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Fig. 1 
Open terrarium 
Foto: V a n de n 
N i e u wen
h u i ze n 

Het kweken van Phyllobates lugubris 
in een open kamerterrarium 
Ingezonden: december 1977 
lnhoudsoverzicht: het open terrarium - be
volking - Phyllobates lugubris - kweekver
slag - ceo experiment met de kinderkamer -
enkele waarnemingen - samenvatting - ;urn
mary. 

HET OPEN TERRA RI UM 
Phy/lobates lugubris is een mooi en in
teressan t kikkertje, dat de laatste jaren 
met succes door liefhebbers in gevangen
schap is gehouden. In d it artikel wi l ik 
verslag doen van m ij n waarnem ingen aan 
het gedrag van dit d iertje, dat ik tot 
voortplanting heb kunnen brengen in 
een open terra rium. 

Het open terrariu m is het beste te verge
lijken met een grote, ingewikkelde bloem
bak. lk zal t rachten de indeling enigszins 
te besch rijven. De voet van he t terrarium 
bestond u it een waterbekken van 60 bij 

60 em, 55 em hoog, met daaromheen 
een smalle rand van 14 em breed en 20 
em diep, gevuld mel potgrond. Hierom
heen was een rand van 20 c~ hoog en 
20 em breed, d ie het geheel tot een 
soort plantenmeubel moest maken. In
wendig fungeerde deze afgesloten goot 
als biologisch fi lter, en d iende tot ber
ging van elektrische voorzieningen en 
voedselkweken. I n de voet van de bak 
was een frame van vierkante buizen ge
plaatst , ingegoten in polyester. Daarop 
m idden ach ter was een vierkan te buis 
gelast die bijna tot het plafond reikte. 
Hieraan was de lich tkap bevestigd . Deze 
buis was bekleed met varenwortel en 
palmvczel en beplan t met Bromelia en 
kl impla nten, zoals Dioscorea en Philo
dendron. Verder was de bak beplant met 
epiphyten, waaronder miniatuur orchi
deeen en Tillandsia soorten. Een van de 
vier randen langs het water was u it
gegraven om e r een kweekruimte voor 
Phyllobates lugubris te maken (kinder
kamer). 
Het geheel stond op 50 em afstand van 
een radiator, d ie een kamer van 5 x 11 m 
verwarmde. Het terrarium werd verlieh t 
door twee 125 W hoge d ruk kwiklampen, 
vier kopspiegellampen van elk 80 W en 
d rie ha logeen la mpjes van 55 W. Een 
van de hoge druk kwiklampen werd hal
verwege de middag aangedaan, de an
dere aan het eind van de middag. Beide 
waren astronomisch gescha keld, dat wil 
zeggen: Door middcl van een sehakelklok 
gaat 's zomers het Iicht laat branden en 
naar gelang de dagen korter worden 
steeds vroeger. De bak stond ongeveer 70 
em van een groot venster op het zuiden, 
zodat ook genoeg natuu rl ijk Iicht bin nen
viel. 

BEVOLKING 
Beschreven ruimte werd in eerste instan
tie bewoond door hagedissen van he t ge-



Fig. 2 
Phyllobates 
lugubris juv. 
klimmend in 
namaak tak, met 
miniatuur orchi
deeen en 
Tillandsia 
beplant 
Foto: Gouda 
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slacht Anolis, Phelsuma en Cosymbotus, 
slangen van het geslacht Sibon, Dipsas 
en Opheodrys, kikkers van het geslacht 
A telopus, A/rixalus, Phyllomedusa en 
Dendrobates. Verder zwommen er enkele 
Killies in. 
De oorlogen tussen de bewoners, die het 
gevolg waren begonnen mij op den duur 
te vervelcn en daa rom hcb ik mij grote 
beperkingen opgelegd. Yoor deze grote 
verscheidenhe id aan dieren kwamen in 
de plaats drie kleine daggecko's van het 
ges lacht Phyllodactylus, een onbekend 
aantal A/rixalus en vier Phyllobates 
lugubris, waarvan er na korte tijd een 
stierf. 

PHYLLOBATES LUGUBR IS 
Hicr en daar werd er in ons land al met 
Phyllobates lugubris gekweekt en daarom 
verbaasde het me dat mijn drie diercn 
niet to t voortplanting overgingen. Na ver
loop van tijd besloot ik in november 1973 
er drie P. lugubris bij aan te schaffen. 
Gelukkig bleek toen a! gauw dat de die
ren d ie ik reeds had wijfjes waren en de 
d rie nieuwe ma nnetj es. De mannetjes 
fluiten a ls kanaries, maar dan zonder 
trillers. De dieren waren afkomstig uit 
Costa Rica. 

KWEEKVERSLAG 
Op 13 janua ri 1974 ontdekte ik la rven op 
de rug van een mannetje. Sinds ik ont
dekte dat slechts een mannetje tegelijk in 
een bepaald territorium paargedrag ver
toont maar wei meerdere wijfjes het hof 
maakt, ondanks zijn voorkeur voor een 
bepaald wijfje, ben ik hem het 'dienst
doende' mannetje gaan noemen. Het aan
tal la rven heb ik toen niet kunnen tellen 
o mdat ik snel mijn fotocamcra ging halen. 
Toen ik terug kwam was het diertje niet 
meer te vinden, wei vond ik bij het zoeken 
la rven in het water en ook hiermee was 
ik zeer in mijn schik. Op 14 januari om 
10 uur heeft het dienstdocnd mannetje 
nog 9 van de naar schatting 12 larven op 
de rug. H et fluit als voorheen maar 
schijnt het wijfje er mee op een afstand 
te houden. Als proef had ik de eerdere 
Iokroep van het mannetje op de band 

opgenomen, voor mij was er geen ver
schil te horen, maar het wijfje kwam dui
delijk aileen op de roep van de band af. 
Om 13.30 uur gaat het mannetje in het 
water om wat Iarven kwijt te raken ; de 
Ia rven reageren hierop door wat heen en 
weer te slingeren, sommige doen dit zo 
hevig dat ze losla ten, dan zwemt het man
netjc snel weg of klimt op het droge. 
Wanneer het mannetje in het water in de 
buurt van het gedropte larfje kwam, dan 
probeerde dat soms weer op de rug van 
het mannetje te klimmen. Een keer zag 
ik dat het dienstdoend mannetje naar een 
Ia rf ha pte toen die zich te dicht in de 
buurt van zijn kop waagde. Dezelfde dag 
om 14.00 uur reisden er nog 5 larven 
met papa mee, om 17.30 uur zat er nog 
een larfje op zijn rug. Op 15 januari om 
11.00 uur probeerde het mannetje het 
Iaatste larfje kwijt te raken, wat hem 



Fig. 3 
Phyllobatcs 
lugubris juv. 
met indica tie 
voor de grootte 
Foto: Gouda 

Fig. 4 
Plaats waar je 
de eieren ziet 
liggen 
Foto: Gouda 
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bijna niet lukte. Herhaalde malen dook 
het mannetje in het water, spartelde he
vig en zwom soms met forse slagen naar 
beneden. Later wist hij zich met een 
krachtige veeg van zijn achterpoot van 
het weerbarstige jong te ontdoen. Op 19 
januari zater er weer 6 larven op de rug 
van hetzelfde mannetje. Op 20 januari 
werden 5 larven afgezet in stromend wa
ter, dat daartoe juist was gemaakt in cen 
van de vier beschreven goten. Op 31 
januari metamorfoseert het eers te diertje. 
Op 5 februari zie ik het mannetje met 
drie larven en op 6 februari met nog ccn. 
Op 7 februari zijn de meeste larven van 
het vorige legsel aan de metamorfose toe. 
12 februari: 7 larven op de rug van het 
mannetje, 13 februari: 2 larven gedropt, 
14 februari: mannetje heeft nog 3 larven 
op de rug, 's middags nog een. Op 15 fe
bruari wordt 's middags de laatste larve 
geparkeerd. Op 25 februari gebeurt er 
iets eigenaardigs: een ander mannetje 
neemt het concert over, al is het wat 
minder 'enthousiast' , maar het vorig 
dienstdoend mannetje kan ik niet meer 
vinden. Op 26 februari vond ik het vorig 
dienstdoend mannetje dood. Het leek er-

op of zijn plaats direct door een ander 
mannetje was ingenomen. In paniek had 
ik inmiddels de kinderkamer waar de 
eieren gebruikelijk werden afgezet, opge
graven om de zorg voor de eieren van 
het vorig mannetje over te nemen, voor 
zover mogelijk. lk zag mij voor de taak 
om 28 eieren tot ontwikkeling te Iaten 
komen en de larven in het water te bren
gen. Op 3 maart had ik met tussenpozen 
aile ontwikkelde eieren als larve te water, 
maar de ontwikkeling van deze Iarven 
ve rliep minder goed dan die van de lar
ven die op natuurlijke wijze waren ge
dropt. Naar schatting verloor ik 60% en 
een paar waren na een jaar nog niet ge
metamorfoseerd. Op 21 maart zie ik bij 
het nieuwe dienstdoende mannetje 2 lar
ven op de rug. Enige dagen hiervoor had 
ik al jonge larven in het water gezien. 
Pas op 26 maart worden de 2 larven ge
dropt en op 2 april draagt het mannetje 
a lweer 7 Iarven. Die worden op 7 april 
afgezet. De laatste twee dagen zaten de 
larven erg 'slordig' op zijn rug, gewoon
lijk liggen ze keurig om en om. Vanaf 
deze datum h eb ik geen notities meer 
gemaakt. 



Fig. 5 
Legsel van 
Phyllobates 
lugubris 
onder stenen 
Foto: Gouda 

Fig. 6 
Phyllobates 
lugubris juv. 
nog met staart 
Foto: Gouda 
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EEN EXPERIMENT MET DE 
KINDE RKAMER 
Voor zover mij bekend, legt P. lugubris, 
evenals Dendrobates auratus, zijn eieren 
bij andere liefhebbers in het terrarium 
meestal op plantebladeren. Bij mij echte1 
niet. Het eerste ontdekte legsel van P. 

lugubris in het open terrarium vond ik 
tussen grote kiezelstenen, die als steun en 
camouflage dienden van een buis waar 
het gefilterde water uit stroomde. AI 
eerder had ik eieren van Dendrobates 
auratus onder soortgelijke omstandighe
den gevonden, namelijk op de polyester 



Fig. 7 
Doorsnede 
kinderkamer 
Tek: Gouda 

Fig. 8 
Phyllobates 
lugubris, rug 
van o geheel 
bedekt met 
larven 
Foto: Gouda 
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rand van de bak, onder kokosnoot dop
pen waar plantjes in groeiden. lk had dus 
de indruk dat deze dieren hun eicren 
leggen op uitgesproken vochtigc plaatsen, 
Iiefst ergcns onder. Om dit te controlcren 
heb ik de ' kinderkamer' (zie tekening) na
gemaakt in de daartoe klaa rgemaakte ter-

raria, ook mijn zoon maakte wat glazen 
proefbakken die moesten d ienen om het 
gedrag van de kikkcrs bij hun eieren te 
bestudcrcn. De kindcrkamcr werd inge
richt met potscherven. Geglazuurde 
scherven gebruikte ik met de holle kant 
naar boven, als bedje. Geglazuurde scher-



Fig. 9 
Phyllobatcs 
lugubris, enkele 
larven in het 
water gebracht 
Foto: Goud a 
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ven worden minder gauw nat en bealgen 
niet zo snel. Ook gewone potscherven 
legde ik zo neer, zodat de kikkers konden 
kiezen. Als a fscherm ing, met de bolle 
kant naa r boven, gcbruikte ik gewone 
potscherven. Deze dienden om va llende 
waterdruppels en vuil dat door de dek
laag hecndringt op tc vangen en af te 
voeren. Deze de klaag in de open bak be
stood uit plankjes varenwortel waarin 
plant jes groeiden. Hicr en daa r waren in 
de pla nkjes schuine gaten gemaakt om de 
kikkers toegang te geven tot de ruimte 
voor de e ierafzet. Als het in een van de 
scherven een beetje regent of er bl ij ft 
water in staan, dan leggen de d ieren er 
beslist gcen eieren in. P. lugubris prefe
reert een drogere schone ondergrond, 
eventueel minder goed beschut als die 
maar glad is, zodat er geen deeltjes grond 
aan de kikkers blijven kleven. De deeltjes 
vuil kunnen de e ieren beschadigen of on
gedierte meebrengen. Als zo'n plekje er 
niet is maar de omgeving wei vochtig ge
noeg is, da n gaan de d ieren e rtoe over de 
eieren op bladeren te leggen. Voor de 
overleving in de natuur is dit misschien 
riskant. Een blad kan immers afva llen, 

opgegeten worden of in de zon komen te 
pangen en daa rdoor de eieren blootstel
len aan predato re n. Ook een sto rtregen 
zou de eieren kunnen wegspoelen. Een 
voordeel van het verscholen plaatsje op 
de grond lijkt me ook dat daar altijd 
rustig een ma nnetje en een wijfje met hun 
nakomelingen bezig zijn, terwijl de dieren 
op een blad door aile omstanders worden 
gestoord. Soms krijgt een Romeo wei d rie 
Julia's tegelij k op het blad. Als er dan 
ook nog een tweede ma nnetje verschijnt 
wordt het al helemaal onrustig. 

ENKELE WAARNEM INGEN 
Ik heb de indruk dat in gevangenschap 
de voortplanting geen speciale perioden 
kent. Bij ons ging het eieren leggen het 
gehele jaar door. 

Yolgens mijn waarnemingen hebben ver
schillende mannetjes ook individueel ver
schillende patronen in het bewaken van 
de eieren en het op de rug nemen van 
larven. De een draagt de jongen Ia nger 
dan de a nder, de een gaat ook veel vake r 
naar bet legsel da n de ander. Het is me 
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verschillende malen opgevallen dat als er 
een dienstdoend mannetje uitvalt zijn 
plaats direkt ingenomen wordt door een 
volgend mannetje die dan ook weet waar 
de nog te verzorgen eieren liggen. Zelf 
ingrijpen is dus overbodig. 

Een uit bet ei komende larve die niet 
door een mannetje wordt afgehaald, pro
beert zelf het water te bereiken. Als hem 
dit lukt, ondervindt hij daarvan in zijn 
verdere ontwikkeling geen nadeel. En
kele malen heb ik gepro~eerd een larve 
uit het ei te schudden door mijn vinger 
Iicht bewegend op de eieren te leggen. 
Maar een larve die dan op je vinger 
kruipt is er moeilijk zonder beschadiging 
weer af te krijgen. Als ze zelf een water
tje hebben gevonden Iaten ze zich wei 
zonder nadelige gevolgen per vinger ver
voeren. Larven geforceerd in het water 
gebracht verdrinken zelfs in 4 mm water. 

Het droppen van de larven doet hct man
netje in liefst verschillende poeltjes, des
noods water van 4 em diep. Een eenmaal 
losgeraakt jong zwemt snel in het rond 
en blijft geruime tijd aan de oppervlakte. 

Als het op den duur naar de bodem is 
gezakt, komt het de eerste dagen regel
matig naar hoven om Iucht te happen. 
oudere larven doen dat minder vaak. 

Lucht halen gaat als volgt in zijn werk: 
De larf zweeft als het ware heel lang
zaam naar hoven en eenmaal aan de op
pervlakte wordt er snel geinhaleerd, om
gedraaid en naar de bodem gezwommen. 

Het is leuk te zien dat de larven geruime 
tijd voor de metamorfose de kleuren van 
de ouders beginnen te krijgen. Als ze een
maal op kleur zijn eten ze volgens mijn 
waarnemingen niet meer. Hun gedragin
gen zijn door de opvallende kleur goed 
te volgen, in tegenstelling tot die van de 
jcngere larven, die meestal samen een 
donker klompje vormen en in een water
tje van ± 50 em diep nauwelijks van 
elkaar zijn te onderscheiden. 

J onge dieren zijn veel schuwer dan vol
wassen dieren, soms krijg je ze niet meer 

te zien voor ze volwassen zijn. 

Ik heb de indruk dat de nakweek dieren 
kleiner blijven dan de import dieren. Wei 
wordt de derde generatie even groot als 
de tweede, als ik al van een derde gene
ratie mag spreken wanneer een wijfje van 
de tweede generatie jongen heeft van 
een mannetje van de eerste generatie. 

SAMENVATTING 
Vanaf winter 1974 werd er gekweekt met 
drie stelletjes Phyllobates lugubris in een 
groot open kamerterrarium. Een man
netje tegelijk is 'aan de macht', en maakt 
aile wijfjes het hof. De eieren, legsels van 
ongeveer 13 stuks, werden hoofdzakelijk 
afgezet in de bodem, op verborgen plek
jes die wei vochtig maar niet kletsnat 
waren. Het dienstdoende mannetje bracht 
de larven op zijn rug naar het water, 
maar larven die niet afgehaald werden 
en zelf het water wisten te bereiken ont
wikkelden zich ook goed. De larven wor
den een paar dagen rondgesjouwd en 
Iaten stuk voor stuk liefst in verschillende 
watertjes los. Er bestaan individuele ver
schillen in broedverzorging bij de man
netjes. De ontwikkeling van de larven 
neemt ongeveer 20 dagen. De voortplan
ting ging aan ccn stuk door en leek niet 
aan een speciale periode gebonden. 

SUMMARY 
From winter 1974 onward, successful 
breeding of Phyllobates lugubris was 
recorded. 3 couples were kept in an open 
terrarium. One male at a time is in 
charge and courts the females. Eggs were 
laid on moist and hidden places in the 
ground. The male transported the larvae 
to the water by carrying them on his 
back several days. Larvae which were 
not taken to the water but succeeded in 
reaching water themselves also developed 
well. Individual patterns of parental care 
of the male were distinguished. Develop
ment of the larvae took about 20 days. 
Breeding seemed to be not season-bound 
but went on all the year through. 
Females seem to differentiate between 
mating calls of the males. 
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De verzorging van de zwartkoppython 
Aspidites melanocephalus in het terrarium 
lngezonden: september 1976 
Vertaling uit het Duits G. M. M. Foekema. 
Inhoudsoverzicht: inleiding - aankomst -
lichaamsbouw en tekening - het terrarium 
- ontwikkeling - summary. 

INLEIDING 
De zwartkoppython komt voor in een 
groot gebied in Noord Australie. 
Het is een slang die op de grand leeft in 
overwegend droge gebieden. 
Het genus A spidites omvat twee soorten 
die beide aileen in Australie voorkomen. 
Hun lichaamsbouw en gedrag wijkt nog 
al af van andere pythonsoorten. Het op
vallendste is wei dat ze ophiofaag zijn, 
dat wit zeggen da t zij z ich voeden met 
andere slangen ; zelfs e rg giftige slangen 
worden gegeten . 

AANKOMST 
lk kreeg mijn exemplaar in augustus 
1974. H et dier was in uitstekende con
ditie en ongeveer 75 em lang. Nadat 
mijn kostba re aanwinst in een terrarium 
van 75 bij 60 bij 50 em was gezet onder-

zocht hij a lles nauwkeurig en koos ten
slo tte een vertakking van een stronk, 
20 em boven de bodem van het terra
rium, a ls schuilplaats. Een afscherming 
van de voorruit van het terrarium kon 
weggenomen worden, want het dier 
haalde niet uit als er iets voor het ter
ra rium bewoog, en zou zich dus niet aan 
de ruit verwonden. 

Enkele dagen na aankomst bood ik voor 
het eerst voedsel aan, een muis van 15 
gram, die geen aandacht kreeg. Ik her
haalde het aanbieden van voedsel elke 
3-4 dagen en probeerde het onder ande
re met nestjonge ratten, goudhamsters, 
vogeltjes en een jonge ringslang. IAIIe
maal zonder succes. 
De jonge slang vermagerde en ik began 
al te denken aan dwangvoedering, toen 
A spidites na 8 weken onverwacht een 
muis at. De muis was niet voor hem be
doeld, maar tijdens het voeden van an
dere slangen even in zijn terrarium ge
zet. De muis was er een van ongeveer 
25 gram, erg groot, maar gelukkig werd 
hij niet later uitgebraakt. 
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LI CHAAMSBOUW EN TEKEN ING 
A.rpidites wordt a ls een primitief genus 
bcschouwd, de grote kopschilden en het 
relatief beperkte slikvermogen zouden 
daarop wijzcn. De kop is rond en plat 
en gaat o nmerkbaar in de hals over. Het 
lichaam is slank en gaat op zijn beurt 
ongemerkt in de staart over. De to
taalindruk die de slang geeft is meer die 
van een colubride dan van een wurg
slang. De wat schokkerige manier van 
bewegen en het weinig doelgerichte toe-

stoten bij het grijpen van prooi verster
ken die indruk nog. Kop en een stuk 
van de hals zijn effen lakzwart. De rest 
van het iichaam heeft dwarsbanden, b ij 
mijn jonge exemplaar afwisselend licht
geel en roestbruin. Bovenop de rug wordt 
deze tekening donkerder en krijgen de 
banden een donkerbru ine kleur. Op de 
buik wordt de tekening Iichter en lossen 
de banden zich op tot onregelmat ige vlek
kcn. Bij oudere exemplaren wordt de 
tekening veel minder duidelijk. 
De betrekkelijk onopvallende ogen z ijn 
zwart. Het slijmvlies, de bek en de tong 
zijn violet. De sporen zijn bij mijn d ier 
nauwel ijks te zien, wellicht is het een 
wijfje. 

HET TERRARIUM 
Op het ogenblik is mijn Aspidites 140 em 
lang. Zijn terrarium meet 90 bij 65 bij 
90 em. In de kap zi tten 2 TL-buizen 
die via een tijdklok 12 uur per dag aan 
z ijn. In het cement op de bodem zit een 
30 watt verwarmingskabel d ie met een 
thermostaat en een fotocel zodanig in en 
uit geschakeld wordt , dat de temperatuur 
in het terrarium overdag 28'.JC is en 
"s nachts 25'' C. De bodem van cement 
is zorgvuld ig g ladgemaakt. De kabel zi t 
in ongeveer een derde van de bodem en 
bewerkstelligt daar plaatselijk een tempe
ratuur van 35''C. Het bassin van 8 liter 
zorgt voor een luchtvochtigheid van 70-
75 % . Via de afvocr wordt het water elke 
twee dagen ververst. Bij het rondkruipefl 
gaat de slang regclmatig door het water 
en over de takken. Van beplanting is af
gezien. 

ONTW IKKELING 
Na de eerste muis at de zwartkoppython 
regelmatig kleine en later volwassen 
muizen. 
In twee jaar tijd _werden drie vastenpe
rioden gesignaleerd: van 15.6.75 tot 
1.8.75, van 20.12.75 tot 20.1.76 e n van 
1.6.76 tot 35.7.76. In deze vastenperioden 
wordt de slang plotseling erg agressief 
en is het nodig de voorruit van het ter
rarium af te schermen. De vervellingen 
vinden normaliter elke 7 weken plaats, 
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in een vastenperiode kan deze tijd tot 
12 weken verlengen. De periode dat de 
ogen melkachtig worden tot aan de ei
gcnlijke vervelling duurt normaal 1 week 
maar kan in een vastenperiode 4 weken 
duren. In twee jaar groeide de slang 
van 27 em totale lengte tot ongeveer 
150 em. het gewicht na m toe van 175 
tot 950 gram. Ande r voedsel dan mui
zcn werd niet geaccepteerd. 
Het jagcn op een muis begint ongeveer 
5 minuten nadat deze in het terrarium is 
gezet, ook al moet de slang de muis 

voor die tijd minstens gezien hebben. 
Ongeveer de helft van de vangbeten 
worden door de muizen ontweken. 
Heeft de vangbeet succes dan wordt 
de muis onmiddellijk twee maal om
geslingerd. De muis sterft na 1 tot 1 V2 
minuut maar de slang wacht nog enkele 
minuten voordat de prooi, meestal ach
terste voren, naar binnen word! gewerkt. 
Iedere week wordt eenmaal gevoerd met 
2 tot 3 muizen. Twee weken voor de 
vervelling wordt niet gevoerd, onmiddel
lijk daarna weer wei. 
De slang is actief van ongeveer 10.00 tot 
11.30 uur en vervolgens van 16.00 tot 
20.00 uur. 's Nachts heb ik hem tot nu 
toe niet actief gezien. 

SUMMARY 
Aspidites melanocephalus is kept in a 
terrarium. A young specimen of 75 em 
total length started feeding on mice af
ter 2 months. In two years of captivity 
it grew up to 150 em. Only mice were 
accepted. 
This article was translated from German 
into Dutch for publication in this jour
nal. Readers interested in the original 
version can write the translator (G.M.M. 
Foekema, Wouwermanstraat 38, Amster
dam) for a photocopy of the manus
cript. 
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Verslag over door amateurs gemelde kweek
resultaten met amfibieen en reptielen, 1970 -1976 
lngezonden: februari 1978 
Inhoudsoverzicht: historische achtergrond -
materiaal en methoden - faktoren die een 
rot spelen bij de bedreiging van diersoor
ten - welke taak heeft Lacerta? - summary. 

HISTORISCHE ACHTERGROND 
In bet begin der zeventiger jaren werd 
bet idee geboren om in bet mededelin
genblad een rubriek 'kweekresultaten' op 
te nemen. Hiervoor waren drie redenen 
aan te voeren: ten eerste, om een inzicht 
te krijgen welke dieren kweekbaar zijn 
in bet terrarium; ten tweede, het stimu
leren van anderen om ook met deze die
reo te kweken; ten derde leek bet niet 
denkbeeldig dat er kontakt tussen Ieden 
onderling zou kunnen ontstaan. Immers, 
mensen die graag met een bepaald dier 
zouden willen kweken kunnen de men
sen benaderen die reeds met deze dier
soort of diergroep ervaringen hebben 
opgedaan. 
Sinds enige tijd is daar eigenlijk een 
nieuwe betekenis aan toegevoegd. Het 
moet namelijk niet uitgesloten worden 
geacht dat bij een toekomstig onthef
fingenbeleid inzake de Wet Bedreigde 
Uitheemse Diersoorten, de kweekbaar
heid van de dieren een voornaam krite
rium zal vormen. 

MATERIAAL EN METHODEN 
Voor de samenstelling van dit kweekver
slag is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: De rubriek 'Kweekresultaten' 
van bet mededelingenblad van 'Lacerta'. 
De artikelen over kweken in 'Lacerta'. 
Meldingen van leden die reageerden op 
oproepen van B I a a u w en J a c o b i in 
het mededelingenblad. Meldingen die 
mij direkt, hetzij mondeling, hetzij schrif
telijk, bereikten. Enkele artikelen over 
kweekresultaten in 'Het Aquarium'. 
Aile meldingen zijn in een kaartsysteem 
ondergebracht. Voor ieder jaar is een 
aparte kaart gemaakt per diersoort c.q. 
ondersoort. Deze kaarten bevatten de 
volgende gegevens: Naam en adres van 

de kweker, Latijnse naam, de orde en de 
familie van bet dier, de geboortedatum, 
het aantal jongen per geboortedag. 
Daarnaast nog zoveel gegevens als de 
kweker heeft opgegeven, zoals de datum 
waarop de eieren werden gelegd, 'incu
batietijd, broedmethode, boeveel dieren 
halfwas of volwassen werden, aankoop
data ouderdieren enz. Opsomming van 
al deze gegevens zou dit verslag echter 
tamelijk onoverzicbtelijk maken, terwijl 
het bovendien een weinig uniform beeld 
zou opleveren. 
De enige waarde, die u aan dil verslag 
hechten mag, is dat het een globaal in
zicht geeft over de vraag of een dier mo
gelijkerwijs in gevangenschap tot voort
planting is te bewegen. 

In dit verslag zult u slechts aantreffen 
een indeling in orden, families en soor
ten, terwijl uitsluitend bet totaal aantal 
geboren dieren per jaar is vermeld. 
I ndien het overlijden van jongen, kort na 
de geboorte werd vermeld, dan werden 
deze niet meegeteld. Sommige Iiefheb
bers kweken grote hoeveelheden kikkers 
of padden, maar gebruiken verreweg het 
grootste gedeelte van de larven als voed
sel, voor bijvoorbeeld salamanders. In 
deze gevallen zijn de aantallen larven op
genomen, omdat vaak niet vermeld werd 
hoeveel dieren metamorfoseerden. Vaak 
bleek het de kwekers niet mogelijk exak
te aantallen te noemen, maar werden 
termen als 'honderden' of 'duizenden' 
gebruikt. 

Vrij markant is bet om te moeten kon
stateren dat zo weinigen trachten meer
dere generaties te kweken van hun die
reo. Velen geven hun dieren weg of ver
kopen de jonge dieren een aantal weken 
na de geboorte (dit betreft met name 
slangen). 
Veel problemen blijken er verder nog te 
bestaan bij bet opkweken van de jonge 
dieren. Het aantal dieren dat volwassen 
wordt, is verhoudingsgewijs klein. Dit 
probleem verdient daarom zeer veel aan-
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dacht in de toekomst en dient zeker bet 
belangrijkste thema voor de kerngroe
pen te vormen. 

Velen reageerden niet op oproepen in 
bet mededelingenblad; hoewel dit inver
reweg de meeste gevallen terug te voe
ren is op de nonchalance van de Ieden, 
zijn er toch ook een aantal die kennelijk 
bang zijn dat hun naam aan derden be
kend zou kunnen worden. Om deze re
den zullen brieven die me bereiken met 
bet verzoek om namen van kwekers te 
mogen ontvangen, doorgestuurd worden 
naar de kwekers zelf, met bet verzoek 
om de brief te beantwoorden. Zij die 

over de jaren 1970-1976 hun kweekre
sultaten niet hebben gemeld, wil ik ver
zoeken dit alsnog te doen, zodat ze in 
ieder geval in bet kaartsysteem kunnen 
worden opgenomen en eventueel in een 
later verslag bijvoorbeeld over de jaren 
1975-1980 vermeld kunnen worden. 
Dank is verschuldigd aan Dr M. S. 
H o o g m o e d van bet Rijksmuseum 
voor Natuurlijke Historie te Leiden voor 
bet 'up to date' brengen van de naam
geving. Tevens is dank verschuldigd aan 
de andere leden van de Commissie Be
dreigde Amfibieen en Reptielen voor de 
diskussie die aan de samenstelling van 
dit verslag vooraf ging. 

AMPHIBIA 

tot 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

AMBYSTOMATIDAE 
Amby_stoma mexicanum - 500 200 
SALAMANDRIDAE 
Cynops pyrrhoJ?aster 31 100 195 94 
Diemicty/us viridescens 20 
Paramesotriton honJ?kon.f!ensis 205 
(syn. Triturus chinensis) 
Triturus a/pestris 15 110 12 53 
Triturus helveticus 60 i 34 23 
Triturus vulgaris 16 3~ 

BUFONIDAE I 
Bu/o bu/o i 250 
DENDROBATIDAE I 
Colostethus trinitatis I 63 
Dendrobates auratus 47 1 10! 7 66 
Dendrobates azure us 10 15 
Phyllobates lugubris 6 20 r--13 
Phvllobates bicolor 20 
DISCOGLOSSIDAE 
Bombina orienta/is 43 
Bombina variegata 12 56 42 454 1840 1000 
Discos!lossus pictus ± 400 
HYLIDAE 
ARalvchnis callidrvas 60 
Gastrotheca riobambae 412 550 286 233 156 
(in versla~en benoemd als 
G. marsupiata) 
H~la arborea 1 
Phyllomedusa lemur 3 
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LEPTODACTYLIDAE 
Limnodynastes peronii 
PIPIDAE 
Hymenochirus boettgeri 
Xenopus tropicalis 
HYPEROLIIDAE 
Hyperolius concolor 
Hy_eerolius marmoratus 
Hyperolius spec. 

AGAMIDAE 
Agama imealearis 
(in verslagen A. bibroni) 
Agama stellio 
Calotes spec. 
Japa/ura swinhonisii 
ANGUIDAE 
Ammis !raJlilis 
Gerrhonotus multicarinatus 
CHAMAELEONIDAE 
Chamaeleo bitaeniatus 
Chamaeleo jacksonii 
Chamaeleo pumilis 
CORDYLIDAE 
Cordvlus cordvlus 
Cordylus jonesi 
Cordylus warreni 
Platr_saurus intermedius 
GEKKONIDAE 
Cosvmbotes p/atvurus 
Gehvra mutilata 
Gekko gecko 
Gonatodes albi1mlaris 
Gonatodes spec. 
_Gymnodactvlus antillensis 
flemidactylus ansorg_ii 
Hemidacty/us frenatus 
H emidacty/us muriceus 
H emidactylus spec. 
Hemiphyl/odactvlus t. typus 
Lygodactylus picturatus 
Pachy_dactr_lus caeensis 
Phelsuma cepediana 
Phelsuma laticauda 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma ornata 
Phelsuma quadriocellata 

tot 1970 1971 

REPTILIA 

--

4 

2 
3 

2 

5 

2 
2 

2 
4 

1972 1973 1974 1975 1976 

1039 2980 2700 

12 26 125 42 300 
40 

402 12 
70 

126 

3 

5 1 10 
4 

12 
6 

38 
21 19 

9 

1 
15 

3 

5 2 6 
5 8 17 
1 1 

1 
1 

2 
1 

3 
3 

10 
5 

13 
1 9 3 
1 2 10 2 4 

21 
1 4 5 



tot 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Phy_llodactylus europaeus 9 
Ptychozoon kuhli 2 
Ptyodactvlus hasselauisti 1 2 
Tarentola mauretanica 6 

IGUANIDAE 
Anolis aeneus 1 
Anolis auratus 6 .4 5 1 10 3 
Anolis bimaculatus 2 2 10 11 4 6 
Anolis bonairensis 13 5 
Anolis carolinensis ! 8 5 4 19 10 16 
Anolis cybotes 24 
Anolis distichus 1 
Anolis extremus 4 2 
Anolis marmoratus 2 3 5 3 
Anolis oculatus 3\ 24 
A no/is roauet 12 7 
A no lis saba nus 45 i 4 9 21 3 3 
Basilicus basilicus 16 4 7 16 
Iguana iguana I 2 14 
Sceloeorus cy_anogeny_s I i 15 11 13 16 
Sceloporus malachiticus I 15 
Sceloporus occidentalis 1 I 

i 

LACERTIDAE 
I 

I 
AcanthodaciYlus Jrenatus I 3 
Lacerta aRilis 8 15 24 40 
Lacerta armeniaca 2 I 4 
Lacerta duResii I 3 I 

Lacerta galloti (Gallotia) 2 41 
Podarcis hispanica (Lacerta) i 41 4 
Lacerta laevis I 3 
Lacerta /epida I 3 41 39 51 
Podarcis lil/ordi (Lacerta) 4 3 
Podarcis melisellensis (Lacerta) I 3 1 
Podarcis muralis (Lacerta) I 2 26 4 35 I 10 
Podarcis pityusensis (Lacerta) I 4i 2 3 
Lacerta eraticola 11 2 
Lacerta saxicola 34 13 
Podarcis sicula (Lacerta) 2 7 9 20 10' 16 
Lacerta simony_i (Gallotia) 1 
Podarcis taurica (Lacerta) 1 
Lacerta viridis 4 . 44 26 35 70 
Lacerta vivipara 5 
Psammodromus alRirus 4 

SCINCIDAE 
Chalcides chalcides 3 
Chalcides viridianus 3 2 
Mabuyd multifasciata 12 20 35 21 10 6 
Mabuva auinauetaeniata 16 46 13 

192 Mabuva vittata 1.6 
. ' 
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tot 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

BOIDAE I J 

Boa constrictor 28 21 18 
Coral/us enhydris ! --,__ 6 29 

I 
Epicrates cenchri~ I 21 
Python molurus 11 
Python sebae 29 I 

I 
f_>:_th!l!J regius ___ ___ 2 
Sanzinia madagascariensis 9 
COLUBRIDAE I 

Boaedon spec. 
----~ 

~I 
Boiga dendrophila 1---- 5 
Elaphe guttata ~ I 14 
Elaphe obsoleta s: 47 
Natrix maura I 12 1 9 I 

:;!x::~s-- ~=3 36 -=- -_t--j 2_2! 12 6 ~ 
[hamnophis radix r-6 I 60 , 60 60 
Thamnophis sauritus .! 16-. 15-~-- st 14T -18->-----r.i 
Thamnophis sirtalis _ [ 6 66 70 36 
Thrasop~ckso_!l_ii__ ----~l__ -----~- _ _ +---2-+--
CROTALIDAE --~-~~--~----~--4--
Trimeresurus_gram __ .::.i_:_.::n_e __ u=s~------ )- --· -----+----t- t ---+--1_6-+----

-~M-YD-IDAE - - - - : 1 ~--- ---r 
~~f;~'g:~~~x~--_-_-__ -_--_-_-_--~ ---· ___ ~[~-+ __ ,__~ ---r--9-4----3--+-----,1--=-o 

Geochelone carbonaria 
'[_estudo hermanni 

Uit het voorafgaande kan men aflezen, 
dat het aantal soorten amfibieen dat in 
1970 werd gekweekt 1 bedroeg en het 
aantal exemplaren van die soort 412. Dit 
was in 1976 opgelopen tot resp. 17 soor
ten en 5135 exemplaren. Bij een voort
zetting van deze tendens zou het moge
lijk moeten zijn, dat een aantal soorten 
amfibieen niet Ianger meer uit de natuur 
behoeft te worden weggevangen. 
Bij de reptielen is de situatie veel minder 
rooskleurig; in 1970 werden 10 soorten 
met in totaal 141 individuen gekweekt, 
in 1976 waren dit 55 soorten en 737 in
dividuen. 
Bij de amfibieen worden per soort dus 
± 300 exemplaren per jaar gekweekt, bij 
de reptielen niet meer dan 13 a 14 exem
plaren per soort per jaar. 

3 
_l __ l - --~.___~1 __.___ 

Met name bij de reptielen zullen wij ons 
derhalve gezamenlijk tot het uiterste 
moeten inspannen om de resultaten te 
verbcteren, want hoewel er een duidelijk 
opgaande lijn in de kweekresul taten is 
waar te nemen, zijn wij in de verste ver
te nog niet 'self-supporting' en daar zul
len we toch naar toe moeten gezien bet 
gestaag Ianger worden van de lijsten met 
bedreigde en beschermde diersoorten. 

FAKTOREN DIE EEN ROL SPELEN 
BIJ DE BEDREIGING VAN 
DIERSOORTEN 
De vorm van bedreiging van vele dier
soorten is soms zeer uiteenlopend en be
staat vaak uit een komplex van faktoren. 
Sommige diersoorten worden op ver-



Fig. 1 
Toename van 
het aantal ge
kweekte amfi
bicen. 

Fig. 2 
Toenamc van 
hct aanta l gc
kwccktc soonen 
amfibicen. 

F ig. 3 
Tocname van 
hct aan ta l gc
kwccktc rcpo. 
tiel en. 

F ig. 4 
Tocname van 
het aantal ge
kwcckte soorten 
reptieleo. 

194 

schillende plaatsen van hun ve rsprci
dingsgebied door heel verschillcnde fak
toren bedreigd, bij anderen speelt slechts 
een oorzaak een belangrijke rot. 

De belangrijkste oorzaak is wei de bio
toopvernietiging. Bio toopvernietiging is 
waarschijnlijk het moeilijkst te bestrijden 
van a ile bedreigende faktoren, omdat 
hier over het a lgemeen ekonomische be
langen een rol spelen en zolang er in ter
nationaal geen vast geaccepteerde nor
men bestaan voor de ekonomische waar
d e van de na tuur en de natuurl ijke 
hulpbronnen , zal biotoopvernietiging 
d oorgaans een irreversibel karakter ver
tonen (urbanisatie, houtkap, stuwdam
me n, drainage, inundage enz.). 
Een andere - eveneens door in het ge
d ing zijnde e ko nomische belangen - , 
vaak moeilijk bestrijdbare vorm van be
dreiging is de handel. Met name de han
del in produkten van dieren zoals: hui
den. schi lden, soepvlees, eie ren e.d., 
vormt in vefe gevallen een ernst ige be
dreiging voor veel diersoorten (krokodi l
len, va ranen , (reuzen)slangen, zeeschild
padden e.d.). De handel in levende d ie
re n bijvoorbeeld voor het te rra rium, ka n 
soms een bed reiging vormen voor bepaal
dc popula ties van een d iersoort - met 
name de populaties van kle ine rc c il an
dcn zijn hier gevoe lig voor- maar treft 
zelden een diersoort over he t gehelc ve r
spreidingsgebicd. Anders word t hc t in 
geval d e handel zich niet beperkt tot een 
groep van echte liefhebbcrs. maar wa.n
neer er een m assahandel o ntstaat in dcze 
d iercn. Om dczc rcdcn zijn onder andere 
de Gricksc- e n Moorse landschildpacl a ls 
bedreigd te bcschouwen. Het ziet e r dan 
ook niet naar uit d at de handel in de bc
kcnde rood wangsierschildpad op den 
duur zonder gevolgen voor deze d ier
soort za l blijven. want wcliswaar bestaan 
er in Amerika kwekerijen voor deze clie
ren. maar deze houden er soms de zon
de rlingste begrip pen omtrent het begri p 
kweken op na. Waarschijnl ijk is di t cen 
van de redenen van he t Amerikaanse 
ministerie van visse rij om d e sta tus van 
een twaalftal soorten watersch ildpadden 
nader te bestuderen. 

Faunave rvalsing is vaak van indringende 
betekenis voor de endemische fauna e n 
flo ra. De op de Galapagosei landen voor
komende reuzenschi ldpadden zijn al 
sinds 1961 beschermd en toch bleven de 
aantallen afnemen. D e oorzaak was dat 
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niet inheemse, maar ingevoerde geiten, 
varkens, ratten en wilde honden, dusda
nig huishielden onder met name de pas 
gelegde eieren en jonge dieren, dat er van 
nieuwe aanwas geen sprake meer was. 
Angst kan eveneens zorgdragen voor bet 
uitsterven van diersoorten, vooral veel 
slangen worden bier bet slachtoffer van. 
Zo Iooft de Griekse regering nog steeds 
een bonus uit voor iedere gedode Vipera 
lebetina schweizeri. Ook de slangen £pi
crates a. angulifer en Ogmodon vitianus 
zijn niet veilig voor de plaatselijke be
volking. 

WELKE TAAK HEEFT 'LACERTA'? 
Wij, daarmee bedoel ik aile leden, heb
ben de taak om de wildvang van dieren 
tot een minimum te beperken en bet 
kweken van dieren tot een maximum op 
te voeren, 66k als dit ekonomisch niet 
interessant is! Een aantal faktoren kun
nen hiertoe bijdragen: 
Het definitief afschaffen van bet zoge
naamde 'gezelschapsterrarium'. 
Het zich specialiseren in een diersoort of 
diergroep. 
Het oprichten van meerdere kerngroe
pen, doelgroepen, studicgroepen of hoe 
men bet ook noemen wit. Er bestaat ten
slotte een spreekwoord dat zegt: 'Twee 
weten meer dan cen'. 
Het openbaar maken van opgedane ken
nis door middel van publikatie in ons 
maandblad. Het argument 'Ik kan niet 
schrijven', kan niet gebruikt worden, 
aangezien onze uitstekende redaktie 
graag van uw aantekeningen een goed 
verhaal zal willen maken. 
Het houden van lezingen over uw kweek
ervaringen. 

Het gezelschapsterrarium zal op den duur 
voor weinigen bevredigend zijn. Vaak 
blijkt, tot schade van terrariaan en terra
riumdier, die visetende slang, die volgens 
de handelaar makkelijk bij die kikker of 
hagedis in bet terrarium te houden is, 
toch kennelijk een uitzondering onder de 
visetende slangen te vormen door achte
loos de onderhavige kikker of hagedis 
voor een vis aan te zien en deze te ver
slinden. Zuideuropese gecko's samen 
met bijvoorbeeld Zuideuropese muur-

hagedissen, kan soms lang goed gaan tot
dat u plotseling (soms pas na jaren), een 
van beide soorten zonder staart in bet 
terrarium aantreft of soms nog erger. 
In vrijwel aile gevallen zult u een deel -
vaak bet interessantste deel - van hun 
gedrag nooit te zien krijgen. Wat u wei 
te zien krijgt zijn gevechten en ook met 
bet wegkruipgedrag zult u veelvuldig ge
konfronteerd worden. 
lndien u zich specialiseert in een soort 
of groep van dieren, zult u ongetwijfeld 
bet genoegen smaken om paargedrag, 
bet broeden, bet uitkomen van eieren e.d. 
te mogen gadeslaan, waarna u met de 
uitdaging van bet grootbrengen van de 
jongen gekonfronteerd zult worden. 
Een van de beste manieren om tot spe
cialiscring te komen is het zich aanslui
ten bij, of bet zelf oprichten van, een 
kerngroep. In zo'n kerngroep kan een 
groep van mensen met gelijke of onge
veer gelijkgcrichte interesse plaatsnemen. 
Binnen zo'n groep is er voldoende gele
genheid tot een cigen specialisatie, een 
anolisgroep bijvoorbeeld is een tamelijk 
algemcen begrip. Er bestaat nogal wat 
variatie binnen dit genus wat betreft 
grootte, karakter, biotoopverschillen enz. 
(een Anolis gundlachi bijvoorbeeld zal 
bet bcslist niet uithouden in het slechts 
enkelc meters verderop gelegen biotoop 
van Anolis cristatellus). Zo'n kerngroep 
kan plaatselijk opereren, maar ook lan
delijk. De resultaten van de werkzaam
heden binnen zo'n kerngroep komen het 
beste tot hun recht indien ze gepubli
ceerd worden in ons maandblad, terwijl 
bet direkte overbrengen van de opgeda
ne kennis via lezingen, vaak begeleid 
door fotomateriaal, ook een bizonder 
waardevolle bron van kennisoverdracht 
kan zijn. 

SUMMARY 
During 1970-1976 reports of amphibians 
and reptiles breeding in terrariums of 
amateurs were collected and here listed 
in a cumulative account. The author 
remarks on endangered species and the 
task of the terrarium keeper, encourag
ing people to breed more species so that 
eventually no animals would have to be 
taken from nature anymore. 



Fig. 1 
Lacerta saxicola 
brauneri. 
Foto: 
Langerwerf 
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Kaukasusrotshagedissen als ideale 
terrariumdieren 
Inhoudsoverzicht: lnleid ing: - de verschil
lende soorten en ondersoortcn - uitcrlijk 
- ekologie- gedrag in het terrarium -na
kweek- summary- litcratuur. 

IN LE IDING 
Sinds J 974 verzorg ik in m ijn buiten
terraria verschi llende soortcn rotshage
d issen uit de Kaukasus, wclke ik van een 
vriend in de DDR gekregen heb. AI de
ze rotshagcdissen blijkcn uitermatc ge
sch ikt voor een niet bijverwarmd buiten
terrarium. Het zijn namel ijk bcwoncrs 
van iets minder hete, tamelijk vochtigc 
of zelfs kocle gebcrgtestrekcn met veelal 
koude win ters. Oat ze geed houdbaar zijn 
blijkt uit het feit dat ik in het najaar 
van 1974 began met 5 Lacerta saxicola 
brauneri, een paartje Lacerta rudis ob
scura, 3 Lacerta armeniaca en 1 o 
Lacerta raddei, waarvan a ileen het <;? 

van Lacerta rudis obscura in de loop 
van 1975 stierf door een parasitaire ziek
te. Verder is in de drie jaar dat ik de 
rotshagedissen houd hun populatie uitge
breid tot een 80-tal Lacerta saxicola 
brauneri en een 20-tal Lacerta armenia
ca. Enkele sterfgevallen kwamen nog voor 

o nder deze d ieren als gevolg van stren
ge verst, want enkele dieren waren niet 
diep genoeg weggckropen. 
Andere gunstige omstandigheden, welkc 
well icht deze d ieren zo geschikt maken 
voor buitenterraria zijn de grate popu
lat iedichtheid in de natuur en de rede
lijke verdraagzaamheid onderling. Het 
zijn mooie dieren, ze Ieven ongeveer in 
dezelfde ekologische niche als de "ver
bodcn" Lacerta muralis (momenteel be
ter te nocmen: Podarcis muralis). 

DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
EN ONDERSOORTEN 
Onder de Kaukasus-rotshagedissen meet 
men verstaan aile soorten , die verwant 
zijn met Lacerta saxicola Eversmann 
1834, en die vroeger, voorzover toen al 
bekcnd, beschreven werc(en als onder
soon van deze soort. 
AI deze hagedissen behoren tot het sub
genus Archeolacerta, waartoe verder bij
voorbeeld nog behoren: Lacerta graeca 
uit Griekenland, Lacerta anat'Jiica uit 
Turkije, Lacerta oxycephala en Lacerta 
mosorensis uit Joegoslavie. 



Verklaring 11. Leninakan 
1. Tiflis 12. Borzjomi 
2. Serewan 13. Soerami 
3. Sewan-meer 14. Krasnaja Poljana 
4. Kura-rivier (Koera) 15. Toeapse 
5. Ordzjonikidze 16. Maikop 
6. Dzjava 17. Anapa 
7. Iora-rivier 18. Abraoe-Djoerso 
8. Grami-rivier 19. Kislovodsk 
9. Elbroez (berg) 20. Koema-rivier 

10. Batoemi 21. Podkoemok-rivier 
\~ 

Fig. 2 
Het gebied van 
de Kaukasus. 
Tekening: La n
gerwerf 

Fig. 3 
Lacerta raddei & 
Foto: 
Langerwerf 

Omdat de desbetreffende Iiteratuur voor 
velen moeilijk toegankelijk is, volgt hier 
een opsomming van de bedoelde dieren. 
Lacerta saxico/a komt voor op de Krim, 
in de Kaukasus, Noord-Turkije en 
Noord-Perzie, men onderscheidt vele on
dersoorten en aanverwanten (vroeger 
ook ondersoorten). 

Lacerta saxicola saxicola /eeft bij Kislo
vodska en in het dal van de rivier Pod
koemok naar het Zuiden tot de noorde
lijke hellingen van de Elbroez. 
Lacerta saxicola brauneri Mehely komt 
voor in Abgazia en de omgeving van 
Krasnoj Poljani. 
Lacerta saxicola lindholmi Lantz & Cy
ren leeft op de Krim. 
Lacerta saxicola defi/ippii Camerano 
leeft in Armenie, Z.O. Turkije, Z. Azer
baidsjan, N. Iran en in de Kopet-Dagh. 
Lacerta sax.'co/a mehely i Lantz & Cyren, 
Lacerta saxico/a tristis Lantz & Cyren 
·en Lacerta saxicola bithy ica Mehely ko
men in Anatolie voor. 
Lacerta saxico/a terentjevi Darevski 
leeft in Z.W. Georgie en N.W. Armenie. 
Lacerta saxicola dagestanica Darevski 
leeft hoofdzakelijk binnen de grenzen van 
bergachtig Dagestan en in de omgeving 
van Ordzjonikidze. In Dagestan is ze ver 
verspreid en haar verspreiding reikt tot 
Dzajava in Georgie. 
Lacerta saxico/a darevskii Szcerbak leeft 
in het N.W. van de Kaukasus. 
Lacerta saxicola szerbaki Lukina leeft 
tussen Anapa en Abraoe-Djoerso. 
Lacerta saxicola /ant zcyreni, Darevski 
Eiselt leeft o.a. op de Zigana-pas. 



Fig. 4 
Lacerta armenia
ca, Yz jaar oud. 
Foto: · 
Langerwerf 
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Lacerta saxicola portschinskii Kessler: 
leeft langs de middenloop van de Koera 
ten Westen van Tiflis en langs rivieren 
ten zuiden hiervan tot een hoogte van 
1400 m. Ze leeft ook gelsoleerd langs 
middenloop van de lora en verder komt 
ze voor langs de Grami ten zuiden van 
Tiflis. 
Lacerta saxicola nairensis Darevski leeft 
in Zuid-Georgie, midden, W. en Z.W.
Armenie en N.O. Anatolie. 
Lacerta caucasica caucasica Mehely: is 
wijd verspreid langs de zuidelijke en 
noordelijke hellingen van de bergrug 
van de Hoofd-Kaukasus, vanaf het 
voorgebergte van de Elbroez naar het 
noorden van Tiflis. 
Lacerta rudis rudis Bedriaga: woont in 
een groot areaal vanaf N.O.-Turkije en 
Adzjarin (bij Batoemi) tot de zuidelijke 
helling van de Hoofd-Kaukasus en lager 
dan Lacerta caucasica in de bergen, ge
woonlijk niet hoger dan 1300-1500 m. 
Verder komt ze ook op verschillende 
plaatsen in N. Georgie voor. 
Lacerta rudis obscura Lantz & Cyren: 
komt voor in midden Zuid-Georgie en 
leeft hier in de bergen Iangs rivierarmen 
tot 2000 m hoog. 

Lacerta dahli Darevski: bewoont de 
bosgordel van N. Armenie en z. Geor
gie. De noordgrens van het hoofdareaal 
reikt tot de streek op ongeveer 80 km 

ten W.Z.W. van Tiflis. In het zuiden 
leeft ze o.a. tot Leninakan in Armenie. 
Lacerta parvula Lantz et Cyren komt 
voor in Z.W. Georgie en het aangren
zende dee! van Turkije. 

De volgende soorten zijn parthenogen~
tisch, d.w.z. dat ze zich ongeslachtelijk 
voortplanten zonder tussenkomst van 
d d. Deze soorten schijnen recentelijk 
te zijn ontstaan. Bij L. armeniaca wor
den nog wei eens mannelijke dieren ge
vonden ongeveer 1:1000), bij de andere 
soorten zijn ze onbekend. 
Lacerta armeniaca Mehely leeft in Ar
menie. 
Lacerta stombek.owi Darevski leeft in 
N.W. Azerbaidsjan en N. Arrnenie. 
Lacerta dahli Darevski leeft in Georgie. 
De zeer zeldzame Lacerta unisexualis 
Darevski is beschreven van Razdan in 
Armenie. 
Er rest een soort, die nog vele vragen 
biedt en wei Lacerta mixta Mehely. 
Door sommige auteurs wordt deze ge
zien als een bastaard van Lacerta derju
gini met Lacerta parvula. 
Andere auteurs weer, zien het als aparte 
soort. Hij leeft in Georgie. Omdat er bij 
de Kaukasusrotshagedissen nog vele vra
gen open liggen over verwantschappen 
e.d. is het mogelijk dat er inmiddels 
weer wijzigingen in de naamgeving voor
komen. 



Verscbillen 
tussen Lacerta 
saxicola en 
Lacerta muralis 
(Nikolskii, 1915) 
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UITERLIJK 
Het zou veel te ver voeren om op aile 
genoemde soorten in te gaan. Waar de 
Kaukasusrotshagedissen veelal een over
eenkomstige levenswijze hebben als La
certa muralis vindt men, dat vele soorten 
en ondersoorten van de rotshagedissen op 
Lacerta muralis lijken. Dit ligt dus niet 
aan verwantschap. Vooral bijvoorbeeld 
Lacerta armeniaca lijkt veel op Lacerta 
muralis, en wei zoveel dat hij vroeger 
ook als ondersoort van Lacerta muralis 
werd beschouwd. 

Lacerta armeniaca is in totaal ongeveer 
18 em lang, waarvan 12 em voor de 
staart. De kop is vlak, de poten zijn ta
melijk lang. De schubben zijn slechts 
zwak of helemaal niet gekield. 
Typisch voor deze soort is dat zich op 
de slapen tussen het grote massetericum 
en het tympanale meest slechts 2 relatief 
grote over elkaar liggende temporalen 
bevinden. De rug is bruin, waarbij de 
flanken donkerder zijn. Boven op het li
chaam zijn talrijke donkere vlekjes. Bo
ven de voorpoten zijn vaak Iichte blauwe 
vlekken. De buik is geel maar de buik-

randschubben hebben blauwe vlekjes. 
In het voorjaar wordt de kleur meer 
groenig. 
Aile rotshagedissen hebben gemeen dat 
ze stank zijn, een lange staart hebben en 
een vlakke schedel waarmee ze goed 
tussen rotsspleten kunnen kruipen. Ook 
zijn Iichaam en staartwortel afgeplat. 
Vooral door de vlakkere schedel zijn 
aile rotshagedissen te onderscheiden van 
Lacerta muralis. Zie verder ook de tabel. 

Lacerta s. brauneri is een tamelijk grote 
vorm met overwegend bruine kleuren in 
de jeugd en bij volwassen dieren buiten 
de paartijd. Tijdens de paartijd worden 
de mannetjes en wijfjes groener van kleur 
Vooral de mannetjes krijgen dan mooie 
groene tot blauwgroene ruggen, hetgeen 
ook in mijn buitenterraria gebeurde. Op 
de flanken hebben ze dan blauwe 
vlekjes. 

Lacerta s. portschinskii is nog kleiner en 
bruinachtig van kleur en met blauwe 
vlekjes op de flanken. De war uitstekende 
schubringen op de staart doen wat aan 
de gordelstaarthagedissen denken, hij 

Lacerta saxicola Lacerta muralis 

1. N a ad tussen eerste en tweede bovenste Deze naad staat scbuin op de boo g. 
ciliare gewoonlijk loodrecbt op de boog 
van de bovenste ciliaren. 

2. Buitenrand van de parietalen buigt 
niet omlaag en strekt zicb niet uit tot 
over de zijden van de kop. 

3. Buitenrand van de parietalen ingekeept 
of ingesneden door eerste bovenste ci
liare. De supratemporalen reiken tot bet 
bovenoppervlak van de kop, waardoor 
ze van hoven zicbtbaar zijn. 

4. Max. Iengte van frenoculare ( = post
loreale) is gelijk aan de afstand tussen de
ze scbub en de acbterrand van bet neus
gat. 

5. Acbterste einde van de randen van de 
dorsale caudalen bebben de vorm van 
stekels, waardoor de staart stekelig lijkt. 

6. De anale schub is gewoonlijk groot 
en minstens 1 ~ keer breder dan lang en 
tamelijk grote preanalen zijn ervoor. 

Buitenrand van parietalen buigt duidelijk 
omlaag en komt tot op de zijden van de 
kop. 

Buitenrand niet ingekeept of ingesneden. 
De supratemporalen reiken niet tot het 
bovenoppervlak v.d. kop en zijn van boven 
niet zicbtbaar. 

Maximale breedte van frenoculare is ge
lijk aan de afstand ervan tot de voorrand van 
het neusgat. 

Achterste einden van de randen op de dor
sale caudalen hebben geen stekels, waar
door de staart glad lijkt. 
Dit is het duidelijkste herkenningsteken. 

De anale scbub is niet groot en niet breed 
en iets breder dan lang; geen speciale pre
anale schub. 



Fig. 5 
Lacerta rudis 
obscura. 
Foto: 
Langerwerf 

wordt dan ook wei kielstaarthagedis ge- EKOLOGIE 
noemd. 

Lacerta parvu/a is kleiner en sierlijker 
en de kleur zweemt meer naar rood
bruin. 

Door andere auteurs worden de soorten 
L. armeniaca, L . unisexualis en L. mixta 
als ondersoorten van L. saxicc/a opgevat. 

Lacerta raddei is iets minder fors en 
vooral bij de mannetjes zijn de blauwe 
vlekjes op de flanken beter ontwikkeld 
dan bij L. rudis. Bij L. raddei is er geen 
staa rtwortel met sterk gekielde schubrin
gen zoals bij L. rudis. 

De Kaukasusrotshagedissen worden ge
vonden in een veelvoud van biotopen. 
Men komt ze tegen op rotsen, rotswan
den, parkmuren, aan de kanten van 
bergwegen, op steenhopen, maar ook 
wei op kiezelstranden. Erg veel vindt 
men ze op begroeide muren langs we
gen. De populaties kunnen daar tame
Iijk dicht zijn, tot wei 4 exemplaren per 
m2. Van Lacerta armeniaca meldt 
Schroder (1969) zelfs een populatie
dichtheid van 8-10 dieren per m2! Wegens 
die dichtheid moeten ze onderling wei ta
melijk verdraagzaam zijn, wat denk ik, 
ook een reden is waarom ze zo goed 
houdbaar zijn. Het zijn dieren, die goed 



Fig. 6 
Lacerta saxicola 
brauneri. 
Foto: 
Langerwerf 
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en behendig klimmen tegen steile rots
wanden. Ze verbergen zich niet aileen 
tussen nauwe rotsspleten, maar ook on
der stenen en achter schors. Voor de 
winterslaap verbergen ze zich in diepere 
rotsspleten. In het algemeen komen ze 
vooral voor op vochtiger plaatsen, zo
als op rotspartijen bij beekjcs. Evenals 
bij Lacerta mura/is kunnen in de natuur 
afzonderlijke exemplaren de hele winter 
aktief blijven. De duur van de winter
slaap hangt sterk van de tijdelijke en 
plaatselijke omstandigheden af. Zo gaan 
ze in het voorgebergte van de Krim in 
september-oktober in winterslaap en op 
de zuidoever van de Krim in november
december. Pas in april of begin mei 
verschijnen ze op 2000 m hoogte tangs 
het Sewanmeer (Armenie). 

Lacerta s. portschinskii verschijnt al in 
maart bij Tiflis. Begin november wor
den rood Tiflis nog rotshagedissen 
waargenomen, vooral jongen. In Dag
hestan op 2500 m hoogte verschijnen de 
eerste L. caucasica bij een luchttempera
tuur van 13°C. 

Ik zal nog enkele afzonderlijke biotoop
omschrijvigen geven, zoals ik die vond 
in Russische literatuur: 
L.s. p.ortschinskii leeft op de rotsen en ste-

Verder ook op de hellingen met een 
xerofiele begroeiing en op uitstekende 
rotsen in bossen. Het totale karakter van 
de vindplaatsen is tamelijk droeg. 
L. caucasica leeft boven 1300 m en be-
woont uitstekende rotsen en stenige hel

lingen van bergkloven in de middelste 
en bovenste bosgordel en ook in de sub
alpine en alpine zones. Ze houdt zich 
vaak op in de kruidachtige begroeiing 
aan de voet van rotsen en verschuilt 
zich vaak in knaagdierholen. Het totale 
karakter van de vindplaats is matig 
vochtig. 
L. rudis rudis leeft in de Grote Kauka
sus tussen 600 en 1500 m hoogte en zo
doende gedeeltelijk samen met L. cau
casica. Hij bewoont droge en vaak afge
brokkelde rotsen op hellingen van berg
kloven en langs rivieroevers gewoonlijk 
in de bosgordel. 
L. r. obscura bewoont droge rotsen en 
stenige hellingen in de bosgordel en ook 
aan rivie roevers. 
L. s. dagestanica wordt vaak samen met 
L. rudis en L. caucasica aangetroffen. 
Hij bewoont droge rotsen uit sedimen
taire gesteenten op hellingen met een 
xerofiete begroeii'ng. 
L. dahli bewoont ontblote rotsen en 
moergesteente in de bosgordel. Hij 
wordt vaak samen gevonden met L. s. 

nige ravijnen aan oevers van rivieren. portschinskii. 



Fig. 7 
Lacerta saxicola 
brauneri, enkele 
dagen oud. 
Foto: 
L ange r wer f 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 
Berst wil ik ingaan op de terraria, rno
rnenteel een 5-tal buitenterraria, waarin 
ik deze hagedissen houd. Deze terraria 
varicren in grootte van 1 rn2 tot 5 rn2. 
Ook ben ik begonnen ze te plaatsen in 
rnijn openluchtterrariurn van 600 rn2. 
Alle buitenterraria zijn uiteraard op het 
zuiden gericht met in de zorner horre
gaas aan de zuidkant en in de winter 

glas. Aan de noordkant is een rnuur, 
waartcgen van buiten een wal grond, 
ter bescherrning tegen vorst. In de terra
ria zijn natuurlijke rotsen op een zuid
helling, overecnkornstig hun natuurlijkc 
biotoop. Met dakpannen, die scheef de 
helling, overeenkornstig hun natuurlijke 
ven zijn worden vorstvrije schuilplaat
sen gevorrnd, welke de hagedissen gretig 
gebruiken. Tussen. de stapels dakpannen 
ontstaan narnelijk spleten, die in de na
tuur ook behoren tot de typische schuil
plaatsen. De terraria staan op plaatsen 
waar het hele jaar door en de hele dag 
door de zon kornt. 
In deze terraria heb ik ook opgernerkt 
dat ze a! bij tarnelijk !age temperaturen 
(rond 15°C) aktief beginnen te worden. 
Ze komen zelfs eerder tevoorschijn dan 
Lacerta muralis. In de zachte winter van 
1974 - 1975 waren de rotshagedissen 
de hele winter aktief en bij de geringste 
zon in december en januari zaten ze al 
te zonnen, terwijl bijvoorbeeld L. mura
lis- en L. praticola onder gelijke omstan
digheden niet te voorschijn kwamen. Het 
lijkt mij daarom ook niet denkbeeldig 
dat de Kaukasusrotshagedissen tijdens 
de laatste JJstijd een verdere verspreiding 
hadden. Na de regelmatig onderbroken 
"winterslaap" begon in 1975 de paar
tijd in maart/ april en vanaf mei begon
nen de 3 wijfjes van Lacerta saxicola 
brauneri ei tjes te leggen. Die lagen steeds 
ondiep in zand, liefst onder grote vlakke 
donkere stenen, die zoveel mogelijk in 
de zon lagen. Onder die stenen was het 
zand matig vochtig, maar zeker niet nat. 
Een legsel bestond uit 4-5 eitjes en in 
een zomer produceerde een wijfje on
geveer 4 van dergelijke legsels. Dit is 
echter geheel in tegenspraak met de be
wering van Darevski (1973), die stelt dat 
de rotshagedissen een legsel (zelden 2) 
per seizoen afzetten, hetgeen ze zou 
onderscheiden van de Podarcis-groep 
(waartoe o.a. L. muralis, L. sicula of lie
ver Podarcis muralis en Podarcis sicula 
behoren), die rneerdere legsels afzetten. 
Ikzelf vond deze bewering van Dare v
s k i al moeilijk te rijrnen met de grote po
pulatiedichtheid voor deze kleine hagedis, 
die vee! natuurlijke vijanden moet heb
ben. 



Fig. 8 
Lacerta rutlis 
obscura c. 
Foto: 
L angerwe rf 
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Vanaf 20 augustus 1975 werden de eer
ste jongen geboren en begin oktober 
1975 waren dit er al een 40-tal. De eer
ste jongen werden ongeveer gelijktijdig 
geboren met die van Lacerta nwralis (on
der dezelfde condities), betgeen mij reden 
geeft te verwacbten, da t L. saxicola bet 
bijvoorbeeld in de Alpcn en Ardennen 
ook goed zou doen. 
Bij de geboorte hadden aile jonge L. sa
xicola brauneri blauwe staarten. De jon
gen groeien snel op, op een dieet van 
lu izen, spinnetjes, vl iegen, kakkerlakken, 
krekeltjes e.d. Bij de groei is direkte zon 
of vit. D3 noodzakelijk. 
Op 26 febuari 1976 meten ze al 12 em 
(8 em voor de staart) en in ju li kwam bet 
al tot paringen bij deze diere n uit de Fl 
generatie gezien). In de winter van 1975-
1976 hebben ze ook nog een winterslaap 
van enkcle maanden gehad. 

In oktober kon ik dus de F2 generatie 
van de jongen van bet vorig jaar in mijn 
broedbak konstateren. In de natuur op 
de Krim en in de Kaukasus zijn ze pas 

geslachtsrijp in de loop van het twee
de levensjaar bij een kopromplengte van 
5 em (ongeveer 15 em totaal). 
In mijn geval had ik de jongen warm 
overwinterd , waaru it blijkt dat een win
terslaap voor de voortplanting bij deze 
dieren geen "conditio sine qua non" is. 
Waarschijnlijk is de toename van de 
lichtboeveelheid in de lente belangrijke r. 
In de zomer van 1977 vond ik half juli 
weer de eerste (een 40-tal) ei tjes van 
L. saxicola brauneri en L. armeniaca. 
Bij een broedtempera tuur van ongeveer 
30°C werden hieruit vanaf half augus
tus de jongen geboren, maar aangezien 
ze a! v66r hal f juli gelegd waren schat 
ik de incubatietijd op 5-6 weken. Zo 
werden in 1977 in totaal nogmaals 44 
L. saxicola brmmeri en 8 L. armeniaca 
geboren, hoofdzakelijk uit de F2 gene
rat ie. In verband met de goede kweek
resultaten met deze dieren wil ik er nog
maals op wijzen, dat de hagedissen in de 
zomer steeds direkt zonlicht kregen, 
aangezien de zuidelijke kant van het 
terrarium uit horregaas bestaat. 
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SUMMARY 
A survey of the caucasian rock-dwelling 
lizards is given with an account of the 
areal inhabitated and a short descrip
tion of most kinds. 
The author got from friends in the DDR 
some specimens of Lacerta saxicola brau
neri, Lacerta rudis obscura, Lacerta ar
meniaca and a Lacerta raddei. 
All these lizards were kept in outside 
terrariums of different sizes. They 
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