerla simla campeslris died after 
four and a half years. During that time she twice 
produced young, which in turn produced their 
offspring. 
Reproduclion. Apart from Lacerla sic11la campes
tris, an offspring was produced by Lacerla I. lil
flordi and Chalcides chalcides. 
Diset1se. Pneumonia was cured by placing the ani
mal in a warm and dry cage, and treating it with 
a infra-red ray and a dai ly dose of lemon-juice 
with glucose and vitavia added. No effective cure 
was found for other ailments. The most common 
cause of death was constipation and injuries of the 
head, caused by fighting. Laxatives proved of l ittle 
use against constipation. 
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