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De Alligatorhagedis, Gerrhonotus multicari
natus, als bewoner van een buitenterrarium 
I ngczonucn: oktobcr 1977 
lnhouusovcrzicht: vcrwantschap en ,·oor
komcn - mijn dicrcn - hct terrarium - mcuc
bcwoncrs en lccfwijzc in hct terrarium - de 
voortplanting - conclusie - summary -
litc ra tuu r. 

VERWANTSC HAP EN YOORKOMEN 
De a lligato rhagedis, C errholwtus llllllti
carinatus Blainv. 1835, hoort thuis in de 
fami lie der Anguidae, onderfamilie Ger
rho no t inae. Tot dezelfde onderfamilie be
hoort o.a. he t geslacht Ophisaums waar
uit de Scheltopusik de bekendste verte
genwoordiger is. 
Van Cerrhonotus multicarinatus wo rden 
naast de nominaa tvorm nog de onder-

soorten scincicauda, ll'ebbi en Ill/lilts on
dcr~chciden: aile komen ze voor in ge
bicden in het Westen van de Verenigdc 
Staten e n he t uiterste oorden van l\le
xico (Baja Ca li forn ia). 
In de natuur le\'en ze op droge grond m et 
s tencn , in open grasla nd . o p boomstam
me n maar ook in een bebos te omgeving. 
Met na me komen ze voor in de eike
bosse n aan de voet van de kustgebergtes. 
H ier klimme n ze goed. en roven ze lfs uit 
de nes ten van vogels in de s truiken. 

l\ IIJ DIEREN 
Rec htstreeks u it Californic k reeg ik ver
sehillende exemplaren die ik niet in cen 



Fig.l 
Gcrrhonotus 
multicarinatus, 
112 jaar oud. 
Foto: 
Langerwerf. 

terrarium kon onderbrengen wegens de 
onderlinge onverdraagzaamheid van de 
mannetjes. Een probleem daarbij is, dat 
de mannetjes niet direkt als zodanig te 
herkennen zijn. Als men zich vergist en 
in de paartijd twee mannetjes in ecn 
terrarium zet vechten ze elkaar gewoon 
dood. De mannetjes hebben wei vaak een 
iets grotere kop, maar geheel betrouw
baar is dit onderscheid niet. Zekerder 
herken ik ze door tegen de zijkanten 
van de staartwortel te drukken, zodat 
een hemipenis naar buiten komt . 

HET TERRARIUM 
Ik zal hier een van de buitenterraria be
schrijven, waarin ik ze ruim 2 jaar hield 
·en waarin ik er ook elk jaar mee kweek
te. Dit terrarium meet ruim 10 m2 en is 
schuin op het zuiden gericht. T egen de 
muur die dan op het noorden ontstond 
heb ik een wal grond, voor een gunstigere 
temperatuur in de winter. In de winter 
is het met glas afgedekt en tijdens vorst 
gaat er nog eens een aantal rietmatten 
over. In de zomer is het voor de helft 
bedekt met horregaas. Binnen in het 
terrarium is een grote zuidhelling, welke 
opgebouwd is uit kiezels op zand en klei, 
waartussen kruiden en dwergstruiken zo
als rozemarijn en thijm. Verder liggen 
hier nog flinke stronken kicnhout. Voor 
deze zuidhelling Ioopt cen Iaag pad om 
gebukt lopende aile plaatsen van het 
terrarium te kunnen bereiken. Dit pad 
loopt van west naar oost. Hicrdoor ont
staat er nog een kleinere noordhelling, 
die wat vochtiger is en waar grassen 
groeien tussen de stronken kienhout, die 
ook hie r liggen. 

MEDEBEWONERS EN LEEFWIJZE 
IN HET TERRARIUM 
In het terrarium heb ik naast de Alliga
torhagedissen ongcveer 6 A gam a stellio 
en 6 Lacerta lepida pater, welke uit eigen 
kweek komen. Verder nog ecn paartje 
Lacerta strigata uit de Kaukasus. Deze 
hagedissen komen ongeveer uit een zelfde 
klimaatzone a ls de Cali fornische All iga
torhagcdis. AI deze dieren vcrd ragen el
kaar uitstekend, behoudens mannetjes 
van dezelfde soort. 
Lacerta strigata gaat hct eerst in winter
slaap, meestal al begin september. Daar
na gaan a l snel ook de parelhagedissen in 
winterslaap. Agama stellio kan daaren
tegen in de loop van de hele winter nu 
en dan op extra zonnige dagen tevoor
schijn komen. De Alligatorhagedis ver
dwijnt in oktober in winterslaap in dit 
terrarium en word! e r meestal eind fe
bruari weer aktief. De eerste zonnende 
Alligatorhagedis nam ik in 1977 waar op 
14 februari. In het vroege voorjaar, van 
maart tot mei , zijn de Alligatorhagedis
sen het meest aktief en dan valt ook de 



Fig. 2 
De paring van de 
Alligatorhagedis 
Foto: 
Lange rwe rf. 
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paartijd. In deze tijd vertonen ze zich 
veelal klimmend in de dwergstruiken op 
de zuidelijke helling. In een kas, waar ik 
ook Alligatorhagedissen houd, nam ik ze 
erg vaak waar op 11/ 2 tot 2•h m van de 
grond in bomen en s truiken. Tijdens 
warme zomerdagen brengen ze hun tijd 
hoofdzakelijk door op de meer begroeide 
noordhelling en in deze tijd leiden ze een 
meer verscholen levenswijze. Ze zitten 
dan vaak onder de stronken of onder de 
begroeiing. In september zitten ze weer 
vaker te zonnen. 

Als ze iets nauwkeuriger willen waarne
men en vooral willen zien hoe ver weg 
een mogelijke vijand of prooi is dan be
wegen ze langzaam met de kop in dwars
richting heen en weer. 

DE VOORTPLANTING 
lk heb nu al twee jaar achter elkaar ge
kweekt met deze hagedissen. Op 8 april 
1976 nam ik gelijktijdig paringen waar 
van een paartje in het boven beschreven 
terrarium en ook in een ander terrarium. 
Daarna nam ik in 1976 geen paringen 
meer waar; maar ik heb ook weer niet de 
tijd om de hele dag voor het terrarium 
te z itten. De paring duurt lang en wei zo 
lang dat ik na het zien ervan rustig bin
nen in huis (50 m) niijn camera kon pak
ken en vervolgens de nog steeds aan de 
gang zijnde paring kon fotograferen. 
Het resultaat van deze paringen was dat 
er op 21-6-'76 een legsel van 23 ei tjes 
onder een dakpan werd afgezet en op 
2-7-'76 werden er 20 eitjes afgezet door 
·een ander wijfje onder een plastic bakje. 



Fig. 3 
Gcboort•! van 
ecn Alli:,;ator
hagcdis. 
Foto: 
L a n g e r w e r f. 
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De cie ren maten 17 X 1 0 m m. 
le ts wa t ik me hel aas toen nog niet vol
doende bewust was, was de cnorme be
hoefte aa n direkte zon of vi ta mine D:1 en 
Ca bi j .drachtige wijfjes van hagedissen, 
die gra te legsels afzetten. Het terrarium 
was we liswaar voor de helft met gaas 
overdekt, maar dit is nog niet voldoende 
di rekte zon. A ls men aa n deze behoe fte 
b ij drachtige wij fjes niet voldoe t, is het 
zeker da t de em bryo's af zu lle n s terven 
juist op het moment dat ze eigenlijk 
moeten ui tko men. In nog ernstiger ge
va llen zullen de wijfjes uitwendige ken
merken van rach itis krijgen, wat bi j mi j 
nooit voorkwam. maar in een kamerter
ra rium wei gemakkelij k gebeuren kan. 
N iettem in we rde n e r op 10-1 1 e n 12 
augustus 1976 zes jongen geboren uit het 
legsel, dat op 2 1 juni afgezet was. De 
broedtem peratuu r was 28 . C en de incu
ba tietijd ongevee r 50 dagen. De eic ren 
werden in matig voch tig zand uitgebroed. 
Een van deze jongen had een tota le 
lengte van 97 m m; een grater had een 
to ta lc lengte van I 02 mm. waarva n 37 
mm voor kop e n rom p. Dit komt overeen 
met opgaven in de literatuur. 
De jonge A lliga to rhaged isjes leiden een 
erg ve rscho le n levenswijze; men z iet ze 
bijna nooit. lk heb ze warm overwinterd 

en opge kweekt met kleine insekten zoals 
vliegemaden, ka kkerla kken e n kleine 
krekels. In het drinkwater werd vitamine 
Da aquosum gedaan, want a nders is het 
onmogelijk jo nge hagedisjes zonde r di
rekte zon o p te kweken. Ka lk werd ge
geven door de krekeltjes in het o pkweek
ter rari um me t vlecsbee ndermeel te voe
ren. Momenteel los ik ook melkzure kalk 
op in het drinkwater. 
De jonge Alligatorhagedisjes groeiden 
aile voorspoedig op e n na ruim een jaar 
(e ind a ugustus 1977) was hun lengte 
33,5 em, waa rvan 23 em voor de staart. 
(Een gemeten ; de andere o ngeveer even 
groot.) Het geslacht was nu ook a l te 
herkennen, wa nt bij de mannetjes was de 
hemipenis a t goed o ntwikkeld. E r bleken 
3 ma nnetjes en 3 wij fjes te z ijn. 
ln tussen nam ik op 26 april 1977 nog
maals een paring waar in het hiervoor 
besclu even terra rium. Het wij fje legde 
op 11 juli 24 e itjes, waaru it op 20-2 1-22 
a ugustus 13 jongen gebo ren werden. De 
lengte van ccn van de jongen was nu 96 
mm, waarva n 60 mm voor de staart. 
Deze keer was de broedtemperatuu r on
geveer 30° C en de incubatietijd was on
geveer 40 dagen. Deze ko rtere incubatie
tijd kan ook een andere oorzaak gehad 
hebbe n en wei het fe it da t het wijfje mis-



Fig. 4 
Pasgcboren 
Gerrhonotus 
multicarinatus. 
Foto: 
Langerwcrf. 

schien de eieren Ianger bij zich hield ; de 
periode tussen waargenomen paring en 
het afzetten van de eieren was dit jaar 
ook Ianger dan vorig jaar. De zomer van 
1976 was ook aanzienlijk beter. 
Op 22 oktober was de lengte van een van 
de jongen 131 mm, waa rva n 84 mm voor 
de s taart. 
Dit jaar bleek hct rcsultaa t bcter, wat 
wei een gevolg is van het feit dat ik dit 
jaar nie t aileen meer met krc kels voerde 
da n vo rig jaar, .maar ook dat ik d it jaar 
va n tijd to t tijd vitamine Da in het water 
deed. Als ik het deed waren het enkele 
druppels op 5 liter, omda t ik bang was 
voor overdosering. Voor volgend jaar zal 
ik iets meer vitamine D3 aquosum in het 
water doen. 

CONCLUSIE 
De All igato rhagedis blijkt uitstekend 
houdbaar in een ruim buitenterrarium. 
Ik heb nog geen sterfgevallen gehad on
der mijn Alligato rhagedissen, hoewel er 
twce mannetjes elkaar we leens ernstig 
toeta kelden. 

Het verdient aanbcveling de dieren zo
veel mogelijk direkte zon tc geven, waar
bij men wei moet bedenken dat ze niet 
van al te hoge temperaturen houden. A ls 
d it niet mogelijk is moet men het gebrek 
aan direkte zon opvangen door een spaar
zame dosering van vitamine D 3, met 
name bij drachtige wijfjes. 
Het is het best om 1 mannctjc met 2-3 
wijfjes te houden. De incubatietijd is 
tamelijk kort, vergeleke n met veel andere 
hagedissen, wat de ris ico's bij het uit
broeden na tuurlijk verkleint. 
Als men de Alligatorhagedis in cen ka
merterrarium houdt is een winterslaap 
als stimula ns voor de voortpla nting na 
tuurl ijk lastig, omdat de hagedissen ge
Ieidelijk daaraan moeten toekomen door 
langzame temperatuurdaling. In dit geval 
zou ik adviseren deze hagedissen in ja
nuari-februar i weinig Iicht te geven, maar 
wei redelijke temperaturen, zodat ze ak
tief bl ijven en bl ijven etcn. Ik zou ze die 
ti jd da n bijvoorbeeld 7-8 uur Iicht geven 
en na d ie 7-8 uur ook echt het terrarium 
afdekken. In maart-april dan 10-1 2 uur 
Iicht per dag. Deze methode leidt bij veel 
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Pasgeboren 
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slangen tot gocdc kweek resu ltaten (V a n 
R i e I, Breda) en is zeker toepasbaar op 
vc lc soortcn subtropischc hagcdis~cn. In 
zo·n kamcrtcrrarium natuurlijk vitaminc 
Da bijgcvcn en kalk in ccn of andere 
vo rm. zoals : huisjcss lakkcn al s vocr ; 
bccndermccl aan de tc vocrcn mccl
wo rmcn en krckcls gcvcn: d e tc vocren 
krckc ls o f mccl wo rmcn met krijt en fos
fo rzurc ka lk bcstrooicn: mclkzure kalk 
(drogist) in het drin kwa tcr o plosscn. Van 
dit l aat~ tc nict tc vccl. o mda t de s maak 
va n hc t drinkwatcr d an tc rugloopt. , Am
repeal" is ook gocd bruikbaa r. wan t hct 
bcvat ook veel kalk en vitaminc D ,1 naast 
nog velc andere elcmentcn. 

SUMMARY 
Al ligato r-l izards were kept with good 
success in a gardenterrarium. They 
hibernated in th is terrarium. which was 
directed to the south and covered with 
glass during winter. Every year young 
ones were born. The shortest incuba tion
t ime was -W days breeding in mo isty sand 
of 30::l C. At birth the total length of the 
lizards was about 100 mm. 
Great need of direct sun or vitaminc D ,1 

for pregnant females was pointed out. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Alligatorsch lc ichcn wurden 2 Jahre im siid
lichgcrich tctcn F reilandtcrrarium gcziich
tct. Die C: cJ sind nur am grosscren Kopf 
zu crkenncn. Man sol ltc sic gct rcnnt 
halten . Jm Winter wurc.le das Freiland
tcrra rium mit G las abgcdichtct. Die ln
kubatio n daucrte c twa 50 Tagc bei 28 bis 
30 C und hohcr Luftfcuchtigkcit. Bci 
dcr Gcburt messen die Jungticrc ctwa 
100 mm. 
V on grosser Bedeutung fiir das Gel ingen 
eincr Zucht ist dircktes So nnenlicht oder 
Vitamine D ,1• lm Zimmerterrarium sollte 
man im Januar-Februar nur 7 Stunden 
Kunstl icht geben, dazu jedenfalls Vita
mine D ,1 und Kalk vc rab re ichen. 
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Fig. I 
Thamnophis 
radix. 
Foto: 
N ij h u i s. 
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Fig. 2 
Schema van ceo 
slangenterrarium 
met verwarmd 
droog gedeelte 
en vele tempera
tuurkeuze
mogelijkheden 
dat bovend ien 
gemakkelijk 
schooo te makeo 
is. 
Tek.: 
Hal s e m a & 
H e ij s t e k. 

Een slangenterrarium 
Ingczomlen: november 1977 
Dit art ikcl beschrijft een sla ngentcrrarium. 
waa rin ceo aantal principcs is vcrwerkt. 
waa rvan hct voor ue lezers van .. Lacerta .. 
misschien interessant is. zc gccombinccrd 

gcrca li see rd te zien. Een prototype van d it 
ter ra r ium hecft reeds een aa ntal jaren goed 
voluaan bij het houden eo fokkeo van 
Thamnophis radix. 



Fig. 3 
Regelkastjc voor 
trappenloze 
instelling bodem
verwarming. 
Tek.: 
Halsema & 
He ij s t e k. 
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Gezocht werd naar een inrichting waarbij 
aan de volgende eiscn kon worden vol
daan: 
I. Droog gedeelte waar de dieren kon

den rusten en waar de, eventueel met 
parasieten besmette, ontlasting snel 
indroogde. 

2. voldoende temperatuurgradicnten, zo
dat de dieren zelf hun gewenste of 
optimumtemperatuur zoudcn kunncn 
regelen. 

3. Eenvoudig schoon te maken. 
4. Elektrisch veilig voor dier en mens. 
Dit werd als volgt opgelost: 
Er wcrd uitgegaan van een frame-aqua
rium. 
Over 2/3 deel van het bodemoppervlak 
werd een verhoogde vloer van aluminium 
aangebracht. daaronder Jag de verwar
mingskabel op een isolerende laag glas
wol. Het verhoogde deel werd door een 
opstaand schotje van watervast materiaal 
(aluminium) gescheiden van het deel 
waarin de waterbak staat. De verhoogde 
vloer en het schotje zijn onderling en 
tegen de wanden en de bodcm watcrdicht 
bevestigd met Siliconen aquariumlijm; 
een alternatief was aquariumkit gewccst. 
Voor de in- en uitvoer van de verwar
mingskabel werden met ecn steenboor 

twce gaten in het glas geboord. Gewerkt 
werd bij laag toerental, onder voortdu
rendc koeling met petroleum; zodra een 
opening was ontstaan, werd dczc verder 
uitgcvijld. De doorgang rond de kabel
einden werd afgedicht met siliconeniijm 
(Fig. ]). 
Bij het elektrisch gedeelte werd, in ver
band met de cis van clcktrischc vcilig
hcid, 24 V toegcpast waardoor boven
dien de verwarmingskabcl (Ozuriet, type 
C.P. 255, Draka) kort (2,50 m) kon zijn. 
De verwarming werd regelbaar gemaakt. 
Hct regelkastje wordt uitgebeeld in het 
principeschcma. Het chassis was cen alu
miniumplaat van 45 x 15 em, waarvan 
aan beide zijden 10 em 90° omhoog ge
bogen werd. De trafo (prim. 220 V, sec. 
24 V -4 A) werd daarin gemonteerd. De 
gelijkrichtcel (B 30 C 2200) werd, van
wcgc de kocling, liggcnd op het chassis 
aangebracht. Daarnaast de montageplaat 
(2 x 10 soldcerpunten). In verband met de 
te voeren amperage werden verbindings
draden van 1,5 mm diameter gebruikt. 
Pennen van transistors worden tijdens 
het solderen met een tangetje of pincet 
vastgehouden, opdat de warmte kan af
vloeien en beschadigingen voorkomen 
worden. De eindtransistor (2 1'1 3055) 



220V 

Fig.4 
Principeschema 
reg~lkastje. 
De letters corres
P.Onderen met 
Oie in het lijstje 
van benodigde 
materialen. 
Linksboven: 
aansluitingen 
van de transis
toren. 
Tek.: 
Halsema & 
He ij s t e k. 
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moet elektrisch geYsoleerd op het grote 
koellichaam gemonteerd worden. De 
draad die met de C (collector) verbonden 
moet worden (zie de twee detailtekenin·
gen in het principeschema) wordt door 
middel van een kabelschoen bevestigd 
aan het boutje waarmee deze transistor 
op de koclplaat wordt vastgezet. 
De ingcbouwde contrasteker en steker 
aan de draad naar de verwarmingskabel 
moeten afwijkend zijn van de normaal te 
gebruikcn stekers, zodat niet per ongeluk 
de verwarmingsdraad op 220 V aange
sloten kan worden. Eventueel kan een 
glasverzekering van 0.5 A in de 220 V 
aansluiting opgenomen en het chassis 
geaard worden. Enkele gaatjes in het 
regelkastje zorgen voor de nodige extra 
koeling. 
Benodigde materialen: 
1 Trafo prim 220 V, sec. 24 V- 4 A (A); 
1 gelijkrichtcel B 30 C 2200 (B); 2 tran
sistors 2 N 2219 A (C); 1 diode 6V2 (D); 
Weerstanden 3K9, 820!2, 270!2, 680!2, 
10.Q 5W; 1 transistor 2 N 3055 (E); 1 
montageplaatje 2 x 10 soldeerpunten (F); 
1 potentiometer 560.Q; 1 aan/uit schake
laar; 1 koelplaat voor 2 N 3055 (G); 
2,50 m ozurietkabel type CP 255 Draka. 
Totale kosten ± f 60,-. 
Een alternatief zou zijn een regelkastje 
van een 24 v eenpersoons elektrische 
deken. 

+ 

2N2219~A ___ _, 

20V 
1,4A 

Hun optimumtemperatuur kunnen de 
dieren regelen door via een klimstam 
meer of minder dicht bij een excentrisch 
tegen het deksel bevestigde lamp te gaan 
liggen. De koelste plaats is de waterbak 
en zijn omgeving. Wanneer de waterbak 
op grof kiezel staat, kunnen dieren er 
zelfs onder gaan liggen. Als bodembe
dekking in het verwarmde deel gebruiken 
we kattenbakkenspul (Sol Speedy Dry), 
eventueel vermengd met krulletjes van 
een houtschaafmachine. 
Met dank aan de heren H. H a I s e m a 
en I. H e ij s t e k voor het vervaardigen 
van de illustraties. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Ein Schlangenterrarium soli ein trockenes 
Teil haben; dazu wurden zwei Drittel des 
Behalters erhoht urn darunter ein Heiz
kabel von 2,5 m zu befestigen (Draka: 
Azuriet, Typ CP 255). Auch soli man fiir 
Temperaturgradierungen sorgen, damit 
die Tiere sich Ihre Vorzugstemperatur 
aussuchen konnen. 
Die benotigten Materialien sind im Arti
kel unter "benodigde materialen" ver
merkt. 
Schliesslich wird noch empfohlen unter 
dem Wasserbehalter grobes Kies zu 
legen, damit die Tiere sich auch da ver
kriechen konnen. 
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Xenopus Ltd, een amfibieen kweekbedrijf 

lngezonden: maart 1978 
Hierbij wordt gelegenheid gegeven aan een 
'alternatieve' dierenhandel zich voor te stet
len aan het Lacerta-publiek. Alhoewel er in 
zijn catalogus soorten voorkomen die in 
Nederland bij de wet beschermd zijn en 
waarvan de verkoop dus niet gepropageerd 
dient te worden, lijkt het toch interessant 
voor de amfibieenliefhebber om eens kennis 
te maken met een anders opgezet bedrijf 
dan de ons zo bekende dierenwinkel. 

Xenopus Ltd is opgericht in 1974 als een 
bedrijf dat zich specialiseert in bet kwe
ken en leveren van amfibieen voor onder
zoek. Daarbij gaat bet hoofdzake1ijk om 
de Zuidafrikaanse klauwkikker, Xenopus 
laevis. Het bedrijf produceert nu onge
veer 2000 volwassen Xenopus laevis per 
jaar en kleinere aantallen Xenopus bo
realis en albino X. laevis. We maken 
vooruitgang met bet kweken van ver
schillende andere soorten, waaronder de 
ribbensalamander, Pleurodeles walt/, de 
kikker Pseudis paradoxa en de Koreaan
se vuurpad Bombina orienta/is. Die ho
pen we in 1979 als kweekprodukten in 
de verkoop te hebben. In de nabije toe
komst zullen er ook kweekkolonies aan
gelegd worden van Rana pipiens en Rana 
catesbeiana. 
Naast bet kweken van amfibieen Ievert 
Xenopus Ltd een breed scala van andere 
amfibieen, ge'importeerd uit Europa, 
Zuid-Afrika en de USA. Verschillende 
amfibieen worden tcvens uitgevoerd naar 
de USA, Nederland, Denemarken en 
Duitsland. Het bedrijf is de grootste lcve
rancier in Engeland van amfibieen voor 
onderzoek en terrariumlicfhebbers. 
Xenopus Ltd heeft twee gebouwen waar
in de amfibieen gehouden worden. Deze 
zijn ingedecld in vcrschillende ruimtes 

die aile afzonderlijk verwarmd worden 
zodat een scala aan temperatuurwaarden 
bewerkstelligd kan worden. Bovendien 
hebben een aantal containers een eigen 
verwarmingsinstallatie en enkele zijn ver
bonden met vries-units zodat kikkers in 
winterslaap gehouden kunnen worden. 
'Vitalite fluorescent tubes' zijn in aile 
k'amers aangebracht aangezien dit type 
Iicht zeer gunstig is voor amfibieen. 
In drukke jaargetijden hebben we soms 
wei 6000 kikkers, padden en salamanders 
in voorraad. Dit betekent dat we bijzon
dere aandacht hebben moeten besteden 
aan het probleem al deze amfibieen te 
voederen. Enkele aquatiele soorten ne
men vis, vices en 'Xenopus korrels', een 
soort standaardvoedsel voor klauwkik
kers. Veel soorten eisen echter levend 
voedsel. Wij houden daarom cultures 
Paramaecium, Daphnia en Chironomus
larven om salamanderlarven te voeren. 
Voor kikkerlarven hebben we een stan
daardvoedsel. Het belangrijkste levende 
voedsel dat we gebruiken vormt de huis
krekel (Aclzeta domesticus). Eerst produ
ceerden we aileen krekels voor eigen 
gebruik maar ze zijn erg in trek gebleken 
bij dierentuinen en terrariumliefhebbers 
als voedsel voor amfibieen, hagedissen 
en ook als vogelvoer en visaas. We produ
ceren nu ongeveer 120.000 krekels per 
week die we verkopen aan klanten in 
Engeland en verschillende Ianden in 
Europa. 
Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle 
amfibieensoorten waar een grote vraag 
naar is door ons gekweekt worden in 
plaats van ge'importeerd. Aangezien ech
ter nog weinig bekend is over vele soor
ten die we wensen te kweken, zal dit nog 
jaren in beslag nemen. 

XENOPUS L TO (Biological Suppliers) 

Telephone Redhill (0737) 67224 (Office) Nutfield Ridge (073 782) 2887 (Laboratories) 
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Enkele aantekeningen bij : 
"Xenopus Ltd, een amfibieen kweekbedrijf" 
Hoewel de pla nnen van Xenopus Ltd. 
zeer ambitieus zijn tc noemen, zijn onze 
gcdachten over bovenstaand artikel nog
a l gereserveerd. Van de genoemde soor
te n wordt aileen Xenopus laevis in be
hoorlijke aantallen gekweekt. De andere 
gekweekte soorten worden niet in grote
re aantallen gekweekt als a ndere amfi
bieesoorten door nede rlandse amateurs 
(zie ook Lacerta 36 nr 12 pp. 189/195). 
Het komt ons zelfs voor, dat sommige 
nederlandse amateu rs in staat moeten 
worden gcacht de kweekprestaties van 
Xenopus Ltd. te overtreffen, onda nks 
een geringcre outillage. 
Het op de prijs lijsten van Xenopus Ltd. 
vermeldc aanbod van a mfibieen, wordt 
slcchts voor een heel klein percentage 
gedekt door eigen kweek. Het zelf gaan 
kweken van ande re soorten amfibieen, 
zal voor een commerciele opzet altijd a f
hankelijk zijn van de te behale n rentabi
liteit. Duurdere (zeldzamere) soorten zul
len dus eerder in aanmerking komcn om 
te worden gekweckt da n gocdkopcrc 
(door goedkope krachtcn gevangen) 
soorten. 
Evcnals in de (pluim-)veeteelt zal het 
kweken van d ieren in grotere aantallen 

vrijwel a ltijd met behulp van hormoon
preparaten geschiedcn (de mogelijkhe
den zijn aanwezig en over de kweekme
thode zwijgt het arti kel) . De gevolgen zijn 
hiervan met name genetische, niet altijd 
te overzien. 
De invloed van 'Vitalite' buizen, mag niet 
worden overtrokken. B I a a u w (Lezing 
Landdag 1977), stelt da t Ph ilips TL 55 
de Lux nagenoeg hetzelfde spectrum 
heeft. 
Het echt in culture hebben van Clz irono
m us (rode muggela rven), moet worden 
betwijfeld, omdat dit plantesappenzui
gers zijn die in de madder Ieven en aileen 
's nachts tevoorschijn komen (mogelijk 
betreft hct hier een sloot rond het be
drij f) . 

Samenvattend kan dus worden gezegd 
dat het zelf kweken moet worden toegc
juicht, maar dat het reclame maken met 
zelf gekweekte d ieren door een commer
ciele. ha ndelaa r met de nodige reserves 
moet worden bekeken, zonder hiermee 
a fbreuk te willen doen aan de hie r gele
ve rde goede prestaties, het verha ndelen 
van gekweekte dieren kan tenslo tte recht 
evenredig de wildvang verminderen. 



pp. 1-116, fig. 
1-57. Serie: 
Dieren dichter
bij . Uitgeverij 
Het Spectrum. 
Prijs: f 19,50. 

De gewone adder 
Vipera berus 
zwarte varieteit. 
Foto: 
L a n g erw e r f 
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A. D . AMELING, 1978. De Adder. 

Het boekje is verdeeld in een zevental 
hoofdstukken, waarvan bet eerste zich 
bezig houdt met algemene beschouwin
gen. Erg algemeen z ijn die beschouwin
gen . echter niet, aangezien ze voor een 
groot dee l gaan over de giftighcid van 
de adder, beetgevolgen en beetpreventie. 
Kortom, indien dit boekje, zoals de f lap
tekst ve rmeldt , de adder door een gro
tere kennis van karakter en gcdrag bij 
de lezer in een beter daglicht wil stellen, 

dan is dit psychologisch gezien een wei 
zeer s lechte opening. Het tweede hoofd
stuk houdt zich bezig met de 'anatomic', 
waa rbij o.a. uiterlijke kenmerken, zin
tuigen en voortbeweging ter sprake ko
men. Het de rde hoofds tuk betreft de 
levenswijze en hier wordt in het kort be
schreven welke activiteiten de adder in 
de loop van het jaar ten toon spreidt. 
Vcel nadruk va ll hie rbij op het paarge
drag. Het vierde hoofds tuk gaat over 



118 

evolutie en systematische indeling, waar
bij de verwantschap van onze inheemse 
adder wordt aangegeven, o.a. geillu
streerd met behulp van een mijns inziens 
bier volledig overbodige lijst van namen, 
vier bladzijden lang. Ook wordt hier een 
tamelijk uitgebreide beschrijving gege
ven van het warmtezintuig van de groef
kopadders. In het hoofdstuk over de 
vcrspreiding wordt zowcl de vcrspreiding 
van de adder in Nederland en in EurazH! 
bcsproken als wei de verspreiding van 
addcrbeten in Nederland over de pcrio
de 1885-1972. Hoofdstuk 6 betreft 'de 
adder in prehistoric, magic, mythologie, 
religic, folklore en legende.' De titel is 
cchtcr nogal mislcidend, aangezien het 
grootste dccl van dit boofdstuk gewijd 
is aan slangen uit Afrika, Australie, In
dia en Zuid-Amerika die over bet alge
mecn weinig met de adder te maken 
hebbcn. Alhoewel de feiten op zicb wei 
intcrcssant zijn boren ze niet in dit boek
je thuis. Ik wil bier tegelijkertijd opmer
ken dat de tekst van dit hoofdstuk in 
wezcn slechts een uittreksel is van bet 
ovcrcenkomstige deel van het hoek ·Men 
& Snakes van R a m o n a en D e s
m on d Morris; bier en daar zijn 
passages zelfs letterlijk overgenomen. 
Trouwcns, het bele bock steunt zeer 
sterk op voornoemd bock, niet minder 
dan 25 van de 57 afbe-eldingen zijn daar
uit overgenomen. Het laatste boofdstuk 
vertelt het een en ander over de rot die 
adders in de geneeskunde spelen. Ook 
bier wordt weer veel informatie ver
scbaft die nicts met adders, wei met an
dere gifslangen te maken hceft. 

Het gehele boekje beschouwend kan ge
steld worden dat de inhoud nict door de 
titel gedekt wordt. Enerzijds biedt het 
mecr dan de titel doet vermoeden om
dat veel informatie geboden wordt, voor
al op ethnologisch-cultureel gebied van 
ver buiten Europa. Anderzijds hoopt de 
lezer dat een titel als 'De Adder', gezien 
in de context van de bele serie, een 
goede autoecologie van Vipera berus zal 
geven. Niets ecbter is minder waar. Het 
boekje moet omscbreven worden als ta
melijk oppervlakkig, nergens worden 
nieuwe feiten aangevoerd. Op verscbil-

lende plaatsen zijn storende fouten in 
de tekst geslopen. Zo is curare niet af
komstig van slangegif, maar bereid uit 
het huidgif van Dendrobates of Phyllo
bates - soorten, dan wei uit een mengsel 
van giftige planten. Dezelfde soort slang 
kan in de tekst met twee verschillende 
namen worden aangeduid, b.v. tapijt
slang (p. 25) is vermoedelijk dezelfde 
soort als de zaagscbubadder (p. 59). De 
auteur is kennelijk niet op de boogte 
van de buidige stand van zaken betref
fende de bescherming van de adder in 
Nederland. Op verschillende plaatsen nl. 
spreekt hij de wens uit dat de adder een 
betere bescherming zou verdienen. Sinds 
1973 echter is de adder in Nederland al 
volledig beschermd onder bet besluit be
schermde inbeemse diersoorten, zodat in 
theorie bet doden, vangen of verstoren 
van een adder strafbaar is. Hoe dat in 
de praktijk uitvalt moet nog maar afge
wacht worden. In de tekst wordt op ver
schillende plaatsen literatuur geciteerd 
op cen manier die doet vermoeden dat 
de auteur hct manuscript oorspronkelijk 
voorzien had van een literatuurlijst. In 
het bock is deze lijst echter niet te vin
den, hetgeen aan de waarde van bet ge
heel afbreuk doet. 
Mijns inziens is het initiatief om een 
monografie over de adder te scbrijven 
toe te juicben, over de uitwerking ervan 
ben ik echter o.a. om bovenstaande rede
nen minder enthousiast. Mocht men in 
de toekomst overwegen aan andere rep
tielen of amfibieen een deel in deze se
rie te wijden, dan zou ik willen sugge
reren meer autoecologiscb te werken. 
De prijs van deze pocket met harde kaft 
is voor hctgeen geboden wordt zonder 
meer aan de (te) hoge kant te noemen. 
Ondanks aile kritiek lijkt me dit boekje 
voor iemand met algemene belangstel
ling voor slangen toch wet de moeite 
waard. Echter niet voor iemand wie het 
specifick te doen is om een wat uitge
breidere kennis te verwerven omtrent 
Vipera bents. 

Dr M. S. Hoogmoed 
Conservator, afd. Reptilia en Amphibia 
Rijksmuseum van N atuurlijke Historic 
Lei den 
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SILVIO BRUNO, Rettili d'ltalia, vol. 1: 
Tartarughe - Sauri, 1976, vol. II: Serpenti, 
1977. 

Alhoewel deze twee deeltjes afzondertijk 
zijn uitgegeven, zijn ze duidelijk als een 
geheel opgezet. Deel 1 behandelt de 
schildpadden en de hagedissen van Ita
lie, deel 2 de slangen. De inleiding en 
de algemene opmerkingen tot de twee 
delen beslaan de eerste 34 pagina's van 
deel 1; een literatuurlijst, verklarende 
woordenlijst en een rubriek van dieren 
die men nog kan verwachten in Itams 
aan te treffen beslaan de laatste 33 pa
gina's van deel 2. De auteur, van wie al 
vele studies over de Italiaanse amfibiecn 
en reptielen zijn verschenen, hceft dit 
wcrk opgezet als een veldgids, getuige 
hct fcit dat bij elke soort bcpaalde in
formatie herhaald wordt en gezien ook 
het pocketformaat van de bockjes. Maar 
de uitvoerige inleidingen, zoals bij de 
gifslangen, en uitweidingen over lecfwij
ze van een aantal soortcn maken het 
werk tot meer dan een gids aileen. Het 
is een redclijk leesbaar geheel, gericht 
op de ltaliaanse natuurliefhebber met 
een specifieke interesse. 
De inleiding bevat naast informatie over 
algemenc biologische zaken ook enkele 
kortc aanwijzingcn over verzamelmctho
den. vcrv0cr van repticlen en het hou
dcn van reptielen in gevangenschap. 
De soortbcschrijving is ingedeeld in de 
hoofdjes: kenmerken, taxonomische op
merkingen, verspreiding, biotoop, leef
wijze, betrekking tot de mens, en bij de 
adders bovendien een hoofdje vergif. 
Deze beschrijving neemt per soort van 
I tot 26 bladzijden (26 voor de aspis
adder) in beslag. De auteur bespreekt 
de ondersoorten met enige terughou
dendhcid maar noemt ze in ieder geval 
wei, wat voor wat betreft de rulnehage
dis meer dan een gehele bladzijde be
slaat. De verschillende · kleurvarieteiten 
worden, ongeacht of die nu duiden op 
een bepaalde ondersoort of niet, wei af
gebeeld, met vermelding van de plaats 
van herkomst van het afgebeelde dier. 
De rulnehagedis, bijvoorbeeld, is aldus 
13 keer in kleur afgebeeld en de ring
slang 9 keer. 

Onder het hoofdje betrekkingen tot de 
mens komen aan de orde: bedreiging 
door biotoopvernietiging en of vangst, 
een korte aanduiding voor het houden 
in gevangenschap (voornamelijk tempe
ratuur en vochtigheid), vol}<sgeloof en 
dergelijke. 

Een gids vereist dat per. soort een kom
pilatie van bekend materiaal gegeven 
wordt, maar staat, onder meer qua 
ruimte, niet toe dat daarvan uitvoerig 
referenties gegeven worden. De auteur 
heeft dit opgelost door aan het begin 
van elk hoofdstukje tussen haakjes de 
auteursnamen te vermelden van wie bij 
het werk heeft gcraadplcegd. De specia
list bcgrijpt zo meestal direkt om welke 
publikaties hct gaat. In een aantal ge
vallen vocl ik bchoeftc aan een duide
lijker ondcrscheid tussen kompilatie en 
autcurswaarncmingen. Om een voor
beeld te noemen: B r u n o geeft gede
tailleerde gcgevens over bet Ieven van 
de aspisadder, waarschijnlijk groten
deels ontlccnd aan onderzoek dat in 
Frankrijk is verricht. Hct is echter moei
lijk tc beoordelen of die indcrdaad pre
des van tocpassing zijn op de aspisad
derpopulatics in Italic. 
De kleurenJIIustraties zijn funktioneel, 
die van de hagcdissen vind ik minder 
mooi omdat handjes, voetjes en staar
tjes vaak zijn weggelaten en omdat bet 
dier dikwijls uitsluitend van de rugkant 
is afgebeeld. De plaatjes van de slan
gen spreken me meer aan. Als men de 
illustraties vergelijkt met die van bet 
eerder in deze rubriek besproken bock 
van A r n o 1 d en B u r t o n over de 
amfibieen en reptielen van Europa, dan 
zijn ze minder gedetailleerd. Elke soort 
is op zijn minst eenmaal in kleur afge
beeld en waar de juvenielen afwijken in 
tekening van de volwassenen zijn die 
ook in kleur afgebeeld. 
Een determinatietabel bevatten de boek
jes niet, maar daar staat tegenover dat 
er goede tekeningen van kopbeschub
bing en dergelijke in staan m..:t de ken: 



pp. 282, 35 figs., 
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merkende elementen aangegeven in bet 
rood. Dit maakt bet juist ook voor die
gene die niet zo gemakkelijk ltaliaans 
leest, mogelijk de dieren te determine
reo. De verspreiding van iedere soort in 
Italii~ is met een stippenkaartje geillu
streerd, waarvan er vier op een bladzijde 
staan. Dat maakt ze nogal klein, maar 
van een uitgave als deze kan dat geen 
overwegend bezwaar vormen. De boek
jes bevatten, zo klein als ze zijn, een 
macht aan materiaal. Een liefhebber van 
Europese reptielen zal er vee) aan heb
ben. En aangezien beide deeltjes samen 
nog geen f 6,- kosten, kunt u er best 
een woordenboekje Italiaans bij kopen. 

Een boekje als: Serpenti, velenosi e no 
(slangen, de wei en de niet giftige) van 

A. SALVADOR, 1974. Guia de los anfibios 
y reptiles espaiio/es. 

Dit boekje is (zeer verheugend teken) 
geschreven in de Iandstaal en daardoor 
voor veel Nederlanders waarschijnlijk 
tamelijk moeilijk toegankelijk. Vergele
ken met de hiervoor besproken boekjes 
van B r u n o over de reptielen van Ita
lie, maakt dit Spaanse boekje mijns in
ziens de meest gedegen indruk: bet 
geeft determinatietabellen, een inleiding 
over de geologische geschiedenis van bet 
Iberisch Schiereiland, de invloed van de 
ijstijden op de verspreiding en (sub)spe
ciatie van de verschillende taxa, uitge
breide beschrijvingen van de verschil
lende soorten, waarbij o.a. tamelijk veel 
biologische gegevens worden verstrekt 
en bet besluit met een geannoteerde 
checklist van aile op bet lberisch Schier
eiland en op de Canarische eilanden 
voorkomende soorten. Op de tekst zelf 
valt weinig aan te merken, wei echter op 
de typografie die bet bijzonder lastig 
maakt om te zien waar de behandeling 
van de ene soort begint en die van de 

F r a n c o G h e r a r d i n i (I tascabili 
della natura 5, Editoriale Olimpia. Fi
renze 1977. 63 pp., 24 kleurenfoto's, 27 
zwart-wit foto's, 8 tekeningen, van het
zelfde formaat als de hiervoor bespro
ken boekjes, 1500 lire) is een niemen
dalletje dat buiten een aantal aardige fo
to's van slangen niets te bieden heeft 
voor de slangenliefhebber. Het is be
doeld om leken wegwijs te maken in 
welke slangen er gevaarlijk kunnen zijn 
en welke niet. Het is oppervlakkig en 
niet volledig. Ik vraag me af of mensen 
die denken dat alles wat op een slang 
Iijkt gevaarlijk is, zo'n boekje ook wer
kelijk zullen kopen. 

Max Sparreboom 

voorgaande ophoudt. De kaartjes geven 
een grove indruk van de verspreiding 
van de verschillende soorten, die mijns 
inziens sorn~ wei wat aan de optimisti
sche kant is. In een aantal gevallen is 
pas na veel gezoek duidelijk bij welke 
soort een kaartje hoort omdat ze onge
nummerd zijn ·en niet altijd zijn ingeslo
ten door de tekst van de betreffende 
soort. Deze typografische problemen zijn 
waarschijnlijk te wijten aan de geringe 
ervaring die men in Spanje heeft met 
het publiceren van dit soort gidsen. 
De gekleurde afbeeldingen van de die
reo zijn van redelijke kwaliteit, alhoewel 
minder fraai dan die van de 'Field 
Guide' van A r n o I d, B u r t o n en 
0 v e n d e n. Ondanks de opgesomde 
gebreken is dit boekje voor allen die 
zich voor de Spaanse herpetofauna inte
resseren bijna onmisbaar. 

Dr M. S. Hoogmoed 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
Lei den 


