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In memoriam Robert Mertens (1894-1975) 

Aan de gevolgen van een beet van de opis
thoglyphe boomslang Thelotornis kirtlandi 
stierf op 23 augustus 1975 prof. dr. Robert 
Mertens. 
Robert Mertens werd op 1 december 1894 
te St. Petersburg geboren en studeerde na 
bet gymnasium doorlopen te hebben zoolo
gie in Leipzig, waar hij in 1915 promoveer
de op een proefschrift over variabiliteit bij 
Italiaanse muurhagedissen. In 1919 in dienst 
getreden bij bet Senckenbergmuseum in 
Frankfurt/Main werd hij aldaar in 1925 be
noemd tot conservator voor herpetologie. 
Van 1946-1960 was hij direkteur van dit 
vermaarde instituut; in 1939 werd hij tot 
hoogleraar benoemd. De Johann Wolfgang 
Goethe-Universiteit benoemde hem in 1953 
tot professor honoris causa (een titel die wij 
niet ke .. nnen). 
Van de vele kwaliteiten · die deze geleerde 
bezat is bet meesterschap in woord en ge
schrift wei een der meest opvallende. Zijn 
creativiteit vond zijn neerslag in meer dan 
vijfhonderd wetenschappelijke geschriften, 
waaronder vele belangrijke monografieen 
en reisbeschrijvingen. 
Het belangrijkste werkterrein van Mertens 
was de taxonomie (leer der systematiek) der 
amfibieen en reptielen, waarbij zijn aan
aandacht vooral uitging naar de krokodil
len, schildpadden, waranen en Lacertiden 
en in latere jaren ook bet genus Phelsuma. 
Bekend zijn ook zijn geschriften over de 
invloed van eilandisolatie op de soortvor
ming en over de geografische verspreiding 
der amfibieen en reptielen. 
Degenen die bet grote voorrecht hadden zijn 
voordrachten bij te wonen zullen hieraan 
een blijvende berinnering overbouden. Zijn 
bebeersing van bet gesproken woord deed 
bet gekozen onderwerp in een briljante om
lijsting stralen, waarbij dient te worden op
gemerkt, dat hij de gave bezat moeilijke 
onderwerpen ook voor niet-ingewijden ver
staanbaar over te brengen. Ook in Neder
land was Mertens verscheidene malen te 
gast en waren zijn voordrachten hoogtepun
ten van kennisverrijking. 

Degenen die hem meer dan oppervlakkig 
kenden bewaren ook aan de mens Mertens 
de beste herinneringen. Altijd bereid tot 
hulp viel bet aanstonds op dat bij, mits de 
diepgang in interesse en kennis voldoende 
was, geen verschil maakte tussen vakman 
en amateur. Dat vanuit deze geestesgesteld
beid de vrucbtbaarste kontakten kunnen 
ontstaan is zonder meer duidelijk en Mer
tens heeft nooit twijfel erover Iaten bestaan 
hoe erkentelijk hij was voor de bijdragen 
die serieuze amateurs aan de herpetologie 
schonken. 
Het is niet meer dan natuurlijk dat deze 
universele geleerde, die vele deelgebieden 
van de biologie perfekt beheerste, zich aan
getrokken gevoelde tot de zoogeografische 
aspekten van zijn wetenschap en dit om
zette in talloze reizen die hem over de ge
hele aarde voerden, waarbij bet zwaartepunt 
lag in de tropen. Deze reizen brachten dan 
een rijke oogst aan publikaties, die zowel 
van strikt wetenschappelijke als populair
wetenschappelijke aard zijn. Daar hij de 
gave bezat tot popularisering van zijn we
tenschap bereikte bij zodoende een groot 
lezerspubliek. 
Duidelijk moet worden gesteld dat de pri
maire drijfveer tot dit alles lag in zijn liefde 
tot bet dier, die zich ook uitte in bet ver
zorgen van een grote kollektie amfibieen en 
reptielen in een speciaal daartoe ingerichte 
tropische kas. Opvallend is daarbij dat bij 
niet alleen uitgelezen zeldzaamheden als bv. 
Brughagedissen bezat, maar dezelfde liefde
volle aandacht ook voor 'gewone' soorten 
opbracbt. Vanzelfsprekend ook dat zijn 
naam aan verschillende soorten en zelfs een 
genus (Mertensiella) verbonden werd en dat 
hem tijdens zijn Ieven vele eerbewijzen ten 
deel vielen. 
De grote leegte die Robert Mertens nalaat 
zal nauwelijks zijn op te vullen. Blijft de 
nagedachtenis aan een groot geleerde en be
minnelijk mens, die naar onze maatstaven 
tocb nog te vroeg is beengegaan. 

W. G. van Oyen 
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Fig. 1. Finland, met de in de tekst genoemde vind
plaatsen. 

1 Helsinki 
2 Kuoplo 
3 Oulu 
4 Helnola 
5 Juuka 
6 Teuva 
7 Rovanleml 
8 Sodankylii 
9 lvalo 

10 Piellsjiirvl 
(Piellsmeer) 

11 Kllhtelysvaara 
12 Tampere 
13 Tuusjarvi 
14 Lauka 

Reptielen en· amfibieen in Finland 

B. L a n g e r w e r f 
Benedenkerkstraat 36a, Waspik. 
lngezonden augustus 1974. 
lnhoudsoverzicht: lnleiding - de reptielen - de amfi
ble6n - het klimaat van Finland - literatuur. 

IN LEIDING 

Dit artikel berust in belangrijke mate op ge
gevens die ik ontleende aan N u or t e.v a 
(1973). Eigen waarnemingen aan de herpe
tofauna van Finland, gedurende vele bezoe
ken aan dat land, zijn eveneens verwerkt. 
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Van de reptielen wordt ook de Finse naam 
vermeld. Alle genoemde vindplaatsen staan 
op bet kaartje (fig. 1). 

DE REPTIELEN 

Anguis jragilis L. - Vaskitsa 
De meest noordelijke vindplaatsen van deze 
soort in Finland zijn: bet Pielismeer, Kiihte
lysvaara, Kuopio, Laukaa en Teuva. 
Als biotopen dienen Iichte bossen, kruipend 



struikgewas, dicht grasland en met mos be
groeide bodems. Ondanks zijn beperkte 
klimmogelijkheden komt de hazelworm ook 
voor in rotsachtige Iandschappen. Als hoofd
voedsel wordt zoals verwacht opgegeven: 
slakken, regenwormen en ook spinnen en 
insekten. 

De jongen worden er in de 'herfstzomer' 
(augustus) geboren en zijn dan 6,5-9 em 
lang. Op 3- of 4-jarige leeftijd zijn de dieren 
geslachtsrijp. Zij worden meer dan 30 jaar 
oud. In september-oktober zoeken de hazel
wormen in Finland hun winterverblijfplaat
sen op. Temperaturen beneden -3°C ver
dragen ze niet, maar in het algemeen is de 
temperatuur onder het sneeuwdek hoger. 

Lacerta vivipara J a c q u i n - Sisilisko 
Deze hagedis komt in heel Finland voor en 
dus ook in Lapland. De Ievendbarende ha
gedis is het meest voorkomende reptiel in 
Finland en men ziet hem bijna overal in 
grote aantallen, behalve in dichte bossen en 
in de echte hoogveenmoerassen. Wei heb ik 
deze hagedis veel waargenomen aan de ran
den van de moerassen. In de omgeving van 
Kuopio (fig. 2-4) zag ik op bijna elk houten 
paaltje langs hooiland een zich zonnende 
hagedis. Verder kwam hij daar ook vee( 

Fig . 2. Hooilanden bij Kuopio, langs de randen waar· 
van Lacerta vivlpara veelvuldig voorkomt. Foto: B. 
L a n g e r w e r f. 

voor in open bossen, en ziet men hem vaak 
Iangs wegranden. 
AI voordat de laatste sneeuw gesmolten is 
komt Lacerta vivipara uit de winterslaap, 
als eerste de mannetjes. In de omgeving van 
Joensuu bijvoorbeeld is dit in mei. Als de 
korte Jente dan overgaat in de zomer vindt 
de paring plaats. De prenatale ontwikkeling 
van de jongen duurt drie maanden, maar 
ook in de omgeving van Joensuu heb ik be
gin augustus al de eerste jonge hagedisjes 
gezien. De jonge en halfwas dieren zijn erg 
donker en vaak bijna zwart. 

Lacerta agilis exigua E i c h w. -
Hietasisilisko 
Deze hagedis komt niet voor binnen de te
genwoordige grenzen van Finland, maar 
wordt bier en daar in Oost-Karelie aange
troffen, hetgeen zoogeografisch tot de Finse 
regio behoort. (De nominaatvorm wordt ge
vonden in Inkeri, Estland en Zuid-Zweden.) 
Hij leeft op droge zanderige grond, maar 
ook in houtwallen van struiken e.d. 

Coronella austriaca L a u r. - Kangaskliarme 
Deze soort is met zekerheid aileen op Aland 
aangetroffen en is daar nog zeldzaam. Bij 
Heinola is een slang gevonden, waarvan de 
beschrijving overeenkomt met die van deze 
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slang, maar de waarneming is onzeker. De 
gladde slang leeft op zonnige, rotsige en 
stenige plaa tsen, maar komt ook voor op 
meer begroeide plaatsen en zanderige hei. 
In Zweden verdwijnt hij in september voor 
de winterslaap en komt er omstreeks 1 mei 
weer tevoorschijn. Het hoofdvoedsel bestaat 
uit reptielen, a lhoewel ook kleine zoogdie
ren en kikkers worden gegeten. 

Natrix natrix L. - RantakiHi.rme 
Deze slang komt voor in Zuid- en Midden
Finland tot aan Oulu. Het meest wordt ze 
aangetroffen aan stranden van meren, rivie
ren of de zee. Hier bet liefst in grazige, moe
rassige oevergebieden, maar men ziet ze ook 
vaak opgerold liggen op steenhopen. Verder 
worden ze aangetroffen op met struiken be
groeide moerassige grond en op velden. 
H et hoofdvoedsel bestaat uit kikkers, maar 
ook worden kleine zoogdieren, jonge vogels 
en kleine vissen gegeten. 
Hun winterslaap houden ze onder kortels, 
steenhopen of in grondholen. 
De eieren worden enige maanden na de pa
ring gelegd in paardemest, kompost, zaag-
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selhopen e.d. De eieren komen in 5-8 weken 
uit en de jongen zijn dan op 3-4-jarige leef
tijd geslachtsrijp. Het wijfje legt slechts elk 
tweede jaar eitjes. 

Vipera bertts L. - Kyy of Kyyk1Hirme 
In Finland komen de 3 kleurvarieteiten 
voor waaronder ook de zwarte. lkzelf heb 
de zwarte varieteit in F inland nog nooit ge
zien, maar wei in de omgeving van Stock
holm (fig. 5). De adder komt voor in heel 
Finland en ook Lapland. De voorkeurs
plaatsen zijn stenige hellingen, rotsachtig 
land, zonnige heide en randen van moeras
sen. Ik heb er verder ook adders in Iichte 
bossen gezien. Een Finse vriend van mij 
heeft weleens een adder in een meer zien 
zwemmen op bijna 1 km van de dichtstbij
zijnde kust. 
In Finland schijnt de adder zich nogal te 
gedragen als een nacht- en schemeringsdier. 
De winterslaap begint eind september, hoe
wei men nog de gehele oktobermaand exem
plaren kan aantreffen. 
Ze verdragen lange tijd efm temperatuur van 

Fig. 4. Halfwas Lacerta vlvlpara uil de omgeving van 
Kuopio. Foto: B. L a n e r w e r f. 



-2'/"°C en korte tijd een temperatuur van 
-4°C. Op 24 maart 1967 werden twee 
levende adders gevonden onder het ijs van 
het Pohjan-Lammasmeer. Als de laatste 
sneeuw nog ligt, in mei, komen ze uit de 
winterslaap, de mannetjes het eerst. Daarna 
gaan ze naar zonnige zuidhellingen, waar 
ook de paring plaatsvindt. De jongen wor
den in september geboren e n in koude jaren 
pas de volgende zomer. Het wijfje krijgt 
slechts om de twee jaar jongen. 

omge
Foto: B. La n g e r-

In Finland bestaat het hoofdvoedsel uit 
kleine zoogdieren. 
In de periode van 1930-1954 stierven in Fin
land 39 mensen aan de beet van een adder, 
merendeels kinderen beneden de 9 jaar. 

DE AMFIBIEtN 

Hiervan wordt slechts een verspreidings
karakteris tiek gegeven. N u o r t e v a rekent 
Rana ridibunda tot Rana esculenta, als on
dersoort. 
Triturus vulgaris L.: Zuid-Finla nd en zelden 
in Midden-Finland. Wei bekend uit de om
geving van Kuopio. 
Triturus cristatus Laur.: Aland en Ladago
Karelie in de Sovjet-Unie . 
Rana arvalis Nilss.: Wordt zelden aange
troffen in Zuid-Finland, maar komt toch 
voor tot in Ivalo. 
Rana temporaria L. : Heel Finland, inclusief 
Lapland. 
Rana esculenta ridibunda Pall. : Sinds 1937 
is in Hels inki en verder tot Porvoo een le
vensvatbare populatie geconstateerd, waar
schijnlijk ontstaan uit ontsnapte exemplaren. 
Bufo bufo L. : Zuid-Finland en naar het 
noorden tot Sodankyla en Rovaniemi. 

HET KLIMAAT VAN FINLAND 

Bijna geheel Finland ligt in de zogenaamde 
Taiga-zone, met uitgestrekte bossen van 
voornamelijk dennen, sparren, berken en 
lijsterbes. Toch is, door de enorme uitge
strektheid van het land in de noord-zuid 
richting, het klimaat niet overal gelijk. Het 
zou te ver voeren, hie r de gehele Finse kli
matologie te behandelen. De volgende ge
gevens hebben betrekking op de breedte
zone, waarin Joensuu ligt, een plaats waar 
ik zelf ook het meest ben geweest. De juli
temperaturen zijn niet erg verschillend van 
de Nederlandse, in januari echter dalen de 
gemiddelde temperaturen tot - l0°C. In 
mei verdwijnt de sneeuw en he t ijs van de 
meren, en omdat de dagen in deze tijd ~nel 
Ianger worden, komt de lente zeer plotse
ling, en kan snel in de zomer overgaan. De 
dieren kunnen dan bijna dag en nacht aktief 
zijn door de grate daglengte. Op deze ma
nier wordt de korte zomer in zekere zin 
weer enigszins verlengd. In september kan 
men er echter a! weer de eerste sneeuw ver
wachten. 

Llter•tuur 

N u o r t eva. P., 1973. Etaimia Varikuvina ('Dieren in 
Kleur'). Uitg. Werner Soderstrom Osakeyhtio, Por
voo, Finland. 
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Aantekeningen over Lacerta sicula 
monaconensis Eimer, 1881 

P. E. 0 u b o I e r 
Wilgenlei 41, Rotterdam-3012. 
lngezonden september 1974. De heer 0 u b o t e r 
maakt deel uit van de Studiegroep Europese Hage· 
dissen. 
lnhoudsoverzicht: l.nleiding - het biotoop - beschrii· 
ving van de hagedis - gedrag - samenvatting - sum
mary - literatuur. 

INLEIDING 

Tijdens ons verblijf in Sorrento (van 22 juni 
tot 13 juli 1973) probeerden wij Lacerta si
cula monaconensis Eimer, 1881, te bestu
deren (Mertens & We r m u t h, 1960). 
Dit Ieverde nogal wat problemen op, aan
gezien wij in Sorrento verbleven, terwijl 
deze hagedis op de Monacone-rots, bij de 
Faraglioni-rotsen, bij Capri Ieeft (zie fig. 3 
in 0 u b o t e r, 1975). Wij moesten daar
door vrijwel elke dag met de boot overva
ren en daarna, met een zeer zware bepak
king, nog heel Capri overklimmen. Bij de 
Faraglioni-rotsen aimgekomen, moest mijn 
vriend mij met zijn eigen boot overvaren. 
Aldus kon ik op z'n vroegst om 12 uur bij 
de Monacone-rots zijn, waarna het nog een 
half uur duurde voor ik met al mijn bepak
king de rots beklommen had. Om dezelfde 
redenen moest ik de rots om 16 uur at weer 
verlaten. Eigenlijk was het onze bedoeling 
om ook de Faraglioni-rotsen te bezoeken 
om Lacerta sicula coerulea Eimer, 1872, 
te bestuderen. Het kostte ons echter twee 
dagen voordat we een klimroute tegen de 
Monacone-rots op hadden gevonden. De 
Faraglioni-rotsen zijn nog veel steiler. Zo
doende kwamen we bier niet meer aan toe. 

HET BIOTOOP 

De Monacone-rots (fig. 1) is een ongeveer 
40 meter hoge, zeer steil uit zee oprijzende 
rots. Die was ongeveer 120 meter lang en 
30 meter breed. AJieen helemaal bovenop is 
de rots vlak, daar groeit dan ook de groot
ste hoeveelheid planten. Als men de rots 
vanaf een afstand ziet, lijkt hij op een soort 
zadel, twee toppen met een iets lager stuk 
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er tussen in. Aan de kant van Capri is ook 
nog een klein iets aflopend stuk. De rots 
ligt 200 a 300 meter van Capri verwijderd. 
De diepte tussen de Monacone-rots en Ca
pri is zeer groot; bij he't snorkelen in het 
zeer heldere water konden wij de bodem 
niet zien. De gehele rots bestaat uit kalk
steen, echter van een beter oplosbare soort 
dan op het vaste land, wat, evenals op Ca
pri, te zien is aan de vele grotten en gaten, 
die in de kust aanwezig zijn. De kleur van 
de rots is grijs. De aarde op de Monacone
rots heeft een donkerder kleur dan de grond 
van het vasteland, wat vermoedelijk veroor
zaakt wordt door een geringere planten
groei en daardoor een grotere droogte (vgl. 
steppegrond). Nergens is de grondlaag dik
ker dan 18 em. Aangezien het gesteente op 
de meeste plaatsen bloot ligt, staat het sterk 
onder invloed van de mechanische verwe
ring. In de spleten, die zo ontstonden, von
den de hagedissen goede schuilmogelijkhe
den. 
Het betrekkelijk geringe aantal plantesoor
ten bood de hagedissen goede mogelijkhe
den om zich uit de voeten te maken en te 
verschuilen. Voorzover ik de planten kon 
determineren, vond ik de volgende soorten: 
Pistacia lentiscus, Lonicera spec., Senecio 
spec., Crithmum maritimum. (fig. 2) en ver
der nog een grassoort en een soort bolge
was. De enige plant, die in de tijd, dat ik op 
de rots was, bloeide, kon ik niet determi
neren. 



2. Zeevenkel, Crlthmum maritimum, tegen een 
helling van de Monacone Rots. Foto: 0 u bote r. 

De hoeveelheid insekten was ten opzichte 
van de hoeveelheid op bet vasteland klein. 
Als insekten vond ik: 1 wesp, 1 vlinder, 
1 daas, mieren en vliegen. Zoet water was 
niet aanwezig, onder andere door de door
laatbaarheid van de bodem; om op de rots 
te komen moest ik altijd door een kleine 
druipsteengrot klimmen. De dieren dronken 
vermoedelijk dauw.water. 
In het mikroklimaat (bij de bodem) ver
richte metingen leverden de volgende resul 
ta ten. In de zon bedroeg de luchttempera
tuur 37-41° C, in de schaduw 31-36° C. De 
temperaturen in de bodem bedroegen bij 
zon 40-50° C en in de schaduw 36-44° C. 
De relatieve luchtvocbtigheid bedroeg in de 
zon 50-580fo en in de schaduw 67-710fo. De 
bodemtemperatuur werd steeds gemeten in 
kalkrijke aarde, vermengd met kleine steen
tjes en grovere plantenresten. Aile metingen 
werden telkens te 14 uur gedaan. 

BESCHRIJVING VAN DE HAGEDIS 

Vanwege de hitte, en omstandigheid dat de 

bagedissen het grootste dee! van de tijd, dat 
ik op de rots was, siesta hielden, was bet 
mij niet mogelijk exemplaren te vangen voor 
nadere studie. De dieren lijken niet zo sterk 
af te wijken van Lacerta s. sicula; er zitten 
zelfs exemplaren tussen, welke men zo niet 
van de dieren ~p bet vasteland kan onder
scheiden. Als enige direkt waarneembare 
verscbillen vond ik: Het groen van de die
reo was meestal meer blauwgroen dan bij 
Lacerta sicula sicula en bij de keel en de 
voorpoten waren de dieren blauw. De 
grondkleur van de mannetjes was meestal 
egaal licbtbruin (fig. 3). 

GEDRAG 

Op het middenstuk van bet eiland trof ik 
de meeste hagedissen aan, verderop zo nu 
en dan een of twee exemplaren. Hele stuk
ken waren onbewoond, alboewel ze voor 
hagedissen goed bewoonbaar leken. Onder
aan de rots, waar geen planten groeiden, 
kon ik ook geen hagedissen vinden. De die
reo vielen minder in hun omgeving op dan 

9 



de door ons bestudeerde Lacerta s. sicula 
'(0 u b o t e r, 1975). Ze vluchtten voor vij
anden in spleten, in struikjes of gras. Voor 
mensen waren zij zeer weinig schuw; som
mige exemplaren kon je met de hand tot op 
1 em benaderen. De dieren zonden op ste
nen, in struikjes of op degrond dicht bij 
struikjes. Dit deden ze, terwijl ik op de rots 
was, ten hoogste enkele seconden achter el
kaar. Ze hielden in tegenstelling tot Lacerta 
s. sicula wei een siesta. lk kon de dieren uit 
hun schuilplaats Iokken door een tomaat 
neer te Ieggen. Terwijl zc in de zon aan de 
tomaat aan het likken waren, kwamen hun 
poten in de voor Lacertidae typische zon
houding. 

Territoria, die mogelijk aileen in de paartijd 
bestaan, omvatten een rotspunt en wat 
struikjes. De dieren hadden weinig reden 
om in elkaars gebied te komen. Door een 
tomaat op een bepaalde plaats neer te leg
gen, lukte het mij om mannelijke dieren 
naar het gebied van een ander mannetje te 
Iokken. Dit Ieidde niet altijd tot gevechten; 
ik heb vaak twee exemplaren van hetzelfde 
geslacht op 10 em van elkaar zien zitten, 
zonder dat het daarbij tot vechten kwam. 
Dit doet de afwezigheid van territoria 
buiten de paartijd vermoeden. Wei verjoeg 
de 'eigenaar' van het gebied iedere andere 
hagedis, die probeerde aan de tomaat te 
koroen. De vrouwtjes hielden zich, binnen 
een bepaald gebied, in de 'territoria' van 
verschillende mannetjes op. Ze hadden dus 
eigenlijk een groter gebied tot hun beschik
king. Een mannetje had, in het gebied met 
de grootste populatiedichtheid, ongeveer 
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6 m2 tot zijn beschikking (in vogelvlucht ge
meten, dus zonder te rekenen met vergro
tende oppervlakken zoals rotsen). Ik heb de 
dieren geen natuurlijk voedsel zien eten, ik 
vermoed echter dat ze zich met insekten 
moeten voeden, aangezien de planten op de 
rots over het algemeen erg hard waren en 
omdat ik geen planten met afgebeten delen 
heb gevonden. De enige zachte plat op het 
eiland was de zeevenkel (fig. 2), maar dezc 
groeide aileen tegen de steile wand, terwijl 
de meeste hagedissen boven op de rots leef
den, zodat maar weinig hagedissen plantaar
dig voedsel op hun menu zouden kunnen 
hebben. (Van tomaat werd zowel gegeten 
als gelikt, maar dit voedsel komt normaal 
natuurlijk niet op het eiland voor.) De hoe
veelheid insekten was, zoals al eerder ver
meld, gering; ik zag dan ook meerdere ver
magerde hagedissen (niet aileen vrouwtjes, 
die net eieren hadden gelegd). Kannibalisme 
kwam waarschijnlijk niet of weinig voor; 
ik vond vrijwel geen exemplaren met een 
geregenereerde staart. Pasgeboren jongen 
heb ik niet gevonden. De enige andere die
ren, die ik op het eiland aantrof, waren gro
te hoeveelheden huisjesslakken. 

SAMENVATTING 

Op de Monacone-rots (bij de Faraglioni
rotsen, Capri, provincie Napels, ltalie) wer
den het biotoop en het gedrag van Lacerta 
sicu/a monaconensis E i m e r, 1881, globaal 
bestudeerd. Het onderzoek was slechts als 
een eerste kennismaking met de hagedissen 
en hun milieu bedoeld. 

SUMMARY 

In June and July, 1973, the Monacone Rock 
(near the Faraglione Rocks, Province of 
Naples, Italy) was visited, and habitat and 
behaviour of the endemic Lacerta sicula 
monaconensis E i mer, 1881, were studied. 
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Een tweekoppige tijgerslang (Notechis sp.) 

A. J. Z w I n e n be r g 
Borneostraat 23, Vlaardingen. 

Een boer in Melville Forest, Victoria 
(Australie), kon zijn ogen nauwelijks gelo
ven toen bij begin 1974 bij bet maaien van 
het gras een tweekoppige tijgerslang ontdek
te. Het dier was springlevend en siste luid. 
De tijgerslang is een van de meest gevreesde 
gifslangen van Australie. Hij behoort tot de 
familie Elapidae en beschikt over een zeer 
krachtig gif. 
De boer slaagde erin bet dier te vangen en 
voorlopig in Ieven te houden. Beide koppen 
bleken over een volledig ontwikkeld gifap
paraat te beschikken, terwijl ook verder aile 

kopdelen normaal tot ontwikkeling lijken tc 
zijn gekomen. Wei betreft het een klein 
exemplaar. Doorgaans wordt de tijgerslang, 
waarvan verschillende soorten onderschei
den worden, zo'n 150 tot 250 em of meer 
lang. De lengte van dit bijzondere exemplaar 
wordt niet vermeld, docb gezien de verhou
dingen op bijgaande foto schat ik het op 
zo'n 30 a 40 em. Het dier heeft weinig hin
der van z'n twee koppen; het schijnt aileen 
wat moeilijk te kunnen besluiten in welke 
richting het zich zal gaan verplaatsen. Bij 
het verdedigen slaat bet ecbter met het bo
venlichaam en beide koppen in de richting 
van de aanvaller, waarbij uit aile giftanden 
secreet wordt afgescheiden. 
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Genezing ·van een voedselweigerende, 
ontkalkte Lacerta galloti 

A. van Heeke 
Eglantierlaan 39, 
2630 Aartselaar, Belgie. 
lngezonden juni 1973. De heer Heck e beschrijft hoe 
een door kalkgebrek verzwakte hagedis door hem met 
sukses werd behandeld. 
Een in een poot van het dier aangetroffen 'staafje', 
door de heer V a n H e c k e in verband gebracht met 
de ontkalking, zou daar blijkens Dr. P. Zwart te 
Utrecht, die wij om kommentaar verzochten, niet 
noodzakelijkerwljs mee in verband behoeven te staan. 
Enige opmerkingen van Dr Z w a r t zijn aan het slot 
van het artikel opgenomen. 
lnhoudsoverzicht: lnleiding - behandeling - besluit. 

IN LEIDING 

Op 4 april 1972 werd door een bevriend 
terrariumhouder een volgens hem ten dode 
opgeschreven Lacerta galloti bij mij gebracht 
voor een behandeling (in afzondering). Ver
schillende symptomen gaven aanduidingen 
van een vergevorderde ontkalking. Dit kon 
worden vastgesteld uit bet feit dat bet dier 
de rechter voor- en achterpoot niet kon op
heffen of bewegen. Deze poten werden ge
woon voortgesleept wanneer bet dier zich 
wilde verplaatsen. Met duim en wijsvinger 
kon men voelen, dat er in deze poten geen 
beendergestel meer aanwezig was. 
Tijdens de voortbeweging, die zeer moei
zaam werd uitgevoerd door de linker voor
en acbterpoot, kon men goed bemerken dat 
de wervelkolom over de gehele lengte van 
de rug was ingevallen. 
Het dier weigerde tenslotte elk aangeboden 
voedsel, en was duidelijk ondervoed. 

Bij een nauwkeurige uitwendige (visuele) 
kontrole werden bovendien twee zwarte 
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stipjes (onderlinge afstand ongeveer 7 mm: 
zie figuur) op de rechter achterpoot waar
genomen. Wanneer tegen bet onderste punt
je (1) werd geduwd, kwam er uit (2) een 
2 mm lang deel van een 'beenacbtig' staafje 
tevoorschijn. Dit staafje kon gemakkelijk via 
(2) uit de poot worden getrokken. De lengte 
ervan bedroeg 8 a 9 mm, bet had een zwar
te kern met een doorsnede van minder dan 
0,5 mm, en bet geheel was omgeven door 
een soort vlies. 

BEHANDELING 

Gedurende 57 dagen (van 9 april tot en met 
3 juni 1972) werd bet dier in afzondering 
bebandeld. Het terrarium was een geheel 
glazen aquarium (40 x 25 x 30 em), met 
keukenrolpapier als bodembedekking, een 
stuk kurkeik als schuil- en slaapplaats en 
een petrischaaltje voor drinkwater. Een spot 
van 25 W zorgde voor een lucbttemperatuur 
van 25° C overdag. 's Nacbts was de tem
peratuur 19° C. De relatieve vochtigheid 
bedroeg overdag 390/o en 's nacbts 650/o. 
Het dier, dat tijdens bet verblijf in dit terra
rium elk voedsel weigerde, werd gedwang
voederd. De bek werd tangs de zijkant voor
zichtig geopend met een spatel of tanden
stoker. Vervolgens werd dan met een pipet 
een voedingsvloeistof in de bek gedruppeld, 
hetgeen bet dier dan zelf doorslikte. Dit 
diende zeer voorzichtig te geschieden om 
verstikkingsgevaar te voorkomen. 



Fig. 1. Rechter achterpoot van Lacerta gallotl, waar
in een staafje van hoornachtig materlaal werd ge
vonden. 

Hiemavolgend wordt bet totaal aantal voe
dingsbeurten vermeld, waarbij men begrijpt 
dat de toediening afwisselend geschiedde. 
12 maal: 0,5 ml oplossing van 1 tablet Sa-

nat vitamine, een calciumprepa
raat, in 6 ml water en nadien ge
mengd met 1 a 2 gram eierpoeder, 

4 maal: 0,5 ml oplossing van 0,25 tablet 
Calcium Sandoz forte in 6 ml 
water, 

4 maal: 1 ml sinaasappelsap, 
2 maal: 0,5 ml melk, 
1 maal: 1 ml karnemelk. 

Gedurende deze behandeling nam de hage
dis zeer goed in gewicht toe. Op 21 april 
woog hij 31,25 gram, op 29 april 34 gram, 
op 6 mei 36,5 gram en op 13 mei 36 gram, 
welk gewicht verder (tot op bet moment van 
bet schrijven van dit artikel, eind september 
1972) vrijwel konstant is gebleven. Tot aan 
3 juni, dus gedurende de gewichtstoename, 
weigerde bet dier echter nog steeds elk voed
sel en kon geen enkele vervelling worden 
vastgesteld. 

Op 4 juni 1972 werd besloten bet dier in 
bet buitenterrarium te plaatsen, waarin ook 
tien Lacerta viridis verbleven. Op dit ogen
blik kon bet dier goed lopen en vertoonde 
de wervelkolom geen inzakking meer. De 
rechter voor:- en achterpoot konden goed 
worden gebruikt - er was weer beenderge
stel in de poten gevormd. 
Na een kleine maand verblijf in bet buiten
terrarium - bet dier kwam zeer vaak van 
bet direkte zonlicht genieten - at de bage
dis op 1 juli vrijwillig van de in bet terra
rium geplaatste krekels. Vanaf dit ogenblik 
werden even goed sprinkhanen, wasmotten 
en -rupsen, aardwormen en slakken gegeten. 

Op 22 juli 1972 kon voor de eerste keer 
sinds 9 april of eerder, een zeer goed verlo
pende vervelling worden vastgesteld. 
Daar ik mijn smaragdbagedissen geen win
terslaap laat bouden, werden deze en Lacer
ta galloti op 27 september uit bet buitenter
rarium genomen. Lacerta galloti woog toen 
36,5 gram en was sinds zijn aankomst op 
4 april 170/o in gewicbt toegenomen. 

BESLUIT 

Uit bet voorgaande blijkt dat een volledige 
genezing is gerealiseerd door dwangvoede
ring met produkten die rijk zijn aan kalk en 
fosfor, terwijl bet verblijf in bet buitenter
rarium mogelijk bevorderend werkte op de 
algemene konditie, waardoor de hagedis 
weer zelfstandig ging eten en vervelde. 

Opmerkingen: In de oorspronkelijke tekst 
werd een zeer sterk verband gelegd tussen 
het uit de rechter acbterpoot verwijderde 
staafje en de ontkalkte toestand. Door een 
destijds te Antwerpen bestaande Werkgroep 
Toegepaste Terrariumkunde werd bet be
wuste staafje chemisch onderzocht. Het 
bleek noch calcium, noch fosfor te bevat
ten, maar te zijn opgebouwd uit een poly
peptide stof zoals keratine (hoornstof, waar
uit nagels en haar zijn opgebouwd). Dr P. 
Zwart tekende hierbij aan dat, indien bet 
een keratine-achtige substantie was, bet e~n 
haar of iets dergelijks moet zijn geweest, en 
zulks in generlei verband met de ontkalking 
kan worden gebracht. Een aanwijzing, dat 
dergelijke stoffen niet door reptielen wor
den gevormd, ontleende hij aan een publi
katie van A. G. M at o I t s y & T. H us
z a r: Keratinisation of the Reptilian epider
mis (J. Ultrastmct. Res. 38, 1972, pp. 
87-101), waarin werd vastgesteld dat kera
tohyalien bij schildpadden niet wordt ge
vormd. Dr Z w a r t schrijft: 'Het is waar
schijnlijk bet keratohyalien dat door de beer 
Y a n H e c k e bedoeld werd als te zijn aan
getroffen in bet stukje, dat uit de poot van 
de hagedis geduwd kon worden. Weliswaar 
kunnen er nog weer verschillen zijn tussen 
schildpadden en hagedissen, maar bet is een 
aanwijzing te meer dat bet draadje waar
schijnlijk een haar van een zoogdier is ge
weest.' 
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Biotoop, gedrag en voorrplanting 
van Calotes versicolor 

I n d·r a K u m a r Sharma 
Bhagwati Bhavan 
Ratanada Road, 

· Jodhpur 342020, India. 
lngezonden maart 1974. De heer Sharma beschrijft 
waarnemingen aan de agaam Calotes versicolor in de 
vrije natuur, in en om Jodhpur in India. Het oorspron
kelijk in het Engels gestelde verslag is vertaald door 
W. Bergman s, die het tevens voorzag van een 
verwijzing naar een belangrijk artikel van een landge
noot van de hear Sharma, J. J. Asana (1930), dat door 
de auteur niet werd geraadpleegd, en dat vooral in 
de waarnemingen over de voortplantlng belangrijk af
wijkt. 
lnhoudsoverzicht: lnleiding - werkwijze - natuurlijke 
gesteldheid van Jodhpur - biotopen - voedingsge
woonten - overig gedrag - voortplanting - jaarlijkse 
rustperiode - llteratuur - summary. 

IN LEIDING 

Calotes versicolor is een algemeen reptiel 
van tuinen en landbouwgebieden, dat nuttig 
is door bet eten van schadelijk geachte in
sekten. Onderzoekers hebben tot nu toe wei
nig aandacht besteed aan de studie van de 
ekologische aspekten van biotopen, gedrag 
en voortplanting vail deze interessante soort. 
B a t e s m a n (1897) schrijft dat Calotes 
kevers, kakkerlakken en bessen eet, en tien 
eieren legt die, afhankelijk van de tempera
tuur, na 8 tot 10 weken uitkomen. Smith 
(1935) zegt dat het mannetje bet vrouwtje 
bet hof maakt bij voorkeur in vochtiger om
geving, en dat bij sexuele opwinding schit
terende kleuren verschijnen, en zwaaiende 
bewegingen met de kop worden gemaakt; 
eieren worden gelegd van mei tot augustus, 
in legsels van 10 of 11 stuks. Peri v a 
(1961) vermeldt dat Calotes versicolor eie
ren van kleine vogels eet. 
Ik bestudeerde de ekologische aspekten van 
biotopen, gedrag en voortplanting van Calo
tes versicolor te Jodhpur van 1969 tot 1972. 

WERKWIJZE 

Verscheidene typische biotopen van Calotes 
versicolor werden uitgezocht in en om Jodh
pur, in een straal van 10 km. De waarne
mingen werden verricht met een 7 x 50 kij
ker, om bet natuurlijke gedrag niet door een 
te dichte benadering te verstoren. 
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NATUURLIJKE GESTELDHEID VAN 
JODHPUR 

Jodhpur ligt op 26° N.Br. en 73° O.L., op. 
243 m hoven de zeespiegel. Het ligt in een 
semi-aride gebied, met vrij veel partikuliere 
en openbare tuinen, en landbouwbedrijven 
buiten de stad. De maximum temperatuur 
is 45° C in juni, de minimum temperatuur 
van 4° C valt in januari. De jaarlijkse regen
val bedraagt 370 mm. 

BIOTOPEN 

Calotes bleek voor te komen in aile soorten 
begroeiing, zoals struiken, tuinen bij huizen, 
openbare tuinen of parken, bosjes en op 
landbouwgronden. Bosje~· en met struiken 
begroeide gebieden vormen het natuurlijke 
biotoop, maar Calotes gedijt uitstekend in 
tuinen en om boerderijen, omdat deze hem 
een overvloed aan voedsel (kleine insekten) 
en aangename, beschaduwde, vochtige 
schuilplaatsen bieden. Tabel 1 laat zien, dat 
een partikuliere tuin met dicht struikgewas 
en veel afgevallen blad de hoogste dichtheid 
in Calotes-bevolking heeft, waarschijnlijk 
door de vele insekten en warme (beschutte), 
vochtige schuilplaatsen. 

VOEDINGSGEWOONTEN 

Volgens mijn waarnemingen bestaat het me
rendeel van de prooidieren van Calotes uit 
insekten tussen 0,75 en 1,50 em lang. Deze 
worden bij voorkeur gejaagd tussen afgeval
len blad onder struiken. Kakkerlakken schij
nen een Iekkernij. Wanneer Calotes een in
sekt ontdekt, beweegt hij zich, na te hebben 
vastgesteld of het iets van zijn gading is, 
langzaam en onopvallend in de richting van 
het insekt. Op ongeveer 45 em afstand staat 
hij stil en loert naar de prooi om te zien 
hoe de bespringing bet beste kan gebeuren, 
schiet er vervolgens op af, grijpt bet insekt 
in zijn bek en werkt het naar binnen. Gro-



tere insekten worden eerst gekauwd. Het is 
waargenomen dat Calotes eieren eet van 
kleine vogels, die hun nest in struiken rna:. 
ken, zoals bijvoorbeeld de Bulbul ( Pycno
notus cajer), de Kleermakersvogel (Ortlw
tomus sutorius) en zelfs de duif Streptopelia 
senegalem·is (P e r·i v a, 1961). 

OYERIG GEDRAG 

Calotes rust uit, plat op een horizontale tak 
van een boom of st ruik liggend, of zelfs op 
de grond onder een struik. Midden op de 
dag geeft hij er de voorkeur aan om op koe
le, vochtige plekjes te rusten. "s Nachts is 
Calotes waargenomen, slapend op hoge, 
dunne, horizonta le takjes van bomen of ho
ge struiken, of liever nog klimplanten, die 
veiligheid bieden tegen slangen en waranen. 
De slaapplaats wordt na zonsondergang op
gezocht, als het al bijna donker is, en vroeg 
in de ochtendschemering weer verlaten. 
Bij het zien van gevaar raakt Calotes opge
wonden, zet zijn lichaam op en krijgt schit
terende kleuren op het voorlichaam. De 
stekels acht.er op de kop worden opgezet, de 
bek wijd geopend. Deze houding is onge
twijfeld bedoeld om de vijand af te schrik
ken. 
Bij opwinding kleurt eerst het voorste ge
deelte van het lichaam rose, en na het 
zwaaien met de kop verandert de rose kleur 
snel in scharlakenrood en de Iichte, vui l
zwarte vlek bij de kraag, dicht bij de schou
der, wordt diep zwart. Het viel op dat de 
kleuring meer optrad op warme, vochtige 
dagen met temperaturen hoven 24° C en 
een relatieve vochtigheid hoven 500fo. Bo
vendien werd de kleurverandering meer 
waargenomen in uitgegroeide volwassen 
dieren dan in pas volwassen dieren. Vrouw
tjes neigen voorts minder tot kleurverande
ring dan mannetjes. 

YOORTPLANTING 

In de voortplantingstijd raakt een mannetje 
bij het zien van een vrouwtje opgewonden 
- hij zwaait zijn voorlichaam heftig heen 
en weer, en spoedig treed! de schitterende 
kleuring op. Hij beweegt zich snel naar haar 
toe, slaat zijn poten tegen de hare ('claps 

her limbs with his limbs'), pakt haar bij de 
nek (waarschijnlijk met de bek; W.B.), en 
draait zijn achterlichaam om de cloaca's bij 
elkaar te brengen. De paring duurt slechts 
enkele sekonden, dan verliest het mannetje 
zijn greep en het vrouwtje gaat bij hem weg. 
Yrouwtjes slagen er ook dikwijls in te ont
snappen voordat een mannetje ze te pakken 
heeft. 
Paring en het leggen van eieren werden 
waargenomen vanaf begin mei, maar de 
meeste paringen vinden plaats in juli en 
augustus, en in september werden slechts 
enkele paringen waargenomen (zie tabel 2). 
Halfvochtige aarde of losse grond in de 
buurt van struiken of kruiden geniet de 
voorkeur bij het graven van een nestkuil. 
Het vrouwtje graaft de kuil met haa r snuit 
(fig. 1 ). Opgegraven losse grond duwt zij 
met haar voorpoten weg. Als het gat onge
veer 6 x 5 x 4 em is, brengt zij haar cloaca 
erboven en legt binnen tien minuten de 
eieren. Dan vult ze het gat op met de op
gegraven aarde en drukt deze aan met haar 
snuit. Het nest is daarna moeilijk terug te 
vinden en zo enigszins beveiligd tegen eier
rovers. 

Fig. 1. Een vrouwtje van CaJoles versicolor bij het 
graven van haar nest. Foto: In d r a Kumar Sharma. 

Legsels van Calotes omvatten 10 tot 13 eie
ren, 10 stuks komt het meest voor. De ge
middelde grootte van de eieren was 2 x 1,5 
em. Jongen komen na ongeveer twee weken 
uit, en meten dan ongeveer 3,5 em. (Het is 
vooral hier, dat de mededelingen van S h a r
m a verschillen van die van A s a n a in zijn 
artikel van 1930, en van Smith in zijn 
boek van 1935. Zij geven voor de grootte 
van de eieren 10 x 4 tot 15 x 9 mm, voor 
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de aantallen eieren per nest 11-23 en 4-12, 
- voor de diepte van het nest 15-18 em en 

voor de inkubatietijd 42-45 dagen. Ik citeer
de een en ander eerder in een artikel in La
certa, 26ste jaargang, blz. 11-13. W.B.). 

JAARLIJKSE RUSTPERIODE 

De aktiviteit van Calotes neemt af vanaf no
vember, wanneer de temperatuur tot onder 
18° C zakt, en Calotes verdwijnt in decem
ber, wanneer bet kwik beneden de 12° C 
komt. De 'winterslaap' vindt plaats temid
den van dichte vegetatie onder afgevallen 
bladeren, en wordt beeindigd in februari, 
wanneer de temperatuur stijgt tot hoven 
12° C. In maart, wanneer de 18° C weer 
worden bereikt, zijn de dieren weer volop 
aktief. 
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SUMMARY 

Ca/otes versicolor in and near Jodhpur, In
dia, may occur in all types of greenery, but 
seems to prefer a vegetation of shrubs with 
a layer of decomposing leaves underneath. 
It preys on small and medium sized insects 
but also takes eggs of birds that nest in the 
shrubs. It roosts on high, thin, horizontal 
branches. Colour change is mostly observed 
in adult but not yet old males, and occurs 
more on hot, humid days. Mating occurs 
with force.· Breeding takes place mainly in 
July and August. Clutches consist of about 
ten eggs. After hatching the young remain 
in the grass or herb vegetation near the soil. 
Hibernation is from December to January, 
when temperatures remain below 12° C. 

Tabel 1. Geschatte populatiegrootte van Calotes versicolor in enkele typische biotopen te 
Jodhpur. 

Biotoop 

Nemdi bos 

Kayalana 'scrub jungle' 

Amritya landbouwbedrijf 

Umed park 

'Colony garden' 

Geschatte populatie 
per 10 hectare 

12 

15 

25 

65 

70 

Opmerkingen 

Weinig bodemvegetatie, insekten en 
vochtigheid. 

Vochtig bos van lage bomen en 
struiken. 

Altijd groene landbouwgebieden. 

Altijd groen park met struiken en 
hom en. 

Altijd groene tuin met vee) struiken 
en bladafval. 

Tabel 2. Waamemingen over nesten van Calotes versicolor in een grote tuin te Jodhpur. 

Aantal nesten Minimum temperatuur Relatieve vochtigheid 
Maand (waargenomen) in °C te 17.30 uur 

mei 1 26 33°/o 
juni 2 27 47°/o 
juli 4 26 63°/o 
augustus 7 25 700/o 
september 2 23 

., 
500/o 
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