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E. J. Dubbeld, W. Jacobi, P. Kalverda, 
P. E. 0 u b o I e r 
pia Hoogenwaardstraat 84c, Rotterdam. 

Aantekeningen over Lacerta pityusensis 
in de natuur en in bet terrarium 

lngezonden april 1974. De auteurs vormen de kern
groep hagedissen van de werkgroep Rotterdam. 
lnhoudsoverzicht : verspreidingsgebied • landschap 
en klimaat van lbiza • uiterlijke kenmerken • ge
schiedenis en verwantschap • biotoop en voedsel • 
gedragswaarnemingen in de natuur - het gedrag in 
het terrarium • verwarming en verl ichtlng - voedsel -
het overwinteren • voortplanting • summary • litera· 
tuur. 

VERSPREIDINGSGEBIED 

Lacerta pityusensis komt voor op de eilan
dengroep de Pityusen en (ingevoerd) op 
Mallorca (M e r t e n s & W e r m u t h, 

Fig . 1. De kust van lbiza. Foto : J aco bi. 

1960). De nominaatvorm is bekend van 
Ibiza en van kleine eilandjes daaromheen, 
voor zover deze niet door een van de vele 
andere beschreven rassen worden bewoond. 
Ibiza, het grootste eiland van de Pityusen, 
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ligt ongeveer 100 km ten oosten van Cap 
de Ia N ao aan de Spaanse oostkust. Het 
meet 572 km2. 

LANDSCHAP EN KLIMAAT 
VAN ffiiZA 

lbiza is een heuvelachtig rotsplateau met op 
de meeste plaatsen steile kusten, met vele 
inhammen en weinig stranden. De aanwe
zige steensoort is in hoofdzaak geelrode 
kalkzandsteen, maar soms ook leisteen of 
graniet. Er komt grauwe klei voor en rode 
klei, waarvan de kleurintensiteit verschilt 
per gebied. Graniet vindt men vooral op de 
heuveltoppen. Aan de nog vrijwel ongecul
tiveerde kusten groeit een groot aantal 
soorten wilde planten (fig. 1). 
Het is opvallend hoe ongerept de natuur 
aan de kusten van dit toeristeneiland nog is. 
Het binnenland van Ibiza wordt bijna ge
heel in beslag genomen door landbouw
gron~ en menselijke vestigingen. Slechts de 
heuveltoppen, een gedeelte van de westkant 
vari bet eiland en de kust zijn niet door de 
mens geannexeerd. 

Het klimaat op Ibiza is, door de gunstige 
invloed van de omringende Middellandse 
Zee, . draaglijker dan dat op bet Spaanse 
vasteland. In tabel I worden de gemiddelde 
Iuchttemperaturen per maand gegeven. 
Twee onzer mateo gedurende 15 dagen in 
augustus 1972 de volgende temperatuur
waarden op Ibiza. Het gemiddelde dagelijks 

Tabel I. Gemiddelde luchttemperaturen op lblza. 

maand max. min. 

januari 12 7 
februari 14 9 
maart 17 12 
april 20 15 
mei 24 19 
juni 28 23 
juli 32 27 
augustus 28 23 
september 24 19 
oktober 20 15 
november 17 12 
december 14 9 
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Fig. 2. Lacerta pltyusensls, exemplaren van het 
eilandje Sal Rossa, dat 60 meter uit de kust van 
lbiza ligt. De dleren van lbiza zelf zijn minder groen 
van kleur, de wijfjes daar zijn zelfs overwegend 
bruin. Foto: J a c o b I. 

maximum, gemeten in de schaduw, 2 m ho
ven de grond, bedroeg 33° ~- Het gemid
delde nachtelijk minimum op dezelfd~ plaats 
was 24° C. De relatieve luchtvochtigheid 
gemeten 1 m hoven de grond bedroeg over
dag gemiddeld 49D/o en 's nachts gemiddeld 
850/o (de absolute luchtvochtigheid was 
overdag toch boger dan 's nachts; bij ho
gere temperaturen kan Iucht meer water
damp bevatten dan bij lagere). De lucht
vochtigheid varieerde overdag van 3(} tot 
600/o en 's nachts van 70 tot 95D/o. 
De daglengte in de bewuste augustusperio
de bedroeg ongeveer 13 uur en 20 minuten. 

UITERLIJKE KENMERKEN 

De kop-romplengte van de Pityusen-hagedis 
is meestal meer dan 6,5 em, de staartlengte 
is meestal korter dan bet dubbele van de 
kop-romplengte. Bij volwassen dieren is de 
grondkleur van de rug Iicht- tot donker
groen en, vooral bij vrouwtjes, soms bruin. 
Over de rug lopen drie, soms ten dele in 
vlekjes opgebroken, zwarte tot bruine len
testrepen, over de zijden lopen er twee. Op 
de rug bevinden zich verder groene tot gele 
vlekjes, op de flanken witte tot gele vlekjes. 
Onder de flankstrepen is een lengterij van 
6 lichtblauwe vlekken. Soms zijn er ook nog 
wat zwarte vlekjes tussen. De buikkleur is 
vuilwit tot oranjewit. De poten zijn boven
op Iicht bruin tot zwart (de voorpoten kun
nen wat Iichter van kleur zijn) met zwarte 
en/of Iichte vlekjes, en verschillen onderop 
niet van de buikkleur. De kop is bruin tot 
groenbruin, bij uitzondering geheel groen, 
meestal met zwarte vlekken. De keel heeft 
dezelfde kleur als de buik, met soms bruin
zwarte vlekken en/of streepjes. Soms is er 
ook blauw op de keel, bet duidelijkst naar 
de kin toe. De staart tenslotte is bruin tot 
groenbruin met zwarte vlekken. Een gere
genereerde staart heeft twee bruine lengte
strepen en is Iichter van kleur dan de oor
spronkelijke staart. 
J eugdige dieren bebben een olijfgroene rug 
met 6 Iichte Iengtestrepen en gele vlekjes, 





ecm~/lj~)v.aChtig. witte b•!ik~":een.: Witte keel W~>rden gerekend en die· van Mallorca en 
e~~eeu·~~t met tot '?P :een' .detde de rug- ; ·-M~norca wei. 
lerigt~ep~n en uitlopend m een. blauw~ . . . . 
acbtig groene kleu~. · 

BIOTOOP EN.VOEDSEL 

GESCHIEDENIS EN VERWAN'FSCHAP 

lets over de gescbiedenis van de soort-.in 
verband met de geologiscbe geschiedenis 
van bet verspreidingsgebied leert ons 
Eisen t r aut (1950). De Balearen war~n 
in bet midden van bet Plioceen nog met 
bet vasteland van Spanje verbonden en 
vormden de voortzetting van bet Andalusi
sche booggebergte. Aan bet einde van bet 
Tertair of aan bet begin van bet Diluvium 
(of Pleistoceen) zou bet stuk land tussen 
de . Balearen en bet vasteland verzonken 
zijn~ . He~ kaartje (fig. 3) laat zien dat de 
1000 :m dieptelijn de eilanden nog met het 
vasteland verbindt. Ten noorden, oosten en 
zuiden van de eilanden bereikt de zee diep
ten van 2500 tot 3000 m. De diepte tussen 
Mallorca en Menorca bedraagt ongeveer 
80 m, die tussen Mallorca en lbiza 600 m, 
en men neemt aan dat Mallorca en Ibiza 
veel Ianger vail elkaar gescheiden · zijn dan 
Mallo rca ·_en Menorca. Zo kan verklaard 
worden· dat de Lacerta-populaties van Mal
lorca en lbiza niet meer tot dezelfde soort 

Fig .. ~. De ligging van de Balearen. 

De Pityusen-bagedis treft men vrij algc
meen aan op muurtjes, langs wegen en bij 
menselijke nederzettingen. De grootste po
pulaties vindt men · langs de · kust in een 
zone met tanielijke lage begroeiing. De ha
gedissen zijn zeldzaam op de onbegroeide 
rotsen langs de kust. De kustvegetatie be
staat vooral uit jeneverbes, aleppoden, 
bruidsluier, kleine madeliefjes, gras, Pnkele 
suculenten, tijm, distels en wilde roos (fig. 
4). 
Zoet water is op Ibiza nauwelijks aanwezig, 
uitgezonderd in reservoirs op het platteland, 
die voor de bevloeiing dienen, en in de Rio 
de Santa Eulalia, de grootste rivier van bet 
eiland. In augustus bestond deze uit een 
vrijwel droge bedding met bier en daar een 
plasje water. De bagedissen zullen waar
scbijnlijk .voornamelijk van dauw en regen 
drink en. 
Het natuurlijke voedsel van de Pityusen
bagedis bestaat uit insecten zoals sprinkha
nen, kevertjes, bladluizen, mieren, krekels 
en insektenlarven. Ook zaden worden ge
geten en vliegen, wespen, bijen en vlinders. 

~ .~ lo ~ lo ~ !o 
KiloMe~er 
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~-Jenever-bes 
~-ALeppod.en 

~-Th!jm :
~-DisleLs! 

Fig. 4. Schematische voorstelling van de kustvege
tatie op lbiza. 

Volgens Eisen t r aut (1950), die deze 
waarnemingen echter niet aan de nominaat
vorm verrichtte, eten ze ook pissebedden, 
duizendpoten, wormen, vijgen en cactusvij
gen. Wanneer ze op de kale kustrotsen Ie
ven is dat altijd tussen en bij zeevenkel, 
waarvan ze ook zouden eten volgens 
E i s e n t r a u t. Vijgen en cactusvijgen 
worden waarschijnlijk vooral stukgebeten 
om aan de vochtbehoefte te voldoen, even
als zaden, maar de hagedissen zullen aldus 
tevens voedingsstoffen opnemen. 

GEDRAGSWAARNEMINGEN 
IN DE NATUUR 

Na een meer algemeen verslag van K a 1-
v e r d a en 0 u b o t e r over hun waarne
mingen in augustus 1972 volgen enkele op
merkingen naar aanleiding van een meer 
gedetailleerde waarneming aan een dier 
door Jacobi in juli 1972. 

K a 1 v e r d a en 0 u b o t er zagen de die
reo van 07.00 uur 's morgens tot 18.00 uur 
's avonds. De temperatuur bij bet verschij
nen was reeds 26° C (rei. vochtigheid 800/o) 
en bij bet verdwijnen 32° C ( rei. vochtig
heid 590/o), in de schaduw gemeten. Van 
eigen territoria bij de dieren werd niets 
waargenomen. Er waren wei schermutselin
gen, de dieren waren onderling onverdraag
zaam, maar na afloop daarvan behoefden 

de dieren niet naar hun oude plaats terug 
te lopen. De dieren hebben waarschijnlijk 
geen vaste schuilplaatsen, maar vluchten 
naar de dichtsbijzijnde plek waar ze zich 
veilig voelen. Pasgeboren jongen, die er in 
augustus veel waren, konden zul}ce plaatsen 
slecht vinden. Het vechten bestaat overwe
gend uit bet najagen van de zwakste door 
de sterkste. De indruk bestaat dat er wei 
vaste slaapplaatsen zijn: bepaalde exempla
ren kon men aan bet einde van de dag 
steeds op dezelfde plaats terugvinden. De 
perioden van zonnen duurden ongeveer 
een minuut, slechts na bet tevoorschijn ko
men en kort voor bet verdwijnen duren ze 
iets Ianger. Er wordt gezond op muurtjes 
en rotsen of, aan de kust, vaak bovenin 
struiken (bijvoorbeeld jeneverbes). De plaat
sen om te zonnen werden wei gekozen dicht 
bij gaten, spleten of struiken (vluchtmoge
lijkheid?). 
In tegenstelling tot bet individuele gedrag 
houden bepaalde groepen zich wei aan be
paalde gebieden. Interessant was, dat een 
van de waargenomen groepen uit touter 
jonge dieren bestond, die dus gescheiden 
van de oudere leefden. 
Ten opzichte van mensen zijn de dieren 
weinig schuw en zeer nieuwsgierig. Wan
neer men roerloos zit wordt men nagenoeg 
van top tot teen onderzocht. Ze zijn dan 
ook gemakkelijk te vangen. Een goed lok
middel bleek water: de dieren hadden 
voortdurend dorst. Ook limonade en peper-
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Fig. 5-6. Biotoop van Lacerta pltyusensls op lbiza. 
Foto's: J a c o b i. 

munt konden dienst doen. U it het fei t da t 
de hagedissen la ter in het terrarium, waar 
altijd water voorhanden was, niet taalden 
naar pepermunt, zou men kunnen afleiden 
dat ze in de natuur pepermunt slechts aan
nemen omdat het dorstlessend zou zijn. 

De door J a c o b i gevolgde hagedis, een 
mannetje, zonde zich tussen het tevoor
schijn komen om 08.27 uur, da t was twee 
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minuten nada t de heuvel waar de waarne
mingen plaats vonden in de zoo te warm, 
en bet voor goed verdwijnen om 13.00 uur, 
zeven maal en wei gedurende respectieve
lijk 3,5, 2,5, 2,5, 5, 1, 3,5 en 7 minuten. In 
die zelfde tijd werd gebeten in een thermo
meter, belangstelling getoond voor een hor
logeband, een bitte r vocht bevattend zaadje 
gekraakt en 1,5 minuut lang belikt, gedu
rende 3 minuten mieren gegeten, en nog 



even gelikt aan een stukje sinaasappel. An
dere dieren atcn ondertussen broodkrui
mels. Het waargenomen mannetje was twee 
maal uit het gezichtsveld verdwenen, 23 mi
nuten onder een rotsblok en 20 minuten el
ders. 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 

De dieren verschijnen meestal binnen een 
half uur na het inschakelen van de licht
bron. De eerste activi teiten zijn zonnen en 
daarna drinken. Beneden 10° C en boven 
35° C zijn ze niet actief, verder de gehele 
dag. Wei zijn ze wat minder beweeglijk dan 
bijvoorbeeld Lacerta sicula campestris en 
heeft waarschijnlijk daardoor een wat ge
ringere voedselopname. Bij een tempera
tuur van 24° C zonnen de dieren van 25 
seconden tot 1,5 minuut. 's Morgens na het 
ontwaken zijn deze perioden Ianger om 
tot een activiteitstemperatuur te geraken. 
Het slapen geschiedt meestal onder of tus
sen stenen op vaste plaatsen, met een voor
keur voor vochtige plaatsen, tot ongeveer 
10 em diep in de bodem. Slechts wanneer 
abrupt het Iicht wordt uitgeschakeld slapen 
de hagedissen boven de grond. 

Fig. 7. Lacerta pltyusenala. Foto: J a co b i. 

GROOTTE EN INRICHTING VAN 
HET TERRARIUM 

In een minimaal 50 (Iengie) bij 30 bij 30 em 
metend terrarium bedekt men de bodem 
met zand, waarop wat grote stenen worden 
gestapeld. De beplanting bestaat uit enkele 
vetplanten, zo ver mogelijk van de stralings
bron verwijderd, op plaatsen waar de zand
grond met klei is gemengd. Een regelmatige 
bevochtiging van de bodem rondom de ste
nen (schuilgelegenheden) is nodig om gra
ven en eieren leggen mogel ijk te maken. De 
bodemlaag moet ten minste acht em d ik 
zijn. Een ruwe, beklimbare achterwand is 
het beste, het liefst nog met gaten en sple
ten als schuilgelegenheden, of ook om nog 
wat succulenten in te planten. Als zonne
plek kiezen we een niet beplante plaats, 
waar een grote platte steen, die de warmte 
goed vast houdt, uitstekend dienst kan 
doen. Hierop richten we een warmtest raler. 

VERWARMING EN VERLICHTTNG 

Voor verlicht ing en verwarming nemen we 
~en straallamp die op de zonneplaats een 
temperatuur van ongeveer 40° C teweeg 
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kan brengen. Voor grotere bakken kan men 
bijvoorbeeld de 100 W persglas spot ne
men. De onderzijde van de straallamp moet 
ongeveer een halve meter boven de zonne
plaats blijven. Het horregaas dat de bak af
dekt is bij voorkeur van metaal (smelten!). 
Voor bijverlicbting kan men verder met TL 
werken. Bij de ventilatie moet men :ervoor. .. 
zorgen dat geen tocht optreedt. In de licbt
kap kan men de bovenzijde van gaatjes
board maken, wat men ook in een deurtje 
of luikje aan een zijkant kan toepassen. 

YO EDSEL 

Het boofdvoedsel van de dieren bestaat uit 
wasmotlarven, meelwormen en vliegen. Als 
bijvoeding worden krekels, maden, regen
wormen, muggen en spinnen gegeven. Ook 
niet-levend voer, zoals bondevoer uit blik, 
werd genomen. Zulk hondevoer bestaat 
overwegend uit ingewanden van zoogdieren 
en pluimvee. Zacht en zoet fruit wordt wei 
belikt maar niet gegeten. Met de voeder
dieren of het vlees wordt een maal per 
week gistocal toegediend. 
Een drinkbak staat zo ver mogelijk van de 
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straler af. Het water wordt regelmatig ver
verst. Iedere ochtend en avond wordt in 
bet terrarium gesproeid om tenminste de 
relatieve vochtigheid van het biotoop wat te 
benaderen. Via· bet drink- of sproeiwater 
worden ten minste een maal per week enige 
druppels Vitavia of V 12 (b.eide van Bo
gena) toegediend. Deze preparaten zijn in 
water oplosbaar. 

HET OVERWINTEREN 

Het is, met als laagste gemiddelde dagtem
peratuur 12° C (januari), niet waarschijnlijk 
dat Lacerta p. pityusensis in de natuur een 
winterslaap boudt. In bet terrarium verdwij
nen de dieren aileen tijdelijk, tijdens kou
dere perioden, maar bij stijgende tempe
ratuur !<omen ze direct tevoorschijn. Het 
lijkt waarscbijnJijk dat dit gedrag met bet 
natuurlijke overeen komt. 

VOORTPLANTING 

Paringen werden waargenomen bij tempe
raturen tussen de 20 en 30° C. Het gedrag 



voor de paring verloopt als volgt. Het man
netje kromt de nek en kwispelt met de 
staart, en draait tegelijkertijd om bet vrouw
tje been dat, indien bet bereid is, met de 
voorpootjes wappert, de kop op en neer be
weegt en met de staart kwispelt. Daarop 
grijpt bet mannetje bet vrouwtje net voor 
de acbterpoten en beweegt zijn kaken heen 
en weer, draait zijn staart onder die van 
bet vrouwtje door, grijpt zicb met de ach
terpoten aan baar vast en brengt de paring 
tot stand. 
Het kan ook gebeuren dat bet mannetje het 
vrouwtje eerst bij de staart pakt en zijn ka
ken dan langzaam naar het licbaam toe be
weegt. Als bet vrouwtje niet bereid is, bijt 
ze van zich af of neemt de vlucht. 
Ongeveer 28 dagen na de paring legt het 
vrouwtje haar eieren. Tijdens deze dagen 
zont zij meer dan gewoonlijk. Vlak voor het 
leggen wordt ze onrustig en graaft bier en 
daar om een gescbikte plek te vinden. In 
de periode april-juni 1972 werden drie leg
sels gevonden en op 5 januari 1973 nog 
een. Januari-legsels komen in de natuur niet 
voor. 
De legsels bestonden aile uit twee eieren. 
Aileen bet tweede Jegsel kwam uit. Dit leg-

datum leeftijd lengte 

30 juli 0 dagen 77 mm 
1 september 33 dagen 91 mm 

17 oktober 79 dagen 113 mm 
3 januari 157 dagen 126 mm 

Tabel II. Groei van jonge Lacerta pllyusensls. 

sel van 11 mei 1972 werd een dag later ver
plaatst naar de eierbak. In deze bak van 75 
bij 35 bij 40 em bevindt zicb een vlak ge
deelte, beschenen door een 40 W lamp, en 
een heuvel, beschenen door een 60 W lamp. 
Er huisden Lacerta muralis in, waarvan 
de vrouwtjes in de heuvel hun eieren leg
den. De eieren van de Pityusen-hagedis 
werden nu bij deze eieren begraven en 
Lacerta muralis werd verwijderd. Op 30 juli 
1972 kwamen· de twee eieren uit. De pas
geboren Lacerta pityusensis kregen in de 
eerste zes weken als hoofdvoedsel fruitvlie
gen, afgewisseld met muggen en weide
plankton. Daarna werd bet boofdvoedsel 
zachte meelwormen, met als afwisseling 
fruitvliegen en kamervliegen. Met de voed
seldieren werd twee maal per week gistocal 
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gegeven. De jongen groeiden voorspoedig 
op, hetgeen blijkt uit tabel II. 

Tot besluit kan worden gezegd dat Lacerta 
pityusensis goed houdbaar, levendig en 
weinig schuw is. Aan bet voedsel worden 
geen hoge eisen gesteld, evenmin als aan de 
inrichting van bet terrarium. Naar onze er
varing kan men beter geen andere dh~ren 
bij de Pityusen-hagedis houden, behoudens 
Tarentola mauritanica en Hemidactylus 
turcicus. 

. SUMMARY 

Some observations were made on the behav
iour of Lacerta pityusensis in its natural 
habitat and in the terrarium. There seemed 
to be no fights about territoriums, though 
the lizards did not stand one another very 
well on short distances. They ate ants and · 
bread crumbs and were easily attracted by 
water or juicy fruits. On flight they made 
use of any possible hiding place but during 
the night individuals seemed to stick to one 

Boekbespreklng 

special place. A terrarium should be 50 x 
30 x 30 em at least, and hold a sandy bot
tom of 8 em or more and some big stones. 
One place, under a lamp, should have a 
temperature of about 40° C. The animals 
possibly do not hibernate, the lowest tem
perature on lbiza being 7° C (average 
January night temperature). The food con
sists of insects and other small animals. In 
the terrarium canned dog food was taken 
as well. One female laid eggs three times 
during the period april-june. One of the 
layings, all consisting of two eggs, hatched 
after 28 days. The young fed on Drosophila 
and other small and soft insects. A vitamin 
preparation was added. After 157 days they 
had a total lenght of 126 mm. The total 
lenght at birth was 77 mm. 

Llteratuur 

E I s e n t r a u t, M., 1950. Die Eidechsen der Spani
schen Mlttelmeerlnseln und ihre Rassenaufspal
tung lm Lichte der Evolution. Akademie-Verlag, 
Berlijn. 

M e r t e n s, R., & H. W e r m u t h, 1960. Die Am
phibian und Reptilian Europas: Waldemar & Kra
mer, Frankfurt am Main. 

C. H. Ernst en R. W. Barbour: "Turtles of 
the United States". 

lngezonden mel 1974. Het besproken boek is uitge
geven door The University Press of Kentucky, prljs 
$22,50. 

Begin vorig jaar werd de literatuur over 
schildpadden verrijkt met bovengenoemd 
werk van E r n s t en B a r b o u r over de 
schildpadden van de Verenigde Staten. Ben 
kloek werk van 347 bladzijden (formaat 21 
bij 27), voorzien van ongeveer 500 foto's en 
afbeeldingen waaronder 61 kleurenfoto's, 
dat aileen al daarom elke cheloniofiel zal 
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aanspreken. 

Het hoek is geheel gewijd aan de in of rond 
de V.S. voorkomende water-, land- en zee
schildpadden, totaal 49 species. Het accent 
van dit hoek, dat zich vooral orienteert op 
de ecologie en etholo~ van deze dieren, is 
wei duidelijk komen te liggen bij de be-



schrijving van elk van deze species. Voor 
elk van de species vindt men een beschrij
ving van de uiterlijke kenmerken, gevolgd 
door gegevens omtrent de geografische ver
spreiding, verwijzing naar er op gelijkende 
species (die bij de identificatie verwarring 
zouden kunnen geven), beschrijving van de 
habitat en van bet gedrag. Vervolgens wordt 
aandacht geschonken aan de voortplanting, 
nestbouw, bet uitkomen en de groei van de 
jonge dieren. Hierna komt de voeding aan 
de orde, worden de natuurlijke vijanden 
van bet species vermeld terwijl gegevens 
over migratie en over populaties de uitge
breide dokume~tatie omtrent bet species af
sluiten. Meerdere foto's van bet dier alsook 
van de schedel en een kaartje met de geo
grafische verspreiding zijn in de tekst op
genomen. 
Niet minder dan 250 bladzijden van bet 
boek zijn aldus gewijd aan deze omvangrijke 
documentatie omtrent de noord-amerikaan
se schildpadden. De auteurs, zelf bekende 
schildpadkenners uit de V.S., hebben in dit 
werk bijzonder veel literatuur verwerkt, met 
name de literatuur die gepubliceerd werd 
tot en met eind 1970. In de bibliografie, die 
zij aan bet eind van bet boek hebben op
genomen, vindt men in hoofdzaak de litera
tuur vermeld die gepubliceerd is tussen 1950 
en 1970, op zich trouwens al 48 pagina's in 
beslag nemend. 

Zowel wat betreft de verzamelde gegevens 
als wat betreft de uitvoerige bibliografie kan 
dit boek worden gezien als een zeker ver
volg en volledige revisie van bet in 1952 
verschenen boek van A r c h i e C a r r over 
de noordamerikaanse schildpadden (Hand
book of turtles), dat gegevens over deze die
reo samenvat aan de hand van tot 1950 
verschenen literatuur. Beide delen tezamen 
geven dus een· volledige bibliografie van aile 
literatuur over schildpadden die tot en met 
1970 is verschenen. 

Vormt deze documentatie over de dieren 
de hoofdmoot van bet boek, dit wordt voor
af gegaan door een algemene inleiding en 
een sleutel voor de identificatie van de 49 
species. Het hoofddeel wordt gevolgd door 
een hoofdstuk over de oorsprong en evolu
tie van de noordamerikaanse schildpadden, 
een hoofdstuk over schildpadden in gevan-

genschap (slechts 3 pagina's) en een hoofd
stuk over parasieten, kommensalen en sym
bionten van deze dieren. 

AI met al een boek van formaat, zowel wat 
betreft de omvang en uitvoering van bet 
boek als wat betreft de kwaliteit en bet ni
veau van de inhoud. Het gaat ongetwijfeld 
om een belangrijk standaardwerk op her
petologisch gebied, dat niet aileen op zijn 
plaats is in wetenschappelijke bibliotheken, 
maar ook op de boekenplank van de in 
schildpadden geinteresseerde amateur-her
petoloog, al zal de prijs .voor sommigen een 
bezwaar kunnen zijn, nl. $ 22,50 (dus onge
veer f 70,-). 

Bij aile Iof voor schrijvers en uitgever voor 
dit uitstekende werk willen we ons evenwel 
toch enkele kritische kanttekeningen veroor
loven. In de eerste plaats een opmerking 
over bet karakter van dit werk. We merk
ten al op, dat bet zwaartepunt is komen te 
liggen bij de beschrijving van elk der 49 in 
de V.S. voorkomende species. Dit houdt in, 
dat de verschillen tussen de subspecies t.a.v. 
voorkomen, uiterlijk enz. enz. niet sys.tema
tisch beschreven worden, maar doorgaans 
slechts incidenteel aan de orde komen. Een 
duidelijk verschil met bet Handbook of 
turtles van Carr, waarin wei elk subspe
cies afzonderlijk wordt behandeld. Uiter
aard heeft bet afzonderlijk behandelen van 
elk subspecies pas zin als er duidelijke ver
schillen aanwezig zijn t.a.v. de andere 
ondersoorten en hierover voldoende infor
matie beschikbaar is. Dit is zeker niet altijd 
bet geval en dan heeft de benadering van 
deze auteurs zeker wei voordeien. Een punt 
dat hiermee samenhangt is bet feit dat dit 
boek zich niet zo goed leent voor bet iden
tificeren van een noord-amelikaanse schild
pad. Met behuip van de voor in bet boek 
opgenomen sleutel zal bet evenwel hoogst
waarschijnlijk wei lukken om bet dier in bet 
goede species onder te brengen, maar voor 
een eenduidige identificatie van de even
tuele subspecies zijn de sleutels die C a r r 
in zijn Handbook geeft beter geschikt dan 
de summiere beschrijving die E r n s t en 
B a r b o u r van vele subspecies geven. 

Wat de systematiek betreft valt met name 
op bet onderbrengen van bet gehele genus 
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Pseudemys (waarvan de bekende roodwang
schildpad, Pseudemys scripta elegans, deel 
uitmaakt) onder bet genus Chrysemys, 
waartoe totnogtoe slechts de zogenaamde 
sierschildpadden werden gerekend, bij ve1e 
schildpadhouders vanwege hun fraaie kleu
ren geliefde dieren. Deze nieuwe indeling, 
gebaseerd op recent onderzoek van M c D o
we 11 (1964) en anderen, za1 voor1opig wei 
enige verwarring veroorzaken. Voor hen, 
die de roodwang kennen of zelf houden, is 
het mischien nuttig te weten dat dit dier 
zich voortaan mag beroepen op de naam 
Chrysemys scripta elegans. Gezien deze nog
al ingrijpende naamswijziging van bet nogal 
wat soorten omvattende genus Pseudemys 
.ware het misschien een goede zaak geweest 
a1s de schrijvers aan bet eind van hun hoek 
een overzicht hadden gegeven van de oude 
en nieuwe combinaties. 

Een onverwachte gast in bet geze1schap van 
noordamerikaanse schildpadden waarop de 
auteurs zich richten is de Trionyx sinensis, 
de chinese weekschildpad, bet laatste in dit 
hoek besproken genus. Dit dier verdient .zijn 
p1aats in de rij van 'turtles of the U.S.A.' 
doordat bet uit Oost-Azie ingevoerd is op 
de Hawai-eilanden en daar in een beperkt 
aantal in bet wild leeft. 

C. S. Gouda 
Braziliedreef 25, Utrecht. 

Tenslotte nog iets over de foto's. Zoals we 
hierboven al opmerkten wordt het boek ge
sierd door zeer ve1e foto's. Bij elk genus 
treft men meerdere foto's van het dier aan 
van de hoven-, onder- en zijkant bekeken, 
vaak ook close-ups van de kop. en veelal 
ook van de onderscheiden subspecies. Jam
mer is nu echter dat de zwart-wit foto's qua 
breedte aile beperkt zijn tot een kolom van 
de (uit twee kolommen bestaande) tekst. 
Door deze begrenzing is niet altijd aan aile 
foto's vo1doende recbt gedaan terwij1 boven
dien soms onnodig ruimte is verspee1d (nl. 
waar in een kolom slechts een foto is afge
drukt en men de rest van de ko1om wit heeft 
ge1aten). Het aantal aldus gedeeltelijk wit 
gebleven ko1ommen toont aan dat de uit
gevers ongetwijfe1d een aanta1 grotere fa
to's hadden kunnen plaatsen zonder dat bet 
aantal bladzijden of foto's hoefde te worden 
uitgebreid. De kwaliteit van de foto's 1aat 
slechts hier en daar wat te wensen over. 

Tot zover deze bespreking van dit hoek dat, 
ondanks deze kanttekeningen, zonder twijfel 
een bijzonder waardevolle aanvulling is van 
onze toch nog steeds vrij beperkte boekerij 
over schildpadden. 

1:1. L. de Koningh. 

Enkele opmerkingen over Tillandsia stricta 

lngezonden mei 1974. Dit is de vijfde afleverlng in 
een reeks over verschillende soorten Tlllandsla. 

De soort stricta van bet genus Tillandsia 
omvat vele varieteiten. Ze komen uit een 
groot verspreidingsgebied, onder andere uit 
Brazilie, ·Venezuela, Trinidad, Suriname en 
Paraguay. In de groeiwijze zijn niet veel ver-
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schillen op .te merken, de foto is represen
tatief voor aile varieteiten. De ene varieteit 
is 'iets groener, de ander wat meer zilver
grijs. Ze worden ongeyeer 10 em hoog. 



Ook in de bloeiwijze i3 er, oppervlakkig be
zien, niet erg vee) versehil tussen de varie
teiten onderling. Aile hebben een hangende 
kolfvormige bloemtros van 5 tot 8 em lang 
bij een dikte van 2 tot 3 em. Elke bloem 
afzonderlijk heeft een relatief groot sehut
blad. In de kleur van de bloemen treed! 
een duidelijker versehil op. Er zijn rose of 
groene sehutblaadjes, a! dan niet witbe
sehubd. Ook cremekleurige sehutblaadjes 
komen voor. De pijpbloempjes die uitsteken 
tussen de sehutblaadjes zijn karmijnrood, 

Fig . 1. Tillandsla strlcta. Foto: Gouda. 

liehtrood, rose, paars of blauw. U begrijpt 
dat een lichtrood bloempje in een rose 
sehutblad minder opvalt dan een exem
plaar met blauwe bloempjes en rose sehut
bladeren. 

Tillandsia stricta bloeit iedcr jaar en geeft 
meestal sleehts een stek, die het volgend 
jaar bloeit. Het is mij nog niet gelukt de 
soort tot zaadvorming te brengen; ze bloei
den nog nooit tegelijk waardoor kruisbestui
ving niet mogelijk was. 
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Verslag van de Algemene Ledenvergaderlng van 20 april 1974 

Nadal de voorzitter een kwartier over tijd de ver
gadering had geopend, constateerde hij met ge
noegen dat Lacerta groeit. He! aantal laden en werk
groepen stijgt, made dankzij de activiteit van andere 
laden, werkgroepen en stille werkers. De aanhou
dende prijsstijgingen baren zorgen terwijl de ontwik
kelingen rond de bescherming van bedreigde dier
soorten tot tevredenheid leiden. 
Voor het maandblad had de voorzitter waarderende 
woorden. De verkoop van de eerste herdrukken
bundel i s goed verlopen. Een tweede bundel, die 
zal gaan over herpetolog ische waarnemingen in de 
natuur in Noord-Afrika en Zuid-Europa, zal moge
lijk in het najaar het Iicht zien. 
Tenslotte richtte de voorzitter een woord van dank 
tot onze oud-voorzitter de heer V a n W ij k voor 
zijn bemiddeling bij he! verkrijgen van vergaderzaal 
en koffie. 

Op he! verslag van de vorige ledenvergadering wa
ren geen op- of aanmerkingen. De secretaris deelde 
in zijn jaarverslag o.a. he! volgende mede: 
De netto ledenwinst bedroeg eind 1973 194, waardoor 
het totale ledental rend de 1000 kwam, waar we nu 
al ruim overheen zijn. He! aantal werkgroepen is op 
13 gekomen (Zaandam en Alkmaar kwamen er bij), 
terwijl de werkgroepen Paramaribo, Twente en Nij
megen zich aankondigen. 
De penningmeester heeft een batig saldo weten te 
creeren, daarbij niet onbelangrijk gesteund door de 
verm indering van de drukkosten. 
Ondanks enkele klanken In mineur ziet hat geheel 
er opgewekt uit. Zowel secretaris als penningmeester 
kregen geen kritiek, maar wei veal dank voor hun 
vela goede werk. Door verblijf in he! buitenland van 
de heer V e r h a a r werd de kas door de heren 
M e ij e r en R e ij s t gecontroleerd en in orde be
vonden. 

De begroting voor 1974-1975 zlet er gunsllg ult, 
maar men dient zich te realiseren dat inmiddels de 
drukkosten weer aanzienlijk zijn verhoogd. 
In verband met extra kosten die gemaakt moeten 
worden om de contributie binnen te krijgen warden 
enkele opmerkingen gemaakt die echter weinig bij
droegen tot de oplossing van het probleem. 
Na wat vragen en discussies geeft de vergadering 
zijn goedkeuring aan he! voorstel van hat bestuur 
om een inflatiecorrectie van 10"/o van de contributie 
te mogen hanteren. 

Hierna heel! de voorzitter de prettige taak de heer 
J . B. ten Vee n, Lacerta lid nummer 1, tot lid 
van verdienste te mogen benoemen, waarmee een 
stoffelijk blijk van waardering in de vorm van een 
boekenbon vergezeld ging. 

Besluursverkiezing : de heren Van Me e u wen en 
C o r n e I i s s e n warden belden voor hun oude 
functie herkozen. Tegen de door het bestuur voor
gestelde kandidaten voor de kascommissie warden 
geen tegenkandidaten gemeld, zodat de heren Van 
den H o n d e I en Van L I e r o p, de heren R e ij s I 
en V e r h a art zullen opvolgen. 
De heer F r ij I i n k werd herkozen voor de roye
mentscommissie. 
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De voorgestelde statutenwijzigingen bleken weinig 
problemen op le leveren, uitgezonderd het voorstel 
om artikel 3 lid 6 van het huishoudelijk reglemenl 
te schrappen. ledereen besefte de noodzaak, maar 
daar we onvoldoende in staat zijn zeit de dieren te 
kweken vrezen sommigen over enkele jaren aileen 
nog maar planten in hun terrarium te hebben. Reden 
om ons intensief met het kweken bezig te houden. 
He! bestuur werd echter tech gesteund in zijn voor
stel tot statuten~ijziging, zodat de voorgestelde ver
anderingen warden goedgekeurd en bevestigd . 

Namens de Commissie Bedreigde Diersoorten dealt 
de heer Van Me e u w.e n made dat de algemene 
maatregel van bestuur inzake bedreigde cfiersoorten 
inmiddels wet is geworden. Hat blijkt dat he! Mini
sterie van C.R M. de suggestio van B e r g m a n s 
omtrent controle het overwegen waard vindt. De 
Commissie Bedreigde Diersoorten bestaat nu uit de 
heren B e r g m a n s. B I e u m i n k, Van M e e u -
w e n, J a c o b i en v a n K 1 e e f. 

De heer M u n n i g S c h m i d t kreeg voor zijn ar
tikel over de geslaagde kweek met Python Sebae de 
prijs voor he! baste artikel in 1973, nadat de hear 
F o e k e m a een argumentatie voor de keuze had 
gegeven. Hij maakte gebruik van de gelegenheid 
om nog weer eens te benadrukken, dat bij de be
oordeling van artlkelen voor hat maandblad de re
dactie haar taak niet selecterend ziet maar corri
gerend. Tevens wil de redactie bewust niet dat een 
soort artikelen de voorkeur genie! om geplaatst te 
worden. 

De heer V a n M e e u we n kondigde de, mogelijk 
in ons land te houden. Salamandra Tagung 1976 
aan. Lacerta zal Salamandra uitnodigen. 

Oat de wet op bedreigde diersoorten een heel hang
ljzer Is bleek ook weer lljdens de rondvraag waar 
verschillende grate en kleine problemen aan de orde 
k'Namen. De heer J a c o b i zal als contactpersoon 
met het Miniserie van C.R.M. optreden in he! geval 
er moeilijkheden zijn bij Lacerta. 

De heer E n s i n c k kon met genoegen mededelen 
dat zijn aclie van vorig jaar, om de Sinneveldsche 
bossen te bewaren, succes heeft gehad in die z in 
dat er geen industria komi en de verantwoordelijke 
instantie na he! afgraven van de klei verplicht i s een 
herbeplanting tot stand te brengen. 

Na de pauze sprak de heer H. C. J. 0 omen over 
veldonderzoek aan Nederlandse amphibie~<n en rep
tielen. Hoewel het zich uitsluitend tot de greene en 
bruine klkker beperkte werd, niet in de laatste plaats 
door de voortreffelijke dia's, dsze lezing een succes. 
Als tweede na de pauze nam de heer V a n M e e u -
w e n ons mee naar een van de warmste plekken op 
aarde bij Maracaibo in Venuzuela. Een voortreffelijke 
dia-serie maakte )let geheel tot een heerlijke tocht. 
Het was ruim half zss toen de voorzitter de vergade
ring sloot, een Ieder behouden thuiskomst wensend. 

Utrecht/Zelst, mei 1974 
0 . H. B I a au w, 1e secretaris, 
T. Q u art e I, 2e secretaris. 


