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P. E. 0 u b o t e r 
Wilgenlei 41, Rotterdam. 

W aarnemingen aan Lacerta sicula sicula 
op een camping bij Sorrento (Italie) 

lngezonden maart 1974. De auteur maakt deel uit 
van de Studiegroep Europese Hagedissen. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - het biotoop - beschrij
ving van de hagedis - gedrag - vijanden - andere 
reptielen - summary. 

IN LEIDING 

Tussen 2 juni en 13 juli 1973 bezochten 
wij respectievelijk Sorrento en Praiano. In 
deze beide plaatsen observeerden we La
certa sicula sicula R a f i n e s q u e. Helaas 
kon deze studie, wegens tijdgebrek, niet al 
te uitgebreid worden. De waarnemingen 
moesten over het algemeen 's morgens of 
laat in de middag plaatsvinden. 

HET BIOTOOP 

Zowel in Sorrento als in Praiano was het 
terrein sterk in cultuur gebracht. Beide 
plaatsen liggen aan de kust, die op de mees-

Fig. 1. De ligging van Sorrento en Praiano. Kaartje: 
0 u bote r. 
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te plaatsen steil afloopt. Op deze kust zijn 
terrassen gemaakt voor olijfbomen. Ooze 
camping, waar wij Lacerta s. sicula obser
veerden, lag in zo'n olijfboomgaard. Tussen 
de olijfbomen had men enkele andere bo
men en struiken geplant om bet aanzien 
iets minder eentonig te maken. Vrijwel aile 
onderbegroeiing was weggehaald. De onder
begroeiing die er nog was bestond uit gras 
en wat onkruid. Zo nu en dan lagen er op 
bet terrein stapels takken of stokken. Er 
waren weinig stenen of muurtjes; op en
kele plaatsen lag een stuk muur bloot, dat 
meehielp de terrassen in stand te houden. 
Dicht bij de zee hielden de terrassen op, 
omdat de kust te steil werd. Hier lag de 
rots geheel bloot. De steensoort was een 

\ Galli-eilanden 

Vivaro di Nerano Capri 

• •-•onacone-rot s 
/ .. 

Faraglioni-rotsen 

GOLFvanSALERNO 

163 



harde soort kalksteen. 
De kleur van de grond was grauwbruin, 
met zo nu en dan plekken groen van gras 
en onkruid, zodat de hagedissen hierop een 
tamelijk goede schutkleur hadden (fig. 3). 
Waar stenen lagen konden de hagedissen 
gemakkelijk aan vijanden ontkomen in 
spleten tussen deze stenen. Waar deze niet 
lagen hadden de dieren mogelijkheden om 
in gaten onder tenten, onder takkebossen 
of in olijfbomen te ontkomen. De beplan
ting hood hen niet veel schuilmogelijkhe
den. De grondlaag was dik, op sommige 
plaatsen waarschijnlijk wel 4 meter. 
Er was een grote rijkdom aan pissebedden 
en insekten, onder andere muggen, vlin
ders, horzels, nachtvlinders, vliegen, sprink
haantjes, krekels, oorwurmen, zweefvliegen, 
wespen, mieren en dazen. Zoet drinkwater 
was aanwezig in de vorm van gemorst wa
ter van de wasbakken of douches. 

Het klimaat in dit gebied was aangenaam. 
Wij hadden eenmaal op een avond een 
beetje regen en tweemaal een harde stort
bui. Deze buien duurden echter kort. De 
Iucht was meestal onbewolkt. Er waaide 
een zuidwestenwind, die om ongeveer 17 
uur in kracht toenam. De zon kwam om 
ongeveer 6.15 uur op en ging om ongeveer 
20.20 uur onder. 
De luchttemperaturen die werden gemeten 
liepen uiteen van 19° C (2.00 uur) tot 33" 
C (11.00 uur, in de zon). Metingen van de 
relatieve vochtigheid van de Iucht varieer
den van 670fo (11.00 uur, in de zon) tot 
940fo (2.00 uur en 6.00 uur). 

Aangezien er in bet verspreidingsgebied 
van de soort vrijwel geen plaatsen te vinden 
zijn, waar Lacerta s. sicula potentieel niet 
voorkomt, moet men bet hierboven be
schreven biotoop niet generaliseren. Vrij
wel elk terrein (behalve met erg veel scha
duw en/of in een stad) in Zuid-Italie is ge
schikt. 

BESCHRIJVING VAN DE HAGEDIS 

Volwassen dieren. Hun kop is lichtbruin tot 
bronsbruin gekleurd, soms groenig, vaak 
met zwarte vlekjes. De grondkleur van de 
rug is meest groen. Op bet midden van de 
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rug en op de zijden varieert de kleur van 
lichtbruin tot zwart, soms met een vuilwitte 
tot zwarte net- of bloktekening. De kleur 
op de rug wordt naar achteren toe meestal 

· Iichter, ook de groene kleur verdwijnt naar 
achteren toe langzamerhand. Op de zijden, 
achter de voorpoten, bevinden zich 6 licht
blauwe vlekken. Bij de hagedissen van Sor
rento troffen we hoven de voorpoten vaak 
rode en/of blauwe vlakken aan, bij de 
achterpoten soms rode vlekken, iets wat wij 
in Praiano niet zagen. De voor- en achter
poten hebben dezelfde kleur als de zijden 
met zwarte en Iichte vlekjes. De kleur van 
de staart varieert van Iichtbruin tot brans
bruin. Strepen en tekeningen van de rug 
lopen soms op de staart een klein eindje 
door, maar dan altijd minder duidelijk. De 
gehele onderzijde is eenkleurig vuilwit. 
Enige kenmerken van de beschubbing zijn 

· de volgende: bet massetericum (slaapschild) 
is meestal door kleine schubben van de 
supratemporalia gescheiden. De buitenrand 
van de parietalia is meestal rechtlijnig. De 
rugschubben zijn klein en meestal Iicht ge
kield. 
De dieren zijn over bet algemeen slank van 
vorm. Hun kop-romplengte ligt meestal ho
ven de 6,5 em. De gemakkelijkst te onder
scheiden verschillen tussen mannetjes en 
vrouwtjes zijn de breedte van de kop 
achteraan (bij de nek) en de spitsheid van 
de kop; mannetjes hebben een bredere kop, 
maar deze loopt over bet algemeen spitser 
toe. 

Jonge dieren. De kop is bronsbruin. De 
kleur van de rug is zwartbruin. Over de 
rug lopen 4 bruingele lengtestrepen, die 
zijn opgebouwd uit vlekken. De zijden zijn 
bruiner dan de rug. Tussen de voor- en 
achterpoten loopt een bruingele lengte
streep, ook bestaande uit vlekken. Achter 
de voorpoten bevinden zich een aantal 
kleine lichtblauwe vlekjes. De staart is 
bruin; de twee buitenste lengtestrepen van 
de rug lopen heel vaag op de staart door. 
De gehele onderzijde is wit. 

GEDRAG 

Onze eerste conclusie bij de observatie van 
deze hagedissen was, dat de populatie 



waarschijnlijk voortdurend verstoord werd. 
De dieren vertoonden niet het van elders 
bekende territoriumgedrag. Mogelijk hield 
dit verband met de omstandigheden die nu 
eenmaal op een camping heersen. In een 
eventueel territorium zou immers elk mo
ment een tent kunnen worden neergezet, 
waardoor de verdeling van het terrein in 
territoria verstoord zou worden. Steeds zag 
men andere die ren bij de tent. Soms liepen 
er J 0 hagedissen op een oppervlakte van 
4 m2, soms was er een paar uur lang geen 
hagedis te zien. Dit laatste had ons inziens 
nie ts te maken met een bepaald ritme in 
de activite it van de dieren, daar zij de 
gehele dag actief waren. Ze ontwaakten om 
ongeveer 5.30 a 6.30 uur, en verdwencn 
om ongeveer 20.30 uur. De grootste activi
teit lag tussen 10 en 12.30 uur, maar ook 
tijdens het heetst van de dag bleven ze 
actief. 
Het volgen van de hagedissen werd zeer 
bemoeilijkt doordat ze geen vast territorium 
hadden ; ze liepen vaak over tientallen me
te rs, zodat het bijna onmogelijk was om 

in onze tent op de 

een exemplaar te observeren. 
Ondanks het feit , dat de dieren geen vast 
territorium hadden, waren ze tamelijk on
verdraagzaam tegenover elkaar. Dit gold 
zowel voor de mannetjes als voor de 
vrouwtjes. Tot gevechten kwam het vrijwel 
aileen, wanneer een dier zonder er erg in 
te hebben dicht in de buurt van een sexe
genoot kwam. 
Alhoewel de dieren een goede schutkleur 
hadden, vielen ze toch erg op vanwege de 
herrie die ze maakten als ze liepen. Ze 
waren niet erg schuw voor de mens; zodra 
men er aankwam schoten ze wei o nmid
dellij k naar een willekeurige schuilplaats, 
maar ze kwamen binnen korte tijd weer te 
voorschijn en onderzochten dan alles; op 
een dag, tijdens de grootste activiteit, had
den we 5 hagedissen in de tent en 3 hage
dissen rond de bandrecorder. 
De dieren zonden op de aarde, op stenen, 
in bomcn of boven in struiken. Ze deden 
dit meestal niet Ianger dan ccn minuut aan 
een stuk, aileen aan he t begin en aan het 
einde van de dag was dit wat Ianger. 
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Ze voedden zich met allerlei insekten, die 
hier, zoals a l eerder vermeld, in grote over
vloed voorkwamen. Zo nu en dan wilden ze 
ook nog wei zoet fruit tot zich nemen, al
boewel ze hier meestal aileen het vocht 
vanaf likten. Kannibalisme kwam waar
scbijnlijk niet of weinig voor. 
Het hier beschreven gedrag moet men niet 
generaliseren, aangezien het gedrag van 
Lacerta s. sicula in een niet voortdurend 
verstoord gebied op verschillende punten 
sterk kan afwijken van wat wij gezien heb
ben. Jn 1974 hopen wij in de bergen een 
populatie te gaan observeren, die niet ver
stoord wordt door voortdurende verande-

. ringen in de o mgeving, zoals op deze cam
ping. 

VJJANDEN 

Eventuele natuurlijke vijanden van deze 
hagedissen hebben we niet gezien, wei 
honden en katten. En mensen! De mens is 
in dit gebied waarschijnlijk een van bun 

Fig. 3. Biotoop van Lacerta slcula slcula, de grand 
in de olljfboomgaard. Foto: 0 u b o t e r. 
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voornaamstc vijanden; ltaliaanse jongens 
houden het voor een sport een hagedis te 
dwingen zijn staart los te Iaten door er ste
nen op te gooien, waarbij het natuurlijk 
nict uitgcslo te n is, dat de hagedis zelf dood
gegooid wo rdt. Vooral pasgeboren hage
dissen (die er in deze tijd vee( waren) waren 
vaak al eens door een vijand gepakt, wat te 
zien was aan de geheel of gedeeltelijk ver
lorcn staart. Ook voor ons was het zeer 
gemakkelijk pasgeboren jongen met de hand 
te vangen. 
Het aantal hagedissen van deze ondersoort 
in dit gebied en in heel Zuid-ltalie is echter 
zeer groot, zodat me n voor uitsterven voor
lopig nog niet bang hoeven te zijn. Voor
lopig, want vele nu bedreigde diersoorten 
leefden nog niet zo lang geleden ook in 
zulke aantallen. 

ANDERE REPTIELEN 

Het enige andere reptiel da t wij in hetzelf
de biotoop a ls dat van Lacerta s. sicula 



aantroffen, was Tarentola mauritanien 
mauritanien. Meestal waren dit middel
grote exemplaren. Wij zagen een keer een 
exemplaar dat bijna de grootte van een 
tokkeh haalde. 

A. van Heck e 
Eglantierlaan 39, Aartselaar, Belgie. 

SUMMARY 

Notes are given on a population of Lacerta 
sicula sicu/a R a f i n e s q u e, living on a 
camping site near Salerno, Italy. 

De redding van een verdronken Lacerta viridis 

lngezonden juli 1973. 

Toen ik op 6 augustus 1972 te 10.15 uur 
toevallig in mijn buitenterrarium mijn 
smaragdhagedissen gadesloeg, bemerkte ik 
op de bodem van de 25 em diepe vijver 
een eigenaardig voorwerp. Bij nader toe
zien bleek bet mijn jongste half-volwassen 
vrouwelijke smaragdhagedis te wezen. On
middellijk, niettegenstaande ik vermoedde 
dat het dier toch al dood zou wezen, open
de ik de kader met gaas ( 1 bij 1 em maas
wijdte) die het buitenterrarium afsluit om 
ontsnapping te voorkomen en haalde ik de 
jonge smaragdhagedis uit het water. 
Tijdens bet vastnemen van dit dier meende 
ik de kop eventjes te voelen bewegen. Ik 
hield het dier met de kop naar beneden en 
opende de bek om daarna de tong zijwaarts 
uit de bek te Iaten hangen. Met duim en 
wijsvinger probeerde ik vervolgens bet wa
ter uit de longen te masseren. Dit lukte en 
met tussenpozen stulpte bet water uit de 
bek van het jonge dier. Deze behandeling 
werd zo'n 20-tal minuten uitgevoerd. Hier
na begon de smaragdhagedis stilaan op 
eigen krachten te ademen waarbij de lon
gen telkens wijd opengezet werden. Dit 
ademen ging wei gepaard met een piepend 
geluid. Tenein.de longontsteking te voor
komen werd bet dier binnen in een quaran
taineterrarium geplaatst. De warmte van 
een spot deed het dier goed en vergemak-

kelijkte de ademhaling. Gedurende de ver
dere dagperiode was bet dier zeer kalm en 
bleef op dezelfde plaats liggen. 
's Anderendaags was bij bet reptiel geen 
letsel van deze verdrinking te bemerken. 
Na 3 dagen werd zij terug in bet buiten
terrarium geplaatst. Niettegenstaande de 
hagedis tijdens haar verblijf in quarantaine 
over drinkwater beschikte, liep zij onmid
dellijk naar de vijver toe om te gaan drin
ken. Een afkeer van water was bier dus in 
bet totaal niet vast te stellen. 
Het enige dat de smaragdhagedis nu, per 
1 april 1973, van voornoemd voorval over
hield, is een piepende ademhaling bij he
vige emotie. Hoeveel minuten deze hagedis 
onder water heeft gelegen weet ik niet. Het 
was wei zo dat het dier bewegingloos op 
de bodem lag met volledig geopende bek. 
Door toevallig mijn buitenterrarium te pas
seren, kon ik het reptiel op bet allerlaatste 
nippertje redden. Dit voorval toont dus 
wei aan dat een bijna verdronken hagedis 
kan gered worden door het water uit de 
longen te masseren. 

SUMMARY 

A drowned Lacerta viridis was saved by 
pressing the water out of its lungs. 
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K. F. F. K h o 
Orionstraat 7, Hoorn. 

De boomslang Oxybelis aeneus in het terrarium 

lngezonden februari 1975. 
lnhoudsoverzicht: inleldlng - beschrijving van de 
slang - gedrag in het terrarium - hat voedsel - hat 
terrarium - conclusie - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Kleine boomslangen zijn wegens hun slanke 
bouw zeer geschikt om gehouden te worden 
in mooi beplante terraria of paludaria. Er 
is echter eeo probleem bij hel houden van 
dit soort diereo: het voedsel. De meeste 
boomslangen zijn namelijk ingesteld op een 
dieet van kleine kikkers en hagedissen. Het 

Fig. 1. Oxybelis aeneua. Foto: F o e k e m a. 
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gebruik van dit soort voedseldieren kan 
echter niet aanvaardbaar worden genoemd, 
nog afgezien van de moeilijke verkrijgbaar
heid. Men kan dus stellen, dat slechts die 
soorten boomslangen die op ander voedsel 
'overgeschakeld' kunnen worden, in aan
merking kornen om in het terrarium ge
houdeo te worden. De bier te beschrijven 
soort blijkt uitstekend aan vervangende 



vocdscl, namelijk vis, te kunnen wennen. 

BESCHRIJVING VAN DE SLANG 

Oxyhelis aeneus is een zeer slanke boom
slang die cen Iengle van ongeveer 1,50 m 
kan bereiken en daarbij slechts een dikte 
van ongcveer 1 em heeft. Hij komi voor 
in een vrij groot gebiod, nl. de warme sire
ken van Tropisch Amc:rika, zo ongeveer 
van noordelijk Zuid-Amerika tot het noor
den van Mexico. 
De kop is langgerekt en spits. De ogen ver
toncn ronde pupillen en liggen enigszins 
verdiept in groeven aan de zijkanten van 
de kop. Hierdoor is het dier in staat goed 
naar voren te kijken en vermoedelijk een 
prooi met beide ogen waar te nemen. Het 
gezichtsvcrmogen van deze slangen is ove
rigens zeer scherp. Komt er een prooi in 
zijn nabijheid, dan komt de witte tong naar 
buiten en kromt zich enigszins naar boven. 
De tong blijft soms minutenlang in deze 
stand uitgestoken. 
De kleur van het dicr is meestal bruingrijs, 
aan de buihijde wat Iichter. In de Iengle-

Fig. 2. Oxybells aeneus. Foto: Foe k e m a. 

richting !open enkele onduidelijke strepen. 
Evenals het nauwverwante geslacht Leptho
p/,is wordt Oxybelis gerekend tot de 
opistoglyfe Colubridae. Dit wil zeggen dat 
achier in de bek enkele gegroefde giftanden 
voorkomen. Hoewel de meeste ongevaarlijk 
zijn komen in deze groep toch soorten voor 
die ook voor de mens zeer gevaarlijk zijn, 
bijvoorbeeld de afrikaanse boomslang 
( Displwlidus typhus). Oxybelis aeneus is 
echter een volkomen ongevaarlijke slang. 
Van enige gifwerking is mij nooit iets ge
bleken. 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 

Oxybelis aeneus is een vrij rustige slang. 
Wanneer hij het naar zijn zin heeft kan hij 
urenlang bewegingloos tussen de planten 
liggen. Bij werkzaamheden in het terrarium 
zettc ik hem wei eens in een philodendron 
die boven op een kast stond. Daar blecf hij 
dan rust ig zitten. T oen ik hem een keer 
vergat terug te plaatsen bleek hij de volgen
de dag nog rustig in z ijn plant te zitten. 
Deze rust is echter direct voorbij wanneer 
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Fig. 3-4. Oxybella aeneua. Foto's: Foe k em a. 

iets in zijn gezichtsveld opduikt dat op een 
prooi lijkt. Dan komt hij meteen in actie. 
Het lichaam spant zich als een veer, de 
hals gaat in een bocht liggen en de tong 
wordt bewegingloos uitgestoken, waarbij de 
kop nauwkeurig iedere beweging van de 
prooi volgt. Bijna onmerkbaar sluipt hij 
naderbij om dan opeens snel uit te schieten. 
Bijna altijd heeft hij de prooi dan bij de 
kop te pakken. 
Oat deze slang inderdaad zijn prooi op ge-
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zicht pakt blijkt o.a. uit het feit dat hij 
vaak reageert op het spiegelbeeld van de 
prooi in een terrariumruit, wanneer hij dit 
spiegelbeeld toevallig eerder waarneemt 
dan de prooi zelf. 
Het dier is tamelijk tolerant voor andere 
slangen in het terrarium. Hagedissen en 
kikkers kunnen er om begrijpelijke redenen 
echter niet bij gehouden worden. 
De slang is weinig agressief. In het begin 
dreigt hij nog wei eens met geopende bek, 



maar bijten doet hij niet gauw. Na enige 
tijd went hij echter aan zijn verzorger en 
wordt actief wanneer deze het terra rium 
opent. Wanneer ·hij beetgepakt wordt kan 
hij een onaangenaam ruikend vocht af
scheiden uit de anus. 

HET YOEDSEL 

Mijn eerste exemplaar dat ik zes jaar ge
leden in bezit kreeg at direct een hagedis, 
daarna nog enkele boomkikkers, waarna 
het voedsel op was. Daarmee brak een pe
riode van zes weken aan waarin ik het 
dier niets ko n aanbieden. Groot was echter 
mijn verbazing toen ik waarnam dat het 
dier hevige belangstelling bleek te hebben 
voor de kleine visjes waarmee ik de 
Thamnophis, die hem gezelschap hielden, 
voerdc. De slang pakte dcze visjes uit een 
klein schaaltjc met water. Na verloop van 
tijd ging de slang steeds bete r allerle i visjes 
eten, van de kleinste guppy's tot zelfs kleine 
aasvisjes, verkrijgbaar bij hengelsportzaken, 
toe. Op den duur leerde hij zelfs stukjes 
vis en stukjes vices op de geur he rkennen. 

Fig. 5. Oxybells aeneus. Foto: Foe k em a. 

Wanneer een stukje vlak bij zijn kop werd 
gehouden en zijn tong kwam ermee in aan
raking, dan hapte hij direct. Op een dieet 
van kleine levende visjes, diepvriesvis en 
vices kon ik dit dier vijfenhalf jaar in 
uitstekende conditie houden. Vermoedelijk 
is hij tenslotte aan ouderdom gestorven. 
Een tweede exemplaar, thans twee jaar in 
mijn bezit , ging eveneens spontaan levende 
vis eten. Stukjes vis accepteert hij tot nu 
toe echter nog niet. 
Oat dit soort boomslangen vis eet is niet 
zo verwonderlijk. In de natuur zullen deze 
dieren kleine kikkerlarven en visjes, die ze 
uit het water weten te bemachtigen, accep
teren als een welkome aanvulling van hun 
menu. 
In het terrarium blijkt tweemaal per week 
voederen voldoende om in hun behoefte te 
voorzien. 

HET TERRARIUM 

De dieren worden bij mij gehouden in een 
vrij hoog terra rium (100 bij 100 bij 40 em), 
beplant met bromelia's, orchideeen en en-
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Fig. 6. Oxybells aeneus. Foto : Foe k em a. 

kele klimplanten. De temperatuur bedraagt 
overdag ongeveer 26° C, 's nachts dalend 
tot 20° C. De luchtvochtigheid is overdag 
ongeveer 700/o. De enige warmtebron be
staat uit drie TL-buizen van 30 watt. Er 
wordt dagelijks gesproeid. Een waterbak is 
niet aanwezig, de slangen drinken veelvul
dig van het sproeiwater. Beha lve door de 
Oxybelis wordt het terra rium nog bewoond 
door een afrikaanse eieretende slang 
( Dasypeltis scabra). 

CONCLUSIES 

Oxybelis aeneus blijkt een goed houdbare 
boomslang te zijn, die op een dieet van 
enkele "isjes per week jarenlang in Ieven 
gehouden kan worden. Deze interessante 
slang voelt z ich uitstekend thuis in een zgn. 
tropisch regenwoudterrarium. Het zal de 
moeite lonen te proberen hem tot voort-
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planting te brengen. Helaas had ik gecn 
paartje ter beschikking, zodat mij over 
kweekmogelijkhcden niets bekend is. Voor
opgesteld dat hij gekweekt kan worden is 
Oxybelis aeneus naar mijn mening een zeer 
geschikt terrariumdier. 

SUMMARY 

Oxybelis aeneus was fed in captivity on 
small fishes. 
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B. Denne man 
Scholtenstraat 41, Lei den .• 

Enkele ervaringen met Anolis carolinensis 

lngezonden maart 1974. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - het terrarium - gedrag • 
een nieuw terrarium - bater twee wijfjes - summary • 
literatuur. 

IN LEIDING 

In april 1972 besloot ik mijn geluk te be
proeven met Anolis carolinensis. Hieronder 
volgt een verslag van wat ik in twee jaar 
tijd met deze zeer interessante en leuke 
dieren heb meegemaakt. 

HET TERRARIUM 

Het terrarium bestond uit een zelfgemaakte 
houten bak van 55 bij 30 bij 80 em. Aan de 
rechterkant was een deur van gaas; de bo
venkant was ook van gaas. De linker zij
wand en de achterwand waren van water
vast hardboard. 
De bak was beplant met een nestvaren 
(Asplenium nidus), twee klimopplanten 
(Hedera helix) en enkele bromelia's. 
De verwarming geschiedde door middel van 
een ·kooldraadlamp (60 W), die de tempe
ratuur liet oplopen tot ongeveer 28° C. 

GEDRAG 

De dieren, een mannetje en twee vrouwtjes. 
waren meteen zeer actief en begonnen di
rect de hele bak te doorzoeken. Maar al bij 
de cerste voeding merkte ik dat een van de 
vrouwtjes niet tegen de ruit op kon lopen 
en op de hardboard zijwanden slecht; deze 
handicap kostte haar zoveel voedsel, dat ik 
apart moest bijvoeren om haar in Ieven te 
houden. Zes dagen nadat ik de dieren had 

losgelaten nam ik de eerste paring waar; 
drie dagen hierna de tweede. Van eitjes of 
van jongen heb ik toen nooit iets gemerkt. 
Eind juli ving ik de dieren uit de bak om
dat deze goed nagekeken moest worden. 
Dit duurde drie dagen; deze tijd bracbten 
de anolissen in een voor dit doel omge
bouwd aquarium door. Na de revisie had 
de bak een acbterwand van kurkschors, een 
regeninstallatie en nog enkele verbeterin
gen. Het gehandicapte vrouwtje heeft er 
slechts een week plezier van gehad voor ze 
stierf, bet andere vrouwtje stierf drie we
ken later. 
Vlak voor de winter had ik als gezelschap 
voor bet mannetje een nieuw vrouwtje ge
kocht. Toen de paartijd weer begon deed 
bet mannetje goed zijn best: van 11 april 
tot en met 21 juni nam ik 12 paringen 
waar, in tijdsduur varierend van ongeveer 
15 tot ruim 40 minuten. Op 18 augustus 
vond ik hoven in de bak een jong van 
waarscbijnlijk twee weken oud, een hage
disje van 5,5 em lang. De temperatuur in 
bet terrarium was toen ongeveer 28° C en 
de Iucht was vrij droog. Ik ving bet diertje 
en deed bet in een mini-terrarium in bet 
grote terrarium. In dit bakje zette ik een 
waterbakje. De volgende ocbtend vond ik 
het diertje dood in bet water. Andere eieren 
of jongen werden niet gevonden. 

EEN NIEUW TERRARIUM 

Enkele weken na deze gebeurtenis verbuis-
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den de ouders naar een nieuw terrarium. 
Deze bak was een oud aquarium van 100 
bij 45 bij 50 em. De zijkanten en de achter
wand waren met cement bestreken ter im
mitatie van een rotswand. De verlichting 
geschiedde door middel van een 30 W TL
buis (warmte tint de luxe). Voor verwar
ming werd een aardewerken verwarmings
apparaat aangeschaft (2 maal 100 W). 
Het ventilatieprobleem werd met een idee 
van V a n R a m s h o r s t (1967) uit de we
reid geholpen met vrij eenvoudige midde
len. Nodig is een aquariumluchtpompje, en
kele meters luchtslang (afhankelijk van de 
grootte van de bak) een fles met doorboor
de stop en wat glas- of celluloidbuis (voor 
opstelling zie tekening). De slangen S1 en 
S2 zijn geschematiseerd. Voor de doorge
leiding door de stop gebruikt men de buis
jes, die natuurlijk wei goed moeten aan
sluiten. 
De fles heeft een drieledig doel: 
1. Controle op de luchttoevoer. 
2. Een zekere filtering en bevochtiging van 
de Iucht. 
3. Voorkomen van hinderlijk bromgeluid 
als men een membraanpompje gebruikt. 
De Iucht wordt onder in het terrarium in
voerd. Afhankelijk van de capaciteit van 
het pompje bereikt men al gauw, dat het 
totale luchtvolume van het terrarium ver
scheidene malen per dag wordt ververst. 
De dieren doen het goed in deze bak. Zo 
goed, dat ik in november twee, in december 
een en in januari een paring waarnam, in 
tijdsduur varierend van 8 tot 12 minuten. 
Omdat de eerste twee paringen mijns in-

Fig. 1. Schema van het ventilatiesysteem. 
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ziens wei erg ver buiten het seizoen vielen, 
heb ik toen een zogenaamd crocuspotje in 
het terrarium geplaatst, als schuilplaats voor 
het vrouwtje wanneer zij werd achtervolgd 
door het paarlustige mannetje. (Een crocus
potje is een soort bloempot met gaatjes ho
ven in de zijkant.) 

BETER TWEE WIJFJES 

Volgens mij is het mannetje zijn gevoel 
voor tijd kwijtgeraakt. Hij leeft namelijk al 
bijna twee jaar met een even lange dag, 
1,5 uur, en op een bijna constante tempe
ratuur, 28° C. Door de vele jachtpartijen 
van het mannetje werd het vrouwtje zicht
baar vermoeid. Dit bracht mij op het idee 
weer een tweede vrouwtje erbij te kopen, dat 
.dan de aandacht van het mannetje van het 
vrouwtje zou moeten afleiden. Op 9 maart 
kwam het tweede vrouwtje in het terrarium. 
Ze was broodmager, maar werd gelukkig 
met de dag dikker. Ze deed precies wat 
verwacht werd, zodat het eerste vrouwtje er 
nu weer goed uitziet. 

SUMMARY 

One of the members of 'Lacerta' tells about 
his experiences with Anolis carolinensis in a 
terrarium. 

Llteratuur 
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raria. Het Aquarium 38, p. 60. 
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