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Voortplanting van de groene boompython 
( Chondro thon viridis in het terrarium 
~ ~ ··· ,.~~.v, 
(: 

C. A. P. van R i e I lngezonden: september 1980. py tho n (maximale Iengle 2 m) is een echte 
boomslang die zich overdag g raag ver
berg t in epiphytische varens of in holle 
bomen en tevoorschijn komt zodra het 
donker wordt. 
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vaning - summary -1iteratuur. 

LNLEIDLNG 
Chondropython viridis (farnilie Boidae, 
onderfarnilie Pythoninae) komt voor op 
het grote eiland Niew-Guinea, de kle inere 
Aru eilanden, Schouten ei landen en Salo
mon e ilanden en in het ooste lijke dee! van 
Cape York (Austra lie) (Me. Dowell , 
1975, de Rooy, 1915) 
Biotoop: Tropische regenwoudachtige ge
bieden dikwijls in de omgeving van rivie
ren. Hij wordt ook in vochtige berg
wouden aangetroffen tot op een hoogte 
van 1800· meter. Deze tot I .40 m lange 

In april 1978 kwarn ik in het bezi t van een 
2 dat na een paar maanden pas begon te 

eten, het 8 kwarn in november 1978 in 
mijn bezit , ook deze slang weigerde de 
eerste maand voedsel. 
Kort nadat ik de slangen in mijn bezit had , 
heb ik de faeces onderzoch t. Hierin wer
den Ne:natode- en Cestode- e ieren aange
troffen . De slangen werden behandeld met 
resp. Ripercol en Yomesan. 
Het 2 eet uits luitend ratten , het o moet ik 
altijd eerst een kuiken geven voordat deze 
ook een rat wit aannemen. Op de prooi-
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dieren wordt altijd wat multivitamine ge
daan, bij het ~ in het bijzonder vitamine 
03. Om een voorbeeld te geven van de 
eetlust van mijn exemplaren: in 1979 at het 
o 40 kuikens en 11 kleine ratten, het ~ 
heeft in dat jaar 17 grote ratten gegeten. 

HET TERRARIUM 
Het terrarium waarin de slangen sinds 
augustus 1979 zijn ondergebracht, heeft 
een bodemopperv lak van 100 bij 65 em. 
De totale hoogte is 170 em. De bak is voor 
be wooing geschikt gemaakt met een aantal 
dikke boomstammen. De bodem, die van 
bout is gemaakt, is met linoleum beplakt. 
Hierdoor is de bodem makkelijk en goed 
schoon te houden. Een uitneembare, in de 
bodem verzonken, 20 em diepe plastic bak 
dient als waterbak. 
De temperatuur in het terrarium varieert 
rond de 27°C. Onder de spot loopt de tem
peratuur op tot± 33°C. 's Nachts daalt de 
temperatuur tot ongeveer 24°C. Deze tem
peraturen gelden voor het grootste deel 
van het jaar en gaan samen met een lange 
lichtperiode in het terrarium. Daar bet ter
rarium dicht bij een raam geplaatst is, is dit 
ongeveer gelijk aan het Iicht van buiten. 

KWEKEN 
Om Chondropython viridis tot voortplan
ting te bewegen is bet van be lang de dieren 
een stimulans te geven ( V a n R i e I, 
1977). Dit kan door in de wintermaanden 
over te gaan op een korte lichtperiode van 
8 uur Iicht per dag en een daling van de 
temperatuur van 5 a 6°C. Deze voortplan
tingsstimulans werd gegeven in de maan
den januari en februari. De daling van de 
temperatuur is voor deze soort slang niet 
schadelijk daar in Niew-Guinea in de 
vochtige bergwouden temperaturen tot 
zelfs 14°C gemeten worden. 
Copulaties werden waargenomen 28-29 
februari 1 en 2 maart 1980. Dit viel gelijk 
met het einde van de koelere periode. De 
copulaties duurden van 's nachts tot laat in 
de voormiddag. Er werd in deze twee 
maanden door bet o niet gegeten, bet ~ 

at regelmatig door tot aan 2 maart. 
Half april was duidelijk waarneembaar dat 
het ~ eieren droeg. Van die tijd af werd 
een plastic bak tussen de boomstammen 
gehangen met daarin vochtig sphagnum. 
V anaf dat moment ging bet ~ hierin ook 
geregeld liggen. 
Omstreeks 3 juni zijn de eieren gelegd. 
Het ~ was om de eieren gaan liggen om 
deze zelf uit te broeden. Omdat de tempe
ratuur en de luchtvochtigheid in bet terra
rium niet constant was, heb ik de slang 9 
juni van de eieren afgenomen. De eieren 
werden in een broedbak geplaatst. De 
slang heeft dezelfde dag nog 2 ratten ge
geten. Zoals bij voorgaande kweken wer
den de eieren in een diepe schaal vochtig 
sphagnum gelegd, daar overheen werd een 
stenen bloempot geplaatst. Dit geheel 
stood in een plastic aquarium waarin 10 
em water stond, dat verwarmd werd met 
de bekende aquarium verwarmingsspiraal. 
Over dit geheel werd een glasplaat gelegd, 
zodanig dat er nog een ventilatiespleetje 
overbleef. De temperatuur tussen de 
eieren schommelde tussen 29-29.5 °C dag 
en nacht. 

DEJONGEN 
Op 27,28 en 29 juni werden 12 Chondro
python viridis geboren. In totaal waren 16 
eieren gelegd waarvan eentje onbevrucht 
bleek te zijn. De jongen waren alle geel 
van kleur met een donker rode tekening. 
Op de dag van geboorte was het gemiddel
de gewicht van de slangetjes 9 gram. 
Tussen 9 en 12 augustus zijn ze allen voor 
de eerste maal verveld. Slechts 1 jong at 
vanaf het begin zelfstandig eendags muis
jes, 2 per week. De overige moeten tot 
dusver gedwangvoerd worden met een
dags muisjes. Ik verwacht echier dat dit 
dwangvoeren van korte duur zal zijn. Ik 
baseer dit op de ervaring die ik vorig jaar 
opgedaan heb met de jonge Chondro
python viridis die ik voor De Lief de 
uit 's Gravenzande in mijn broedstoof had 
uitgebroed. Bij De Lie f de vonden 
de copulaties eveneens in het terrarium 
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plaats. Uit de eieren die toen gelegd zijn, 
werden op 8 juli 1979 II slangetjes ge
boren die na een paar maal dwangvoeren 
zelfstandig eendags muisjes zij!l gaan 
eten. Deze jonge slangetjes geven blijk 
honger te hebben door met hun staartje te 
kronkelen. In de natuur wordt dit gedaan 
om hagedisjes naar zich toe te Iokken die 
in het staartje een wormpje of insekt zien 
(Murphy, 1978). 

EEN OPMERKING 
Het is misschien niet strikt noodzakelijk de 
dieren door middel van een stimulans tot 
voortplanting te brengen, maar de kans 
hierop is op de hier beschreven manier 
vee! groter. 

SUMMARY 
Reproduction of Chondropython vi rid is in a ter
rarium is described. Sexual activity was stimu
lated by a shorter daily period of light of only 8 
hours and a lower temperature, 5-6°C below 
normal during January, February. Mating oc
cured 28, 29 February and I and 2 March, eggs 
were produced about June 3, the young hatched 
from the eggs July 27-29. Out of 16 eggs 14 
hatched. Only one young accept newborn mice, 
the other were forcefed. 
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De Ambonese doosschildpad 
(Cuora amboinensis) 

P. M. M u d d e lngezonden oktober 1980 
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in het terrarium -literatuur- summary. 

IN LEIDING 
De Ambonese doosschildpad (Cuora am
boinensis) is een vrij vaak aangeboden en 
niet dure schildpad. Ook is hij vrij vee! 
verkrijgbaar buiten de in reptielen gespe
cialiseerde handel. 
Zoals voor meer diersoorten geldt, is er 
juist van die in de handel algemene soorten 
nauwelijks iets aan literatuur beschikbaar. 
lk hoop met dit artikel degenen, die meer 
van het dier willen weten, een eindje op 
weg te helpen. 

HERKOMST 
Een zeer belangrijk gegeven van gei'mpor
teerde dieren is de herkomst. Daar valt van 
alles uit af te leiden, wat belangrijk zou 
kunnen zijn voor het houden in het terra
rium. P r i t c h a r d geeft als vindplaat
sen Thailand, Maleisie, Cambodja, de 
Phillipijnen en lndonesie. Warme, tropi-

sche gebieden dus. Het is een waterschild
pad, hetgeen betekent dat hij in een water
rijke omgeving leeft. Het dier moet dus 
gehouden worden bij hoge temperaturen 
en een hoge luchtvochtigheid. De dieren 
zijn gezien hun uiterlijk en gedrag bewo
ners van ondiepe wateren en die zijn in de 
tropen soms erg warm, 30°C is geen uit
zondering. lk houd mijn dieren tussen de 
20 en 30°C luchttemperatuur met een wa
tertemperatuur van een halve tot twee gra
den daaronder. Op zomerse dagen !open 
die temperaturen tot wei40°C op. 

UITERLUK 
De Ambonese doosschildpad is een grof 
gebouwde schildpad met een bol rug
schild, dat hoger is dan dat van de meeste 
landschildpadden. Het is Iicht tot donker 
bruin. Het buikschild is Iichtgeel met en
kele donkere vlekken. De kop is zwart met 
een gele streeptekcning, waarbij er wat 
variaties zijn, maar altijd loopt er een gele 
band van de neuspunt via de ogen tot in de 
nek. In de weke delen van de hals !open de 
zwarte strepen over in bruine en de gele 
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strepen over in vleeskJeurige. De paten 
zijn in dezelfde kJeuren gestreept. Het 
buikschild bestaat uit twee beweegbare 
delen die sarnen het dier' geheel in het 
schild kunnen sluiten. Bij goed doorvoede 
exemplaren geeft dat insluiten wei eens 
problemen. 
Van de Phillipijnen komt een plattere 
vorrn af en toe in de handel. Ook erg jonge 
dieren zijn in het algemeen iets platter dan 
volwassen dieren. 

VOEDING 
Diverse boeken geven aan dat de Ambo
nese doosschildpad een planteneter is. Die 
ornschrijving varieert van een strikte vege
tarier tot een halfom vlees/planteneter. 
Naar mijn ervaring zijn het , zoals de 
meeste waterschildpadden, vleeseters die 
af en toe wat plantenrnateriaal eten. De 
voorkeur gaat uit naar garnalen. Ik heb 
ooit een exemplaar gehad dat vier weken 
weigerde te eten totdat ik weer garnalen 
voerde . Regenwormen eten ze eveneens 
en zo eten ze eigenlijk alles wat andere 
waterschildpadden ook eten. Spiervlees 
hebben ze niet graag en met vis zijn ze ook 
al kieskeurig. Bij mij eten ze aileen maar 
sumatranen (Barbus tetrazona) en wei als 
die door !age temperatuur en/of water-

stand in hun bewegingen belemmerd wor
den. Guppen zie ik ze nooit eten en dode 
guppen worden bij mij zonder meer gewei
gerd. Zo zal ik een der weinige schild
paddenliefhebbers zijn met een guppen
kweek bij de schildpadden. 
Slakken Justen ze ook graag en het geeft 
niet of dat nu land- of waterslakken zijn en 
of ze een huisje hebben of niet. Van het 
plantenrnateriaal noem ik als voorbeelden: 
appel, banaan en komkommer. Allerlei 
drijfplantjes eten ze ook; zo vertoont ieder 
bfaadje dat in het water drijft wei enige 
happen. 
Het zijn geen snelle of felle eters. In een 
drukbevolk:te bak met agressieve eters als 
Chrysemys zullen ze zich slechts hand
haven doordat ze in staat zijn grote stukken 
ineens te verslinden. Beter is het echter 
altijd slechts een of twee soorten uit het
zelfde gebied bij elkaar te houden. 

GEDRAG 
In een gezelschapsbak zullen ze wei schuw 
zijn, maar in een bak aileen voor deze 
soort trekken ze zich van de omgeving 
weinig aan. Onderling kunnen ze nogal 
aggressief zijn en dat wordt als ze groter 
worden zo erg, dat het uit de hand kan 
!open. Wie gewend is dat zijn dieren aan 
de voorruit hangen als ze eten willen , zal 
merken dat de Cuora, op .een enkele uit
zondering na, niet van dit type is. Evenrnin 
hebben ze de gewoonte naar alles wat eet
baar is of wat hun voorgehouden wordt te 
happen . Ze zonnen niet vee! maar kunnen 
wei uren in het water onder een lamp zit
ten, het liefst in een ondieper stuk waar 
hun schild net boven het wateroppervlak 
uitkomt. Is daarvoor niet de gelegenheid 
dan zoeken ze vaak een tak of iets derge
lijks om op te steunen. 
Het paringsspel kan soms heel heftig zijn. 
T e r B o r g (pers. comm.) verteJt dat 
het een enkele keer voorkomt dat de 
vrouwtjes verdrinken. De mannetjes grij
pen de vrouwtjes daarbij in de nek, waarna 
het vrouwtje haar kop intrekt en die niet 
meer durft uit te steken om te ademen. 
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HET TERRARIUM 
Het terrarium bestaat uit twee water
bakken van 75x50x20 em en een filterbak 
van 75x25x20 em, die van boven is afge
dekt met een plaat watervast triplex en als 
landgedeelte dienst doet. In de bak bevin
den zich een broedkolonie guppen en 
·sumatranen, een schuttersvis (Toxotes 
jaculator) en natuurlijk een vijftal Cuora 
amboinensis. In grootte varieren de schild
padden van 8,5 tot I 0,5 em (schildlengte). 
Dat lijkt niet overbevolkt, in vergelijking 
met vele andere schildpaddenterraria, 
maar de bedoeling is dat de dieren een 
schildlengte krijgen van ongeveer 20 em. 
Dat is dan een dier dat op een ftk.se land
schildpad gaat lijken. In een van de bakken 
is er een tien em hoge glazen rand aange
bracht waarachter een laag zand de bodem 
omhoog brengt. In dit verhoogde dee! zijn 
wat schuilplaatsen aangebracht en wat 
planten gepoot (Spathiphyllum en Ag la
onema). Op de bodem bevindt zich een 
laag plantaardig "vuil": bladeren, turf en 
sphagnum. Dat is de bedoeling. Weg
zwemmende schildpadden maken meestal 
erg vee! bewegingen met weinig effect. Ik 
vermoed dat ze zich willen verstoppen in 
een wolk vuil of zich willen ingraven. Die 
laag vuil geeft ze daartoe een beetje de 
gelegenheid. 
Het terrarium wordt verwarmd door een 
aquariumverwarmer van 75 watt (in het 
filter, buiten bereik van schildpadden) en 
een aantal gloeilampen. Lampen en ver
warmer gaan 's nachts uit. Het water wordt 
biologisch gefilterd met een snelheid van 
I 00 1/uur. Samen met drijfplantjes en de 
visjes houdt dat het water helder en 

schoon. Ik heb nog geen enkele maal vis
sterfte kunnen konstateren. Vissterfte zou 
kunnen wijzen op bedorven water. Niet
temin ververs ik af en toe het water gedeel
telijk. 

SITU A TIE IN HET TERRARIUM 
Ik heb mijn dieren nu zo'n twee jaar en 
tenminste twee van hen zijn het afgelopen 
halfjaareen centimeter gegroeid. Ik heb de 
hoop ze met een goede voeding en vol
doende verwarming in enkele jaren vol
wassen te krijgen. Aangezien het kweken 
met schildpadden in ruime terraria onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk is geble
ken, heb ik daarop ook hoop. Om de voe
dingssituatie in de gaten te houden, meet 
en weeg ik de dieren geregeld. Daarbij let 
ik op dat de verhouding tussen maten en 
gewicht ongeveer hetzelfde blijft. Daartoe 
dee! ik het gewicht door het produkt van 
lengte en breedte. (in grammen en centi
meters). Dit rekensommetje Ievert me een 
getal op dat in de buurt van de twee moet 
liggen. Bij een pas geiinporteerd dier was 
dat getal l ,5, bij doorvoede exemplaren 
was het 2,2 . Gegevens over lengte, breed
te en gewicht die ik van medeliefhebbers 
kreeg gaven dergelijke uitkomsten. Een 
plotselinge daling van dat getal kan op een 
ziekte wijzen. Een van rnijn schildpadden 
kreeg enige dagen, nadat ik zo'n daling 
gekonstateerd had, longontsteking. Met 
extra verwarmen en afdekken van de bak 
was die aanval snel verholpen. 

LITERATUUR 
P r itch a r d, P. C. H., 1967. Living tur
tles of the world. 288 pp. 
T a y I o r, E. H. , 1966. Amphibians and tur
tles of the Phillipine islands . (Herdruk). 

SUMMARY 
During the last two years five Malayan box
turtles were kept in a terrarium. They eat almost 
everything but prefer shrimps. The temperature 
in the terrarium varies between 20 and 30°C. At 
least two of the turtles grew one em in half a 
year. To check their health some measures are 
regularly taken. 
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Een tjitjak kwam bij avond 
zijn veilig hoekje uit 
ging wand' Jen langs de muren 
op zoek naar lekk're buit. 

Hij vond een lekker hapje 
een larong* vet en dik 
e n was ai met dit maaltje 
verbazend in zijn schik. 

Maar och, daar kwam een tokkeh 
die viel de tjitjak aan 
hij greep hem bij zijn staartje 
het scheen met hem gedaan·. 

Maar wonder hoven wonder 
de tjitjak kwam weer vrij 
zijn staartje brak in tweeen 
hij vluchtte , o zo blij . 

* larong = vliegende mier 
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IN LEIDING 
In dit liedje uit het voormalige Nederlands 
Indie, zien we bet karakter van de 'hoofd
persoon' in dit stukje, de tokkeh, op tref
fende wijze uitgebeeld. 
De onschuldige tjitjak (Hemidactylus fre
natus) wordt op lafuartige wijze aange
'vallen door de gluiperige, gemene tokkeh. 
Ieder die deze gekko kent, weet van de 
beruchte vraatzucht en bet nare karakter 
van dit dier. Dit heeft echter wei tot ge
volg, dat de tokkeh als terrariumdier wei
nig populair is en, indien aangeschaft, 
vaak spoedig weer wordt gedumpt. Oat dit 
vaak ten onrechte is, willen wij u in dit 
stukje proberen duidelijk te maken. 

GEDRAG 
De tokkeh is de grootste soort gekko (meer 
dan 35 em), grijs gekleurd met oranje-rode 
vlekken. Hij komt voor in o.a. Z.O. Azie 
en lndonesie. Het zijn echte cultuur
volgers, die vaak ook binnenshuis worden 
aangetroffen. 
Tokkehs zijn nachtdieren en ze eten alles 
wat: a) beweegt en b) in hun bek past, dus 
grote insecten, tjitjaks en dergelijke. 
Zoals gekko's eigen is, kan de tokkeh ge
luiden produceren. De naam is afgeleid 
van het geluid dat ze maken (tok-eeee), in 
dit geval de paarroep van de mannetjes. De 
dreigroep, van beide geslachten, is door 
drs. P zeer treffend beschreven als oak
orr, hetgeen hem deed concluderen, dat de 
dieren hun eigen naam niet kenden. 
Vooral de paarroep weerklinkt zeer sterk, 
uiteraard 's nachts, maar weest u gerust, 
de buren horen bet niet (als u tenminste een 
vrijstaande wooing heeft). 
Vooral de mannetjes hebben de naam zeer 
onverdraagzaam te zijn ten opzichte van 
elkaar. Dit konden wij zelf constateren aan 
de hand van ooze eigen dieren, twee 0 o 
en een ~ . Ze werden in april 1975 op Bali 
gevangen, later kregen we van particu
Jieren nog een o en twee ~ ~ 
Mannetjes hebben een bredere kop en een 

dikkere staartwortel dan wijfjes. Aile die
reo waren volwassen en al spoedig hadden 
we drie aan flarden gebeten J o . Toen 
trad de volgende, goede, eigenschap van 
de tokkehs naar voren Ze zijn ijzersterk en 
al na enkele weken weer helemaal gereed 
voor de strijd. Van verdere experimenteD 
met combinatie van o o is toen maar af
gezien. 

YO EDSEL 
Het dieet van ooze dieren bestaat voor
namelijk uit krekels, nestmuizen, wasmot
larven en runderhart met kalk/vitamine
preparaat. Daarnaast aile andere insecten 
die we te pakken kunnen krijgen. Nest
muizen leken in eerste instantie zeer essen
tieel voor de kweek van tokkehs te zijn. In 
periodes waarin de kweek van muizen niet 
zo best wou lukken, werden er ook geen 
eieren gelegd. 
Toen er als vervanging van nestmuizen 
echter hart met camicon werd verstrekt, 
bleek onlangs dat ze toch weer produktief 
werden. Hoewel voedering van nest
muizen te prefereren is, kan hart met car
nicon een redelijk goede vervanging bier
van zijn. 

TERRARIUM 
In de vrij sober ingerichte terraria staan of 
hangen stukken schors tegen de achter
wand, waar de dieren zich verstoppen. 
W anneer men voedsel in de pincet voor
zichtig boven of onder bet schors beweegt, 
zal er spoedig een tokkeh onbekommerd 
toehappen. Essentieel is doorgaans wei, 
dat de verzorger voor bet dier onzichtbaar 
blijft. 
De terraria staan bij ons in een ruimte waar 
ook de c.v.-ketel staat en die van zichzelf 
doorgaans al vrij warm is,± 24° C. Wan:
neer de temperatuur gedurende langere tijd 
lager is,± 20° C, vindt dit zijn weerslag in 
een verminderde paarroep en: een afname 
van bet eieren leggen. 
Bovenin de bak bevinden zich een TL-buis 



Gckko gecko, 
een jong dier. 
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en een lampje voor het zonnen, wat ze 
vrijwel nooit doen. Omdat het nachtdieren 
zijn, ziet men tokkehs bijna nooit, hetgeen 
men kan oplossen door een klein rood 
lampje te monteren, de dieren ondervin
den hiervan geen last. ' s Nachts houden ze 
zich bij voorkeur tegen de voorruit op. 

KWEEK 
De ouderdieren hebben we nooit zien pa
ren. De eieren worden meestal tegen het 
schors op een moeiiijk voor andere dieren 
bereikbare plaats gelegd, een of twee stuks 
van circa I Y.z - 2 em diameter. Ze kunnen 
niet van de ondergrond worden losge
maakt en men moet dus de eieren voorzien 
van een tentje van horregaas, of ze met 
schors en al buiten de bak uitbroeden. 
Onze ervaring is dat vochtigheid nauwe
lijks of geen rol speelt bij het broedproces. 
Ook wat de temperatuur betreft zijn de 
eieren erg tolerant. 
Onze eerste vier jongen waren dan ook, 
zonder dat wij de aanwezigheid van eieren 
vermoedden, uitgekomen in het terrarium. 
Ze werden bij toeval 's nachts ontdekt. 
Opmerkelijk was, dat twee exemplaren 
hiervan niet pas geboren waren, maar ken
nelijk minstens enige weken tussen hun 
ouders door hebben gelopen en zelfs nog 

aan hun kostje gekomen waren , gezien het 
feit dat ze al enkele centimeters waren 
gegroeid. Ook later is de geringe agressie 
van (goed doorvoede) tokkehs t.o. v. hun 

. jongen nog eens gebleken. De door ons 
gevonden incubatietijd bedroeg bij 25°C 
ongeveer 3Y.z maand. Het uitkomen der 
eieren heeft slechts een keer problemen 
opgeleverd. Een ei, dat ver over tijd was, 
werd geopend en bleek een broodmagere 
tokkeh te bevatten, die behalve zijn 
dooierzak ook zijn eigen reserves had ver
bruikt. Niettemin bleef het jong gewoon 
Ieven en deed het niet onder voor zijn 
broertjes en zusjes . 
De jongen lijken op de ouderdieren, maar 
zijn donkerder en feller getekend. Een 
jonge tokkeh doet in schoonheid niet onder 
voor bijvoorbeeld een daggekko. 
Het opfokken van de jongen kan haast 
geen problemen opleveren . Met hun 8 em 
hebben zij een l em brede bek en ze zijn 
niet bepaald kieskeurig. Ook hun kan wor
den geleerd van de pincet te eten. 

CONCLUSIE 
Tokkehs zijn assertieve dieren. lndien 
o o niet bij elkaar worden gehouden, 

kunnen deze dieren haast geen moeilijk
heden opleveren . Ze hebben een aantal 
eigenschappen, die o.i. passen bij het pre
dikaat 'een goed terrariumdier' . Ze eten 
graag en gretig, zijn bijzonder sterk en 
~ooi, stellen vrij weinig eisen aan hun 
verzorging en zijn eenvoudig tot voort
planting te brengen. Bovendien heb ik mij 
Iaten vertellen , dat ze geluk brengen . 
Zoveel goede eigenschappen zult u zelden 
binnen een diersoort tegelijk aantreffen. 
Wanneer u zonodig terrariumdieren wilt 
houden, probeer dan eens dit leuke dier. U 
zult er geen spijt van hebben. 
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Schimmelloos wasmotten kweken 

Na enige jaren geworsteld te hebben met 
een snel schimmelende wasmottenkweek, 
besloot ik enige tijd geleden langs experi
mentele weg een kweekmethode te ont
wikkelen, waarin het ontstaan van schim
mels zoveel mogelijk wordt vertraagd. 
Wat was namelijk het geval! Ik kweekte 
mijn wasmotten in transparante, hard
plastic koelkastdozen van ongeveer 22 bij 
22 em en 8 em hoog. In het deksel zat een 
ventilatieopening die afgesloten werd door 
een stukje benzinegaas. In deze dozen 
werden stapeltjes gemaakt van om en om 
een stuk golfkarton en een plak voedings
subtraat. Door meer lagen te creeren kun
nen per doos meer wasmotten worden ge
kweekt. Maar als de kweek goed op gang 
is, produceren de larven zelf de benodigde 
hoeveelheid warmte, metals gevolg dater 
vocht verdampt en gaat neerslaan op de 
relatief koele zijden van de kweekdoos. 
De zo ontstane condens loopt van de wan
den af, komt op de bodem en trekt in het 
golfkarton, dat dan snel gaat schimmelen. 
Hetzelfde geldt voor de nat geworden uit
werpselen van de larven. 
Schimmelt er iets in de kweek, dan is er al 
snel geen houden meer aan en dan gaat tot 
slot ook de voedingsbodem schimmelen. 
De kweek kan dan wei als afgeschreven 
worden beschouwd, want een groot deel 
van de larven is dan reeds gestorven door 
het te vochtige leefmilieu en de rest is niet 
meer van al te beste kwaliteit. 
Oplossingen: De kweekdoos in een gelijk
matig verwarmde kweekruimte plaatsen 
(niet in de open Iucht!) Er zal dan niet zo 
snel vocht kondenseren, maar dit uitstel is 
slechts tijdelijk. 
- De stoffen die snel schimmelen ver
vangen door niet-schimmelbare materia
len. Dus karton eruit. 
Om toch het lagen-systeem te kunnen 
handhaven werd gezocht naar een niet te 
zwaar materiaal, dat niet aangetast kon 
worden door de larven. 

De oplossing werd gevonden in plaatjes 
hard-plastic. Hiervoor kan men de resten 
van gebroken koelkastdozen, lunchdoos
jes, verpakkingsmateriaal e.d. gebruiken. 
Samen met het af en toe verwijderen van 
de uitwerpselen kan dit het schimmelen 
bijna geheel voork6men. 
V oordelen van hard-plastic in plaats van 
golfkarton: 
- Vrijwel geen last van schimmels 
- Als de larven zich verpoppen zijn deze 

eenvoudig te verzamelen, daar zij 
niet aan het gladde oppervlak kunnen 
hechten; men kan dus precies het aantal 
bepalen dat men wil gebruiken voor het 
opzetten van een nieuwe kweek, en men 
kan ze eenvoudig uitdelen aan andere 
lietbebbers. 

Nadelen: 
- Men moet de hoeveelheid voedsel voor 

de larven goed in de gaten houden: 
De larven kunnen het hard-plastic niet 
als reserve-voedsel gebruiken · zoals zij 
met het golfkarton wei doen. (Maar men 
heeft ook nooit meer met papier gevulde 
voedseldieren!). 
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Smaragdhagedissen kweken op bestelling 
Inhoudsoverzicht: Inleiding- de ''lange-dag
behandeling' '-winterslaap in de zomer - bio
ritmen - hormoonveranderingen - andere fak
toren - maatregelen die tot sukses leiden - tot 
slot - summary. 

INLEIDING 
Zo'n negen jaar geleden werd i.k, volko
men onvetwacht, pleegvader van dertien 
jonge smaragdhagedissen (Lacerta viri
dis). Stel je voor: je komt midden in de 
nacht thuis, kijkt nog even in de bak en 
daar staat een pieperig klein hagedisje je 
verbaasd aan te kijken, net uit 't ei, de 
zandkorrels nog aan de huid klevend. Die 
nacht heb ik mijn bed niet meer gezien om 
te voorkomen dat de oudere dieren een 
nieuw soort voedsel gingen proeven ... 
Dertien jongen zagen die nacht voor bet 
eerst '' daglicht''. Oat zelfde daglicht zou 
veel later een belangrijke rol gaan spelen 
in mijn opmerkelijke kweekresultaten, 
maar daarover straks meer. 
Een terrarium van 160 x 80 x 60 em (I x b x 
h) is thuis nogal een sta-in-de-weg. De bak 
werd begin 1978 in de hal van de tuin
bouwschool waar ik werk, opnieuw inge
richt. Als verwanning en verlichting 
bracht ik er op ca. 30 em van de bodem een 
150 W persglaslamp in aan. 
De bewoners waren in eerste instantie een 
paartje smaragdhagedissen, de helaas als 
enige overgebleven dieren van het eerder 
genoemde legsel van 1971 en een paartje 
pityusenhagedissen (Podarcis pityusen
sis). Aan belangstelling hadden en hebben 
de dieren geen gebrek, dat ze niet neuro
tisch geworden zijn is een waar wonder. 
De bak stood nog maar net op school of er 
werd al stevig op Ips gepaard. Bezorgde 
leerlingen kwamen me zelfs vertellen, dat 
ze de "vechtende" dieren uit elkaar bad
den gejaagd. Inmiddels zijn paringen zo 
gewoon, dat de meeste van mijn leerlingen 
wei in de gelegenheid zijn geweest ervan 
te genieten. 
Het geslachtsonderscheid bij smaragd-

hagedissen is overigens niet moeilijk te 
zien: mannetjes hebben een grotere, ho
gere kop, sterker ontwikkelde dij- (femo
raal-) porien en bovendien zijn ze hoog
stens gespikkeld, maar nooit met vlekken 
of strepen. De blauwe kleur van de keel, 
die in sommige boeken als onderscheid 
wordt genoemd, is geen betrouwbaar ken
merk, want ik heb veel wijfjes met blauwe 
kelen gezien. 

DE ''LANGE-DAG-BEHANDELING'' 
In de zes weken tussen 18 april en 1 juni 
1978 Werden door een L. Viridis 2 3 
eierlegsels met in totaal 36 eieren gepro
duceerd (18-4, 4-5 en 1-6). Een goede 
reden dus, om erover nate denken hoe die 
aantallen mogelijk waren. Temeer nog 
omdat Podarcis pityusensis in dezelfde 
bak op nagenoeg dezelfde data ook eieren 
had gelegd. 
AI reconstruerend ontdekte ik een moge
lijk verband tussen paringsgedrag en ge
beurtenissen in de school zelf. Wanneer 
namelijk door omstandigheden het terra
riumlicht meerdere dagen achtereen Ianger 
dan gewoonlijk bleefbranden, dan werd er 
gepaard. In zes weken drie legsels bij twee 
verschillende soorten. lk was ervan over
tuigd dat de verlenging van de belichtings
duur van doorslaggevende betekenis 
moest zijn voor de voortplanting. 
In ·het najaar van 1978 wilde ik weer een 
poging wagen, ik had al lange tijd geen 
paringen meer waargenomen. Het Iicht 
had al lange tijd aileen gedurende school
tijd (8.30-16.30) gebrand. Eind november 
verlengde ik de "dag:' tamelijk wille
keurig met 50% tot 12 uur (8.00-20.00). 
Na ruim een week werd er gepaard en een 
week of vier later waren de eieren dui
delijk zichtbaar. lk verlengde toen de be
lichting opnieuw met 50% (18 uur Jicht). 
Het & paarde met het drachtige 2 , het 
gevolg was een legsel op 18 januari en 
vervolgens een op 6 februari. Met deze 
true werd op 23 februari zelfs een derde 



Lacerta viridis .. 
Deze dieren zijn 
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Jegsel gehaald. Wanneer een dier dus dui
delijk drachtig is, kan de daglengte vcr
groot worden, om naast het cerste Jegsel 
een tweede aan te maken. 

WJNTERSLAAP IN DE ZOMER 
Om paringen via Jange-dag-behandeling 
opnieuw op gang te brengen, besloot ik 
mijn dieren een winterslaap te Iaten onder
gaan. Nu werk ik op een tuinbouwschool 
die de beschikking heeft over een enorme 
bloemenkoelruimte, een ideale plaats dus 
om mijn dieren in rust te Iaten gaan ... 
Bovendien zou zo 'n winterslaap - in de 
zomer! - twee voordelen hebben. Ten eer
ste behoefde ik een ander niet op te zadelen 
met een 7 weken durende verzorging van · 
mijn dieren en ten tweede kon ik na de 
vakantie opnieuw gaan experimenteren . 
Een week voor de winterslaap kregen mijn 
dieren geen voedsel meer, zodat het darm
kanaal zeker leeg was, om te voorkomen 
dat onverteerd voedsel in het spijs
veneringskanaal zou kunnen gaan rotten. 
Yervolgens ondergingen ze voor aile ze
kerheid een behandeling tegen huidpara
sieten (Neguvon 0 , 15%-oplossing) en 
werden ze in een flinke asbestcementen 

bak, voorzien van ventilatie-openingen en 
gevuld met vochtig veenmos en turfmolm, 
gedaan. Het geheel werd afgesloten met 
een gazen deksel. 
De koelruimte bleef een etmaal op 12° C 
om de dieren de tijd te geven zich in te 
graven en werd vervolgens op 6° C ge
steld. Op de deur kwam een bordje met de 
tekst: " dieren in winterslaap - niet storen 
s. v. p. ". Hoe wei vele coli ega's mij met 
" ontaard" en deze daad met "gemak
zucht " betitelden , g ing ik 7 weken op va
kantie . 
Eind augustus, na 8 weken in de kou, 
werden de hagedissen in onwaarschijnlijk 
goede conditite weer tevoorschijn ge
haald. Yoortaan ga ik ze v66r en na de 
winterslaap nauwkeurig wegen, om na te 
gaan hoeveel ze aan lichaamsgewicht heb
ben verloren. 
Wei , u begrijpt het nu wei: het " voorjaar" 
begon dus in augustus en nog vele legsels 
volgden. Zoveel zelfs, dat ik thans geen 
ruimte meer heb en mijn legsels aan een 
andere liefhebber weggeef. Bovendien 
neem ik dieren mee op vakantie en ik in 
mijn tuin in Spanje een aantal smaragd
hagedissen uitgezet. lk kan dit doen 
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een koppeltje , , · ' • 
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zonder me aan faunavervaising schuldig te 
maken, omdat de oorspronkelijke dieren 
ook uit dit gebied afkomstig zijn. 

BIORITMEN 
Het is bekend dat levende organismen in 
sterke mate zijn aangepast aan de steeds 
terugkerende veranderingen van levens
omstandigheden zoais dag-nacht, eb
vloed, seizoenswisselingen, e.d. Deze 
z.g. bioritmen belnvloeden bijvoorbeeld 
vogeltrek, bloei van planten, baits- en 
paargedrag bij dieren, enz. 
Het feit dat vee! planten en dieren hun 
natuurlijke ritme ook langdurig blijven 
volgen indien de omstandigheden, bijv. in 
huis, veranderd zijn, is bekend. Boven
dien zijn er aanwijzingen dater ook zoiets 
ais " aangeboren" ritmen zijn. De biolo
gische k.lok, zoais men dit noemt, gaat 
echter op den duur achter of voor !open, 
zeker wanneer d.m. v. kunstlicht de 
"dag" wat verplaatst wordt of d.m. v. ver
andering van de daglengte, temperatuurs
verandering e.d. een ander seizoen wordt 
aangekondigd. 

,. . 

Bloemenkwekers passen deze true ai jaren 
toe op planten en kunnen d.m.v. tempera
tuur - en daglengteverandering vee! plan
tensoorten op ieder gewenst moment in 
bloei krijgen. 

HORMOONVERANDEruNGEN 
Uit onderzoekingen is gebleken, dat Iicht, 
maar voorai de verhouding licht-duisternis 
een belangrijke prikkel is om fysiologi
sche en daarbij behorende hormoonveran
deringen bij planten en dieren te weeg te 
brengen. Deze hormonaie veranderingen 
zijn weer de aanzet tot baits- en paar
gedrag, ei-ontwikkeling, enz. 
Wanneer men in staat is, zoais het een 
bloemenkweker mogelijk is zijn planten 
op elk gewenst moment in bloei te krijgen , 
bijvoorbeeld d.m. v. een licht-duisternis 
behandeling dieren te Iaten paren, dan kan 
men de geboorten van terrariumdieren 
voortaan gaan plannen. 
Bijvoorbeeld om geboortes tijdens vakan
ties, perioden van voedselschaarste o.i.d . 
te voorkomen. 
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ANDEREFA.KTOREN 
Om vooral geen valse verwachtingen te 
wekken, moet ik erbij vertellen dat mijn 
kweekdieren in gevangenschap geboren 
zijn en hun levensritmen niet bei'nvloed 
zijn door naruurlijke omstandigheden. Een 
tweetal vrouwtjes dat ik van een oud-leer
ling kreeg, paste zich pas na een half jaar 

aan. (Overigens waren deze dieren nogal 
schuw, waardoor ze zich vaak verscholen 
en in mindere mate de invloeden van 
kunstmatige daglichtverienging ondergin
gen.) 
Om de dieren min of meer tot de Iange
dag-behandeling te dwingen, verwann ik 
mijn terraria siechts met spots. 's Nachts 
kan de temperatuur in de winter tot 14° C 
zakken. Direkt nadat het Iicht aan gaat, 
komen de dieren te voorschijn om zich op 
te wannen en ze moeten dus wei in het 
Iicht komen. 

MAA TREGELEN DIE TOT SUKSES 
LEIDEN 
De eiproduktie stelt hoge eisen aan de con
ditie van de dieren. Voorlopig neem ik 
aan, dat 6 legsels per kalenderjaar meerd
ere jaren achtereen niet nadelig voor de 
dieren behoeft te zijn. lk voer hoofdzake
lijk meelwormen, met fruit en bruinbrood 
opgekweekt, regelmatig wat regenwor
men en van tijd rot tijd krekels, spinnen en 
wasmotrupsen. zeer belangrijk is de aan
wezigheid van kalk (bijv. gestarnpte eier
doppen , koraalkorrels) vitarnine AD3. 
Elke dag geef ik Dohyfral vitarnine AD3 
aquosum in het drinkwater, in een dose
ring van 10 druppels per 100 ml water. 
De gelegde eieren graaf ik direkt op en 
spoel ze voorzichtig af. Ze worden in 
vochtig rivierzand bij een temperatuur van 

29° C in ± 50 dagen uitgebroed. De eieren 
liggen ca. een centimeter onder het zand
oppervlak, zodat ik ze makkelijk kan con
troleren. Praktisch aile eieren komen uit, 
(tot nu toe 146 van de totaal 150) de jongen 
bleven tot op heden aile in Ieven en zijn na 
12 (Podarcis pityusensis en P. hispanica) 
tot 14 maanden (Lacerta viridis) ge
slachtsrijp. Opmerkelijk is, dat bij de ge
noemde broedtemperatuur bij de smaragd
hagedissen ongeveer evenvee1 o 0 als 
g~ worden geboren, terwijl bij de pityu
sen-hagedissen de o o duidelijk in de 
minderheid zijn ( J op de 10 a 15). 
Overigens is een fraai ingericht terrarium 



Lacerta viridis. niet noodzakelijk, want in een aquarium 
Jong vrouwtje van 120 x 40 x 40 em, slechts gevuld met 
Foto: zand en enige stukken kurkschors , houd ik 
B I o e m k 0 I k. thans 4 ste llen smaragdhagedissen. Zan-
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der problemen hebben de 4 <? <( begin 
september 1980 hun eerste en januari 1981 
hun tweede legsel geproduceerd. 

TOT SLOT 
lk realiseer mij, dat de beschreven lange
dag methode duidelijk van invloed is op 
dieren uit de gematigde s treken (bijv. 
Europa en Noord-Amerika) e n minder of 
he lemaal niet op dieren uit tropische stre
ken. Het lijkt me daarom ook zinvol, dater 
op dit gebied nog heel vee! onderzocht 
gaat worden . Bovendien hoop ik de nodige 
reakties en ervaringen van anderen te ont
vangen. 
Nog een laatste tip: van tijd tot tijd be
sproei ik mijn hagedissen met een water
vemevelaar. Heel vaak z ie ik dan korte tijd 
later paringen . Misschien is een lauw 
" regenbuitje" een stimulans voor de die
ren en dit artikel een stimulans voor se
rieuze reptielenhouders. 

SUMMARY 
The author describes how he discovered that his 
Lacerta viridis showed reproductive behavior 
one week after he increased the time of illumi
nation. 
His animals are kept in a simple terrarium with a 
150 W spotlight as the only source of heat and 
light. Food consists of insects and worms, but 
mainly mealworms. Calcium is always present 
in the form of crumbled coral and eggshells. 
Vitamin AD3 is supplied dai ly in the drinking
water (10 drops/100 ml ). 
Succesive increases in daylength (50%) with 4 
week intervals, resulted always in mating be
havior within a week. Thus it proved to be 
possible for a Lacerta viridis female to 
develop two clutches of eggs at a time. Once 
laid, the eggs were dug up, washed and put in an 
incubator at 29° C. In a!><Jut 50 days the young 
hatch, in L. viridis both sexes are equally 
represented, but Podarcis pityusensis shows a 
large surplus of females at this incubation tem
perature. 
The author gives some remarks about bio
rhythms and hormonal changes and describes 
how he gives his lizards an 8 week hibernation 
at 6° C d!Jring his holiday. 
6 Clutches a year are presumed possible per 
female without damage to the lizards. 
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Van eind april tot eind mei 1980 hebben 
vijf biologie-studenten een herpetologi
sche excursie verwezenlijkt naar Grieken
land, waarbij de nadruk viel op veldwaar
nemingen in de Peloponnesos. De reis 
werd gemaakt met een Volkswagenbusje, 
dat behalve de leden van het reisgezel-

1 o" 

l. 

schap- J.P. H. M. Adem a, T. A. B r 
and en burg, J. H u ij b reg t sen de 
beide auteurs - en hun bagage, een uitge
breid instrumentarium, ter beschikking 
gesteld door bet Rijksmuseum van Natuur
lijke Historie, bevatte. 
De vindplaatsten, waarvan sommige meer 
bepaald werden door de conditie van de 
auto dan door bewuste keuze, zijn op de 
kaart te vinden. De tabel geeft een lijst van 
de gevonden soorten met vermelding van 
de vindplaatsen en een grove biotoopaan
duiding. Waar noodzakelijk wordt open
kele soorten dieper ingegaan. 

1 •• 
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Lacerta graeca, HET WEER 
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Het weer bleek in Noord-Griekenland, in 
tegenstelling tot de verwachting, nog win
ters van karakter te zijn. In het Pindos
gebergte (vindpl. 1-5) lag op diverse plaat
sen nog sneeuw. Aan de kust en op de 
Peloponnesos daarentegen was het over
dag meestal zonnig en lekker warm. 
's Nachts daalde de temperatuur echter 
aanzienlijk, zeker op de hoger gelegen 
vindplaatsen. 

DESOORTEN;ALGEMEEN 

Determjnatie geschiedde in het algerneen 
metMertens & Werrnuth(l960), 
A r n o I d et al. (1978) en W e r n e r 
(I 938) en de larven werden gedeterrni
neerd met B o u I e n g e r ( 1891). 
Voor de naamgeving is vooral de splitsing 
Podarcis- Lacerta (A r n o I d, 1973) be
langrijk. Bij de gevonden soorten worden 
aileen dan ondersoortnamen vermeld, in
dien kon worden vastgesteld dat de dieren 
tot de betreffende ondersoorten behoor
den. Waar mogelijk hebben we ze gecon
troleerd op.uiter1ijke kenmerken. In enkele 
gevallen spelen aileen geografische over
wegingen een rol, zoals de duidelijk dis
juncte verspreiding van Malpolon mons
pessulanus en Mauremys caspica. 

Niet gevonden, maar wei verwacht, zijn 
de volgende soorten: 
_ Salamandra salamandra _ Triturus cris
tatus _ T. a/pestris _ Pe/obates syriacus _ 
Tarentola mauritanica _ Algyroides ni
gropunctatus _ Ophisops elegans _ Po
darcis erhardii _ Chalcides ocellatus _ 
Coluber gemonensis _ C. najadum _ 
Elaphe quatuorlineata _ E. longissima _ 
Coronella austriaca _ Vipera ammodytes. 

Het is opvallend dat er weinig soorten 
slangen zijn waargenomen, hoewel slan
gen natuurlijk nooit in zulke grote dicht
heden als hagedissen voorkornen. Een 
Griek in Klitoria (vindpl. II) beweerde 
echter dat het nog te koud was. Van een 
herder kregen we te horen, dat slangen 
vrijwel altijd worden doodges1agen door 
de plaatselijke bevolking; dit terwijl slan
gen vroeger bij Grieken en Rorneinen als 
heilige schepsels werden vereerd. De 
slang was de geest van het Ieven en de 
rei·ncarnatie. Tegenwoordig zou in som
mige delen van Griekenland bij de boeren 
nog steeds verering plaatsvinden. Ze 
strooien broodkruimels rond een gat in de 
vloer, de 'slangendeur' , en gieten er rnelk 
in (M orr i s & Morri s, 1968). 
In Griekenland zou de soort Pelobates sy
riacus voorkomen. B o h rn e ( 1975) 
heeft de gegevens over het voorkomen van 
deze soort in Europa aan een kritisch on
derzoek onderworpen. Daaruit bleek, dat 
p . syriacus slechts eenmaal op het vaste
land van Griekenland is aangctroffen: bij 
Tripoli op de Peloponnesos. Yerder is de 
soort nog bekend van het Griekse eiland 
Kos , waarbij gezegd dient te worden dat 
het hier een rnarginaal voorkomen van de 
Turkse populatie betreft. De Griekse die
ren zouden tot de ondersoort ba/canicus 
behoren, maar B o h m e ( 1975) trekt de 
status van de drie ondersoorten van P. 
syriacus in twijfel , omdat er sprake zou 
zijn van veel individuele en ouderdorns
afhankelijke variatie. 



Podarcis pclopon
ncsiaca ? boven, 

cS onder (vindpl. 
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Taygetos, Grieken
land (vindpl. 16) 

Tclcscopus fallax; 
(v indpl. 16): 
foto: Ad e m a 
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DE SOORTEN; SPECIFIEK 

Over de gevonden soorten zijn de volgen
de opmerkingen te maken (in de volgorde 
van de tabel): 

Bufo viridis. Op vindpl. 15 werden larven 
aangetroffen in een supralitorale plas, die 

door ± 2 m strand van de zee gescheiden 
was. In de plas mondde een beekje uit. 
Van een meegenomen watermonster werd 
het chloride gehalte bepaald. Dit bedroeg 
0 ,053%o, dus het water was zoet. 

Hyla arborea. Yolgens S t e p a n e k 
( 1944) zou op de Peloponnesos de onder-
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soort H. a. kretensis voorkomen, geken
merkt door lange achterpoten (de hielen 
raken elkaar in rust; tibiotarsaal gewricht 
rijkt tot aan of voorbij bet oog) en een 
minder duidelijke zijstreep dan bij H. a. 
arborea. Deze kenmerken zijn in het veld 
niet gecontroleerd. De geografische grens 
tussen H. a. arborea en H. a. kretensis is 
voor zover wij weten nog onbekend. 

Rana graeca is aileen in snel stromende 
beekjes in berg- en heuvelland aangetrof
fen. 

Rana ridibunda. Er is op grond van de 
verspreiding van uitgegaan, dat de groene 
kikkers tot deze soort behoorden (vrijwel 
aileen op biochemische wijze zijn groene 
kikkers met zekerheid te determineren). 

Testudo marginata werd voomamelijk in 
berg- en heuvellandschap aangetroffen. 
Ze waren ailemaal geparasiteerd door op
vailend grote teken (Hyalomma aegyp
tium). Op 4 mei is waarschijnlijk een po
ging tot paren waargenomen. Deze vond 
plaats en een holletje in een droge afge
kalfde rivieroever. 

Cyrtodactylus kotschyi. Deze gekko' s 
kwamen in kleur opvailend overeen met 
de ondergrond waarop ze leefden (stapel
muurtjes) varierend van Iicht grijs tot vrij
wel zwart. Ze zijn aileen overdag, zon
nend aangetroffen. Ben exemplaar maakte 
bij het vluchten een hoog ratelend geluid, 
waarbij de keel duidelijk open neer ging in 
hetzelfde tempo. 

Hemidactylus turcicus turcicus. Ben 
exemplaar 's nachts bij bet afzoeken van 
een muur (met zaklantaarn) gevonden. 

Algyroides moreoticus. Deze kleine hage
dis hield. zich voomamelijk op of in de 
strooisellaag in schaduwrijke omgeving 
op maar ook in en onder lage struikjes 
(zoais Genista), Een keer werden zonnen
de vrouwtjes gezien. Daar er duidelijk 

drachtige vrouwtjes zijn gevangen, zou dit 
zonnen iets met de eiontwikkeling te rna
ken kunnen hebben. 

Lacerta graeca. In tegenstelling tot wat 
A r no I d et ai. (1978) aangeven, komt 
L. graeca waarschijnlijk aileen in het 
Taygetos- (A r n o I d, 1973) en het Par
non-gebergte voor (C y r en, 1941). De 
waameming van deze soort op vindplaats 
21 berust op het zien van een exemplaar' 
dat echter niet gevangen kon worden. De 
door ons geobserveerde graeca' s hadden 
vrijwel aitijd kleine rode mijten - wat ook 
door B i s c h o f f & B i s c h o f f 
( 1980) opgemerkt werd vooral bij de ach
terpoten en de staartwortel. Dit rood stale 
sterk af tegen de vaak zwart glanzende 
dieren. De hagedissen zaten steeds op sta
pelmuurtjes, rotswanden of stenen tussen 
lage begroeiing van b. v. Thymelea-struik
jes, waar ze bij verstoring in vluchtten. 
Van een voorkeur voor iets vochtigere ge
bieden (W e r n e r, 1938) is ons niets ge
bleken. 

Lacerta viridis en L. uilineata. Het onder
scheid tussen deze twee soorten is in· het 
veld vrij lastig. Voor een uitgebreide ver
handeling verwijzen we naar P e t e r s 
(1962). Met behulp van de in dat artikel 
gegeven sleutel zijn exemplaren van de 
vindpl. 10 en 25 als L. trilineata gei'denti
ficeerd, ai moet gezegd worden, dat de in 
deze tabel gebruikte kenmerken alles be
halve eenduidig zijn. 
Zo wordt in de tabel bet aantal temporalia 
gebruikt, terwijl uit de tekst blijkt (biz 
134, 135) dat ereen grote overlap is tussen 
de soorten, vooral in de Balkan. Verder 
wordt bet aantal ventralia gebruikt. Ooze 
ervaring is, dat dit aantal meestal moeilijk 
te bepalen is. Volgens B is c hoff & 
B i s c h off (1980) komt L. viridis 
waarschijnlijk niet op de Peloponnesos 
voor. 
Op vindpl. 27 werd een dier gefotogra
feerd, dat helaas niet gevangen kon wor
den. Aanvankelijk hielden we bet vooreen 
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raken elkaar niet, de zwarte vlek erv66r 
ontbreekt meestal en de twee zwarte vlek
ken erachter raken elkaar niet (M e r
t e n s, 1947). Dieren die volledig aan 
deze beschrijvingen voldoen hebben we 
gevonden op vindpl. 27 en 28. Bij de die
ren van vindpl. 12 ontbraken de 1engte
strepen. Ze vertoonden in twee rijen ge
plaatste, alternerende vlekken op de rug. 

Telescopusfallaxfallax. Het op vindpl. 16 
gevangen dier kroop 's nachts over een 
loodrechte, gemetse1de pilaar van een 
brug. Op deze ze1fde brug werd, eveneens 
's nachts Hemidactylus turcicus gevan
gen. 

NAWOORD 

Rest nog te vermelden, dat voor professio
neel gei"nteresseerden het mogelijk is het 
verslag met de faunistische resultaten, met 
vermelding van precieze vindplaatsgege
vens, in te zien op het RMNH Leiden. 
(A d e m a & I n d e n B o s c h, 
1980). 

Tevens willen we W . B i s c h o f f en 
A. F. M. Garbe n danken voor hun 
determinaties en M. S. H o o g moe d 
voor het doorlezen van bet manuscript. 

SUMMARY 
Notes are given on the herpetofauna of Greece, 
with special reference to some of the (sub-) 
species. The observations were made during a 
spring trip. 
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Soorten 

Salamandridae 
Triturus vulgaris graecus (W o I t e r s t o r f t) 
Discoglossidae 
Bombina variegata scabra (K ii s t e r) 
Bufonidae 
Bufo bufo spinosus D a u d i n 
Bufo viridis L a u r e n t i 
Hylidae 
Hyla arborea arborea (L.) 
Hyla arborea kretensis A h I 
Ranidae 
Rana dalmatina 8 o n a p a r t e 
Ranagraeca8 o u I eng e r 
Rana ridibunda P a I I a s 

Testudinidae 
Testudo hermanni G m e 1 i n 
Testudo graeca ibera P a I l a s 
Testudo marginata S c h o e p f f 
Emydidae 
Emys orbicularis (L.) 
Mauremys caspica rivulata (V a I e n c i e n n e s) 
Gekkonidae 
Cyrtodactylus kotschyi (S t e i n d a c h n e r) 

Hemidactylus turcicus turcicus (L.) 
Lacenidae 

Cyrtodactylus Algyroides moreoticus 8 i b r o n & 8 o r y 

kotscbyi. Lacerta graeca 8 e d r i a g a 

Tekening: 
Lacerta trilineata 8 e d r i a g a 

Mudd e. Lacerta viridis (L a u r e n t i) 
Podarcis muralis (L a u r e n t i) 
Podarcis peloponnesiaca (8 i b ron & 8 or y) 

Podarcis taurica ionica (L e h r s) 
Podarcis taurica taurica (P a 1 I a s) 
Anguidae 
Anguis fragilis ssp 
Anguis fragilis peloponnesiacus s t e p a n e k 
Ophisaurus apodus (P a l I a s) 
Scincidae 
Ablepharus kitaibelii kitaibelii 8 i b r o n & 
B or y 

Ophiomorus punctatissimus (P a l l a s) 

~ 
Typhlopidae 
Typhlops vermicularis (M e r r e m) 

. Colubridae 

Elapbe situla. Elaphe situla (L.) 
Malpolon monspessulanus insignitus 

Tekening: (Geoffrey) 
Mudd e. Natrix natrix persa (P a l l a s) 

Natrix tessellata (La u r e n t i) 
Telescopus fallax fallax (F I e i s c h m a n n) 

Verldaring code. 
A bergachtig 
8 heuvelachtig 
C heuvelachtig cultuurland 
D vlak cultuurland 
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E bos 

Vindplaats 

1.27 

14 
I, 15,16,20 

6, 7,26,27 
9, 12, 15,21 

8 
1,3,4,9, 13,16,18 
1, 7, 8, 9, 15,21' 24, 
26,27 

2, 3, 8, 9, 13, 15 
2 
16, 18, 19, 20,24 

7, 8, 26, 27, 
15,21 

12, 15/16, 16, 18,21 
22 
16 

9, II, 15,16,18,20 
16, 17' 18, 20, 21'? 
9, 10, 15, 15/16, 18, 
20,21,24,25 
I, 4, 6, 27 
I, 2, 13'? 
10, 12, 13, 14, 15, 
15/16, 16, 17, 18, 
19,20,22 
4, 7. 8, 10, 12, 13, 
I, 27,28 

7,8 
II, 13 
8,9 

8, 15, 16, 19,20 
21,24 
14, 15. 16 

9, II, 16, 18 

16 

16 
12,27,28 
28 
t6, 18 

~ 
G 
H 

meeroever 
dorpje 
rotskust 
strand 

Code 

A,D 

A 

G 
A,l 

D,F,l 
B,D,F,l 

F 
A,8,C 

A,8,C,D,F,l 

A,8,C,D,F,l 
A 
A,8,0, 

D,F 
l,G 

A 

A,8,C,l 
A 
A,8,D,E,l 

A,8,0 
A,C,D 
A,8,C,D,E,F, 

G,H,l 

8,C,E,F 
A,C,D 

F 
c 
8,F 

A.8,D,F,l 

A.G,l 

A,B,C 

A 

A 
C,D,F 
c 
A 

I 
15/16 Taygetos, tussen 

vindpl. 15 en 16 
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VERSPREIDING 

In het palearctische gebied beboort de 
zandhagedis tot de soorten met een zeer 
groot verspreidingsgebied. Ze bewonen 
aile delen van Europa met een gematigd 
klimaat en de vergelijkbare delen van 
Azie. De noordgrens van hun versprei
dingsgebied Ioopt van noord Engeland 
over Denemarken en zuid Zweden naar het 
zuiden van Karelie. In bet zuiden vonnen 
de Alpen en de Pyreneen de grens. Daar
naast komt de soort ook in hogere berg
gebieden in Joego-Slavie voor; de grens 
van hun areaal ligt in zuid-Bulgarije 
(Rodopi). Meer naar bet oosten komt L. 
agilis voor in het Kaukasische en Trans
kaukasische deel van de Sowjet-Unie. 
Naar het zuiden wordt hier het noorden 
van Anatolie bereikt (N.O. Turkije). Het 
Baikal meer tenslotte vonnt in het oosten 
de grens van bet verspreidingsgebied. 
De echte grenzen van bet verspreidings
gebied zijn in het oosten nog niet goed 
bekend. In het noorden zal zeker het ge
bied van de eeuwige vorst, oftewel de ge
bieden benoorden de boomgrens van de 
taiga, niet bewoond worden, terwijl in het 
zuiden de uitgebreide droge gebieden de 
grens zijn. In de bergachtige gebieden daar 
komt de soort voor tot de noordzijde van 
de lssyk-Koel, waar bij nog vrij algemeen 
schijnt te zijn. 

OECOLOGIE 

Lacerta agilis is een bij voorkeur op de 
grand levende hagedis, die aan bet gema
tigde, continentale klimaat aangepast is. 
In gebieden met ongeveer dit klimaat, 
zoals bijvoorbeeld midden en oost Europa, 
het midden en zuiden van het europese 
deel van de Sowjet-Unie en bet zuiden van 
west-Siberie, is L. agilis een veel voor
komende verschijning. Als zogenaamde 
"cultuurvolger" bewoont bij veel ver
scbillende, vaak door de mensen gescba
pen, biotopen. Bosranden, wegbermen 
(ook langs spoordijken), akkerranden en 
zonnige, met wat struikjes begroeide, wei
landen zijn biervan voorbeelden. In dit 
soort gebieden zijn ze "euryook" ( = wei
nig eisen aan bet biotoop stellend; zie 
B o b m e, 1978). Anders is dit naar de 
grens van het verspreidingsgebied, waar 
een voorkeur voor bepaalde biotopen dui
delijk waarneembaar is. De soort is dan 
'' stenook'' ( = specifieke eisen aan bet 
biotoop stellend). Naar het noorden en 
noordwesten gaande, zijn dit in toe
nemende mate droge en sterk aan warmte 
blootgestelde gebieden. In zuidelijke rich
ling wordt echter steeds meer de voorkeur 
gegeven aan vochtige, hogergelegen 
gebieden. Het is duidelijk dat aan de gren
zen van bet verspreidingsgebied die biota
pen worden opgezocbt die zo veel moge
lijk.lijken op het gematigd, continentale 
voorkeursklimaat van de soort. 
Gezien het, qua oppervlakte, zeer grote 
verspreidingsgebied van de zandhagedis is 
het allesbehalve vreemd dat er een flink 
aantal ondersoorten beschreven zijn, die 
voor een deel, zowel historisch als geogra
fisch, goed verklaarbaar zijn. Enkele van 
de momenteel bestaande ondersoorten 
ecbter zijn waarschijnlijk niets meer dan 
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locale varieteiten (zogenaamde oecoty
pen) van deze, qua tekening, zeer varia
bele hagedis. Na de bespreking van de 
ondersoorten wordt hierop nog nader inge
gaan. 

ONDERSOORTSKENMERKEN 

Op grond van verschillen in de rugteke
ning en beschubbingskenmerken laat de 
soort zich in twee verwantschapsgroepen 
indelen. Een westelijke ( "balkanische") 
en een oostelijke ("kaukasische") groep. 
De westelijke groep is van de oostelijke te 
onderscheiden doordat de Iichte, gepaarde 
rugstrepen dichter bij het midden van de 
rug liggen (parietaal-strepen). Bovendien 
zijn de schubben van het midden van de 
rug beduidend smaller dan die van de flan
ken. 
Indien er groen in de lichaamstekening 
aanwezig is, moet die het eerst op de flan
ken gezocht worden. Van daar uit kan het 
zich verder verspreiden over de rug. In het 
midden en oosten van het areaal van deze 
groep komt relatief vaak de, met een rode 
rug opgesierde, "erythronotus" -mutatie 
voor. De tekening-loze "concolor" mu
tant komt bier niet voor. De verhouding 
van de breedte t.o. v. de lengte van het 
anale schild, het aantal dwarsrijen ventrale 
schilden, het 
aantal lengteri jen dorsale schilden en bet 
aantal femoraal-poren is kleiner dan dat bij 
de oostelijke groep (P e t e r s 1959, 
Such ow 1948). Bij deze groep lopen 
de gepaarde, Iichte strepen over de rug, als 
ze al aanwezig zijn, verder van elkaar 
(supratemporaal-strepen). Ze zijn altijd 
ononderbroken en er is altijd een on
gepaarde (occipitaal) streep aanwezig. De 
schubben van bet midden van de rug zijn 
niet duidelijk smaller. Bij deze dieren be
gint de groene tekening eerst in de nek, 
van waar uit deze zich verder over bet 
Iichaam kan uitbreiden. Exemplaren met 
een rode rug schijnen bier vrijwei niet voor 
te komen. Egaal groene of grijs-bruine 
dieren, die sterk doen denken aan de 

'' concolor'' mutant van enkele Podarcis 
soorten, komen ecbter regelmatig voor. AI 
deze verschillen tezamen bracbten 
S u c h o w ( 1948) ertoe een splitising in 
twee soorten (L. agilis en L. exigua) voor 
te stellen. Omdat ze goed kruisbaar zijn en 
er bovendien een grote overlap is met 
betrekking tot de verspreiding, lijkt een 
opsplitsen in twee soorten zinloos. 

DE WESTELUKE ONDERSOORTEN 
Tot de westelijke groep beboren de voi
gende ondersoorten: 

Lacerta agilis agilis, L.1758 
Verspreiding: West en midden Europa, 
noordwaarts tot zuid en midden Engeland 
en zuid Zweden, naar het zuiden tot de 
Alpenlanden en noord Joego-Slavie, in bet 
oosten tot oost Polen, de westelijke Sovjet 
Unie en midden Roemenie. Langs de oost 
grens is er een overgangsgebied met L. 
agilis chersonensis. 
Kenmerken: De flanken van de 0 0 zijn 
groen van kleur; het midden van de rug 
wordt zelden groen. De 2 2 zijn altijd 
grijs-bruin. 
Bij exemplaren, die niet tot de roodrug 
mutatie groep behoren, zijn de gepaarde 
parietaal-strepen en de niet gepaarde occi
pitaal-streep altijd aanwezig. Meestal als 
een onderbroken streep. Acbter bet neus
gat vindt men bij de meeste dieren I post
nasaal-schubje en 2 frenaal-scbupjes, die 
tezamen een driehoek vormen. Voor bet 
anale schubje ligt in een halve cirkel een 
aantal preanaal-schubjes. 
Verdere bijzonderbeden H. B ann i
k o w et al (1977), B i s c b o f f 
(1970), Fubn & Vancea (1964), 
J a b I o k o w ( 1976) en P e t e r s 
(1959). 

Lacerta agilis bosnica, S c b r e i b e r 
I9I2 
Verspreiding: In bergacbtige omgeving in 
zuidelijk Joego-Slavie en Bulgarije. 
Kenmerken: Kleur van 0 en 2 zoals 
bij de nominaat vorm. De parietaal-stre
pen en de occipitaal-streep vormen meest-



Paartje L. agilis 
euxinica uit de om
geving van Mamaia 
(Roemenie) 
Voor het a , achter 
het 9 

A: kleine frenale 
schubjes 
B: postnasalc 
schub 
C: supra oculair 
schubben 
D : supra ciliair 
schubben en 
tussen C en D 
een rijtje korrel
schubjes. 
Tekcning: 
M u d de. 

A: cloaca 
8 : anaalschild 
C : preanaal
schubjes 
D: femoraal 
poren. 
Tekcning: 
Mudd e. 
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aJ een ononderbroken streep. Achter het 
neusgat meestal l postnasaal en I frenaal 
schubje. Yoor het anale een halve cirkel 
met preanaal schubjes. 
Yerdere bijzonderheden H. B u res c h 
& Z o n k o w (1933), B o u I e n g e r 
(l920)enF u h n & Vance a(l964). 

Lacerta agilis chersonensis, A n d r z e
j 0 w sk i 1832 
Verspreiding: Laaggelegen gebieden in 
noord-oost Bulgarije en oost Roemenie, 
de westelijke Sowjet-Unie (ten westen van 
de Dnjepr), oostelijk Polen en naar het 
noorden tot in zuid Karelie. In het westen 
is er een overlap gebied met de nominaat
vorrn en in het oosten met L.a. exigua. 
Kenmerken: o o vaak (vooral in het zui
den) geheel groen, ~ ~ grijs-bruin. Als 
ze niet tot de roodrug groep behoren, dan 
hebben ze meestal een paar ononderbro
ken parietaal-strepen . De occipitaal-streep 
ontbreekt meestal. Achter het neusgat is 
meestal postnasale en frenale schub aan
wezig. Voor het anale liggen, in 2 halve 
cirkels, preanaalschubben, die alle onge
veer even groot zijn. 
Verdere bijzonderheden H. B a n n i
k ow et aJ (1977), B is c h of f(l970), 
F u h n & V a n c e a (1964), J a b I o
k ow (1976) en Peters (1959). 

Lacerta agilis euxinica, F u h n & 
Vance a 1964 
Verspreiding: De duinen in het kustgebied 
van de Dobruja (Zwarte Zee kust van Roe
menie) en de Donaudelta. 
Kenrnerken: o o hebben op de flanken, 
niet op het midden van de rug, een groene 
kleur, ~ ~ zijn grijs-bruin . Rugtekening 
zoals bij L.a. chersonensis, evenals de be
schubbing achter het neusgat. Deze onder
soort heeft eveneens twee rijen preanaal
schubben voor het anale, maar het mid
delste paar is duidelijk groter dan de overi
ge. 
Yerdere bijzonderheden H. F u h n & 
Vance a (1964). 



Lacerta agilis garzoni, P a I a c i o s 
H c a s t r o v i e j o 1975 
Yerspreiding: Subalpine weilanden boven 
de 1000 meter in het centrale en oostelijke 
gedeelte van de Pyreneeen. 
Kenmerken: In principe dezelfde k.Jeur en 
tekening als bij de nominaat vorm. Het 
gedeelte van de rug tussen de twee parie
taal strepen is breder en de randen !open 
niet recht, maar meer golfvormig. Post
nasalia zijn erg variabel, waarbij aile 
schubben eerder over elkaar dan achter 
elkaar liggen. 
Yerdere bijzonderheden H. P a I a
c i o s &C a s t r o v i e j o ( 1975). 

DE OOSTELIJKE ONDERSOORTEN 
Lacerta agilis boemica, Such ow 1929 
Yerspreiding: Het noord-oosten van de 
Kaukasus (Daghestan en noord-oost Azer
bajdzjan). 
Kenmerken: Yolwassen o o groen over 
de hele bovenkant van het lichaam. Tussen 
de supratemporaal-strepen en de occipi
taal-streep, die bij volwassen dieren mees
tal vervaagd zijn , vinden we kleine , don
kere vlekken. De mannetjes hebben een 
blauwe keel . In de meest voorkomende 
kleurcombinatie lijken de 9 9 op die van 
de nominaat vom1. Anders is, dat de ge
paarde, Iichte rug-strepen supra-temporaal 
strepen zijn (liggen meer zijdelings dan 
parietaal strepen). Op de tlanken liggen, 
min of meer in lengterijen , kleine , witte, 
zwart omrandde, vlekjes (ocelli ) .. Deze 
zijn typisch voor de meeste ondersoorten 
van de zandhagedis. Van tijd tot tijd wor
den ook oudere vrouwtjes, net als de man
netjes, groen op de rug. Deze ondersoort 
krijgt de langste ·staart van a ile onder
soorten van L. agilis. Achter het neusgat 
liggen meestal 2 postnasale schubben en 
hoge frenale schub. Naast L.a ioriensis is 
dit de enige ondersoort waarbij tussen de 
supraoculaire en de supraciliare schubben 
regelmatig granula ( = kleine, korrelige 
schubjes) liggen. Yoor het anale liggen 
twee rijen preanaal schubben; de middel
ste twee zijn groter dan de overige. 



"erythronotus" 
mutatie, a , uit de 
omgeving van Mag
deburg (DDR) 
foto: B i s c h o f f 

Mannetje van de 
' ' erythronotus'' 
mutatie (omgeving 
Magdeburg/DDR) 
foto: B i s c h o f f 
Lacerta agilis gar- Verdere bijzonderheden H. B a n n i
zoni uitAndorra k ow et al (1977), Hemmer I in g 
foto: B 6 h ,",~ e & 0 b s t (1967) , Jab I o k ow 
L~certaagths (1976) Pet e r s & Musk he-
extgua groen vrouw- . ' . . 
tje, bijnazonderte- It s c h w 1 It ( 1968). . Such ow 
kenil)g uit Kislo- ( 1948) en T e r e n t J e w & l::_ e r-
wodsk now (1949). 
foto: B 6 h m e Lacerta agilis brevicaudata, P e t e r s 
Lacerta agilis grusi- 1958 
nica mannetje uit Verspreiding: Bergsteppe gebied (800 -
Suchumi/Georgie 2000 m) in het midden van Trans-Kauka-
foto: B i s c h 0 f f zie (= Georgie), in het Armeense bergland 

"erythronotus" 
mutatie, 9 , uit de 
omgeving van Mag
deburg (DDR) 
foto: B i s c h o f f 

en de aangrenzende gebieden van noord
oost Anatolie (Turkije) . 
Kenmerken: De grootste ondersoort van L. 
agilis. Naast L.a. ioriensis de ondersoort 
met de relatief kortste staart . Bovenzijde 
van de o o groen zoals bij L.a. boemica; 
een blauwe keel komt echter nooit voor. 

Een donkere vlekkentekening op het mid
den van de rug is meestal goed zichtbaar. 
Soms zijn de o o egaal groen en doen dan 
denken aan L.a. grusinica . 
De g g hebben een grijs-bruine rug. 
Tussen de supratemporaal- en de occipi
taalstrepen zitten, evenals op de flanken , 
meestal grote, donkere vlekken die door 
een lichtere rand omgeven worden. Op de 
flanken zijn zelden ocelli aanwezig. 
Betrekkelijk regelmatig komt men Sl ~ 
tegen met een groene rug en bruinige flan
ken. Deze lijken dan sterk op L. agilis 
grusinica. Ook komen er bijna egaal grijs
bruine exemplaren voor. Achter het neus
gat liggen meestal 2 postnasaal en 2 fre
naal schubben. Voor het anale liggen in 2 
halve cirkels de pre-anale schubben. Het 
middelste paar is duidelijk groter. 
Verdere bijzonderheden H. B a n n i
k o w et al ( 1977), B a r a n & B a § o
g I u ( 1977), B i s c h o f f & E n g e 1-
m ann (1976), Jab I o k ow (1976), 
Peter s (1958) en Peters & 
M u s k he I is c h w i I i ( 1968). 
Lacerta agilis exigua, E i c h w a I d 
183 1 
Verspreiding: Bijna het hele midden en 
zuiden van de europese Sowjet-Unie ten 
oosten van de Dnjepr. Naar het zuiden tot 
bij de Krim en noord-westelijke uitlopers 
van de Kaukasus. Verder het midden en 
zuiden van de Oeral, zuid-west Siberie en 
noord Kazachstan. De west oever van het 
Baikal meer is de oostelijke grens van het 
verspreidingsgebied. In het zuiden wordt 
het Altai gebergte en de noord oever van 
de Issyk Koel bereikt. Waarschijnlijk be
woont deze ondersoort ook de grensgebie
den van noord-west Mongolie en noord
west China. De preciese areaal grenzen 
zijn nog niet bekend. 
Kenmerken: o o aan de bovenkant groen 
met min of meer duidelijke donkere vlek
ken tussen de supra-temporaal strepen en 
de occipitaal streep. Ook per exemplaar 
zijn er duidelijke verschillen in de duide
lijkheid van de vlektekening. De g g zijn 
aan de bovenkant grijs-bruin met verder de 



typische vlek- en streeptekening (zie L. 
agilis boemica). In de noord westelijke 
uitlopers van· de Kaukasus komt men, op 
bepaalde plekken, regelmatig groene ~ ~ 
tegen. Het gaat hierbij niet om oude exem
plaren, zoals bij L. agilis boemica. Veel
eer moeten we het vergelijken met L. agi
lis grusinica (zie B i s c h o f f & E n
g e I m a n n, 1976). Meestal vinden we 
achter het neusgat 2 postnasaal schilden, 
gevolgd door 2 frenaal schilden. Voor het 
anale schild liggen in twee halve cirkels de 
preanale schilden. Het middelste paar is 
vergroot. 
Verdere bijzonderheden H. B a n n i
kowet al ( 1977), Jablokow 
(1976), N i k o I s k i i (1915), P e
t e r s (1958, 1959, 1960), S u chow 
( 1948) en T e r e n t j e w &C e r n o w 
(1949). 

Lacerta agilis grusinica , P e t e r s 1960 
Verspreiding: De oost en zuid-oost kust 
van de Zwarte zee, ongeveer van Sotschi 
in het noorden tot Trabzon in het zuiden . 
In de Rion laagvlakte ~omt de ondersoort 
ongeveer tot Koetaisi voor. Het is een uit
gesproken laagland bewoner, die nergens 
in het gebergte voorkomt. 
Kenmerken: Volwassen d d en ~ ~ zijn 
aan de bovenkant altijd groen. Meestal 
blijft het achterste dee1 van de flanken, de 
achterpoten en de zijkant van de staart wat 
meer bruin van kleur. Mannetjes echter 
kunnen soms volledig groen worden. 
Vaak vertonen de dieren geen enkele teke
ning. Ook komen er wei exemplaren voor 
met een onrege1matige tekening van kJei
ne, zwarte vlekken op de rug. Van aile 
ondersoorten van de zandhagedis heeft 
deze de langste kop. Meestal liggen er 
achter het neusgat een tweetal post nasaal 
schilden en geen frenaal schilden. De 
preanale schilden liggen net zoals bij de 
andere oostelijke ondersoorten. 
Verdere bijzonderheden H. B a n n i
k ow et aJ (1977), B is c h of f(1973), 
J a b I o k o w ( 1976) en P e t e r s 
( 1960, 1962). 



L. agilis exigua, cJ 
uit de omgeving van 
Terberda (USSR) 
foto: B i s c h o f f 

L . agilis exigua, 

Lacerta agilis ioriensis, P e t e r s & 
M u s k h e I i s c h w i I i 1968 
Verspreiding: De omgeving van Tianeti 
aan de bovenloop van de Iori in het oosten 
van Georgie van Tianeti aan de bovenloop 
van de Iori in het ooste n van Georgie op 
ca. 1000 meter hoogte. 
Kenmerken: De kleur en tekening van de 
volwassen dieren Iijkt sterk op die van L. 
agilis brevicaudata. Groene vrouwtjes 
zonder vlekken tekening schijnen niet 
voor te komen, evenmin aJs bruine . Deze 

9 9 van Ki~slo·wo,dsk 
(USSR). Links een 
exemplaar met een 
norrnale tekening, 
rechts een groen 
exemplaar, bijna 
zonder tekening. 
foto: B i s c h o f f 
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ondersoort heeft nog een iets kortere staart 
en iets kortere paten als de bovengenoem
de ondersoort. De post nasaal beschubbing 
en de granula boven de ogen zijn gelijk aan 
die van L. agilis boemica . De preanaaJ 
beschubbing komt overeen met die van de 
andere oostelijke ondersoorten. 
Verdere bijzonderheden H. 8 a n n i
k o w ( 1977), J a b I o k o w ( 1976) en 
P e t e r s & M u s k h e i I i s c h-
w iIi (1968). 



Yerspreiding van La
certa agilis 
Tek.: B ott 
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·-· ::.:=---· ·--· .... ~ .. -·-· . --
STATUS VAN DE ONDERSOORTEN 

Na de beschrijving van de ondersoorten, 
wil ik nu nog iets over hun status zeggen. 
Lacerta agilis laat in zijn huidige indeling 
in ondersoorten duidelijk zien, dater bin
nen de ondersoortssystematiek verschil
lende uitgangspunten zijn. Een serie 
ondersoorten (agilis, chersonensis, 
exigua, boemica, brevicaudata en grusi
nica) is historisch, geografisch en oeco
logisch goed verklaarbaar. Bovendien 
zijn er ook nog duidelijke morphologi
sche verschillen aanwezig. Andere on
dersoorten (bosnica, euxinica en garzoni) 
zijn duidelijk randpopulaties in het ver
spreidingsgebied. Er zijn slechts geringe 
morphologische verschillen; ze worden 
dan ook slechts als oeco-types gezien. De 
ondersoorten bosnica en garzoni kunnen 
volgens B o h m e ( 1978) dan ook beter 
opgevat worden als een oecologische cli
ne ( = een geleidelijke verandering vol
gens een gradient, bijvoorbeeld van laag
land naar hoogland) omdat beide berg
bewoners zijn aan de rand van het ver
spreidingsgebied van de nominaat vorm. 
Dit wordt nog versterkt door overeen
komsten in morphologie op de versprei
dingsgrens van de ondersoorten. Het
zelfde geldt voor kenmerken van de on
dersoorteri euxinica en chersonensis. 
TotaaJ anders is de situatie in het Kau
kasische gebied, waar waarschijnlijk het 
verspreidingscentrum van de soort ligt. 
Hier is door een sterke verticale indeling 

.... 

van de ruimte (die, geologisch gezien, 
pas kort bestaat) een aantal ondersoorten 
ontstaan, doordat verschillende popula
ties zich aan verschillende klima
tologische omstandigheden moesten aan
passen. Aileen de ondersoort L. agilis 
ioriensis is nog niet helemaal duidelijk, 
omdat hij aileen nog van zijn terra typica 
bekend is. Pas als er meer materiaal is, 
kan duidelijk worden of het een goede 
ondersoort is of een mengvorm van boe
mica en brevicaudata. Voor L. agilis 
exigua geldt, dat verder materiaal en 
oecologisch onderzoelc duidelijk moet 
maken, of aile, in Azie levende dieren, 
tot deze ondersoort behoren. 
Tot zover mijn uiteenzetting over de 
zandhagedis. 
Aangezien er over terrarium ervaringen 
met deze soort meer dan genoeg geschre
ven is , heb ik daarover niets gezegd. 
(noot van de redactie: In Nederland is 
deze soort, als inheemse soort, be
schermd sinds 1973 (wet B.I.D.). Hij 
mag dus niet meer in een terrarium in 
Nederland gehouden worden) . 

ZUSAMMENFASSUNG 
Bemerkungen zur Yerbreitung und Lebens
weise von Lacerta agilis. 
Kurze Yorstellung der einzelnen Unterarten. 
Kritische Bermerkungen zu deren Status . 

SUMMARY 
Remarks on distribution and mode of li fe of 
Lacerta agilis. Short review of its subspecies . 
Critical remarks on their status. 



L. agilis grusinica, 
<5 Georgie, omge

ving van Suchumi 
(USSR) L. 
foto: B i s c h o f f 
L. agilis grusinica, 
9 Georgie, omge-

ving van Suchumi 
(USSR) R. 
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Klei in bet terrarium 
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Rhijnvis Feithstraat 423 afwerkingsmateriaal- in de bodem - summary-
1054 TZ Amsterdam literatuur. 
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INLEIDING 
Wie een terrarium inricht, zal daarbij reke
ning houden met de gezondheid van de 
dieren waarvoor bet bestemd is en tege
lijkertijd ook met de esthetische kant. 
Als materialen worden dan ook vaak stof
fen gebruikt, die mooie effekten geven en 
niet te veel mogelijkheden bieden aan de 
groei van schimmels en bacterien. Turf, 
veenmos, bout, zand en steen zijn dan ook 
waarschijnlijk de meest gebruikte materia
len. Een weinig gebruikt materiaal dat 
toch de juiste eigenschappen bezit is klei. 
Ik wil hierbij een aantal mogelijke toepas
singen geven van klei in het terrarium. 

EIGENSCHAPPEN 
Ik werk in het terrarium meestal met pot
tenbakk.ersklei. Dit materiaal is in hobby
zaken met een handenarbeidsafdeling wei 
te verkrijgen. Er zijn vier kleuren alge
meen verkrijgbaar: grijs, wit, geel en 
rood. Deze klei is goedgekeurd voor kin
deren, zodat de kans, dat er giftige be
standdelen in zitten, gering is. Mocht u 
twijfelen dan kunt u de proef op de som 
nemen met een paar guppen. Een klont 
klei in een aquarium met guppen. Blijven 
ze Ieven, dan is de klei ongevaarlijk. 
Klei is in feite een zeer fijne vonn van 
zand. Tussen de fijne korreltjes wordt erg 
veel water vastgehouden. Dat water plakt 
als bet ware de deeltjes aan elkaar en zorgt 
daannee voor de wat plakkerige struktuur. 

AFWERKINGSMA TERIAAL 
De klei is bruikbaar als een soort stopverf 
voor bet afdichten van gaatjes, bet weg
werken van scherpe randjes en ook bet 
vastplakk.en van bakjes en stenen. Het 
duurt vrij lang voordat de klei is uit
gedroogd, maar is dat eenmaal gebeurd 
dan is de konstruktie niet meer zo stevig 

omdat het tijdens het drogen krimpt. Af
dichtingen komen los in bet gat te hangen. 
Jammer genoeg is ongebakken klei ook 
niet helemaal watervast. Indien u echter 
bij het sproeien en water geven de klei een 
beetje ontziet zal dat geen problemen ge
ven. Ik bezin me nu op de mogelijkheid 
om van klei 'stenen' te maken van een 
bepaalde vorm en mogelijk ook van een 
bepaald gewicht, door een geboetseerde 
vorm te Iaten bakken. Hiervoor is echter 
een speciale oven nodig, die voldoende 
heetwordt. 

INDEBODEM 
Klei kan uitstekend worden gebruikt om 
d~ bodem een speciale struktuur te geven. 
Het mengen van klei door de bodem geeft 
meer stevigheid. Voor dieren die holen 
graven is dit vaak prettig. Nadat klei is 
ingedroogd, kan bet gemakkelijk tot 
kleine brokjes worden verpulverd en ver
volgens met de bodemgrond vermengd. 
Op deze. manier heb ik de bodem een paar 
maal een ander kleurtje kunnen geven, 
hetgeen erg mooie effekten kan opleveren. 
Klei houdt, zoals gezegd, het water goed 
vast tussen de fijne korreltjes. De zuig
kracht is echter zo groot dat planten soms 
niet meer in staat zijn nog water aan de 
toch vochtige klei te onttrekken. Een ste
vige kleigrond kan zo'n 25 tot 30 volume
procent water vasthouden zonder dat plan
ten hiervan profijt kunnen hebben. Ook 
reptiele-eieren kunnen dit rnisschien niet? 
Bij een stevige kleibodem is het dus wei 
zaak bet plantenbestand in de gaten te hou
den. 
Ik hoop een aantal bruikbare ideeen te heb
ben aangedragen voor de toepassing van 
klei in terraria. Zelf pas ik bet al geruime 
tijd toe en ik heb er nog geen nadelen van 
kunnen ontdekken. Mochten die er toch 
zijn, dan zou ik ze graag van u vernemen. 

SUMMARY 
The author gives some hints about the use of 
clay in a terrarium. 
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Onlangs ontdekte ik in een aquariumspe
ciaalzaak een voor mij nieuw plantje. Het 
leek sterk op de aloude bekende chinese 
klimop (Cardamine lyrata), maar was veel 
grater. De bladeren waren Iicht geelgroen, 
boonvormig en ongeveer 4 em. in door
snede. De bladeren zaten met een onge
veer 2 em. lange bladsteel aan een stugge, 
stevige stengel vast. Het plantje zag eruit 
of het zich boven water meer zou ver
maken dan onder water, dus nam ik er een 
paar mee om bet uit te praberen in een van 
mijn moerasbakken. De naam zou zijn: 
'' Hydrocotyle leucocephala'', de Brazi-· 
Iiaanse watemavel. 
lnderdaad blijkt de plant een prima paluda
riumplant te zijn, aileen groeit hij niet: hij 
woekert. De bovenwatervorm oogt het
zelfde als de aquariumvorm, maar wordt 
vee I grater. De bladschijven krijgen dan 

een doorsnede van 10 em. De plant ont
wikkelt zich dan tot een kruipplant en 
groeit zo 'n 10 em per week. 
Eerlijkheids halve moet ik vermelden, 
dat de planten in hun paludarium wei een 
paar uur direct zonlicht per dag krijgen. 
Volgens de literatuur (v. d. V I u g t, 
1980) zou de plant nog groeien en bloeien 
bij temperaturen vlak boven bet vriespunt. 
Ook zou de soort in de natuur voorkomen 
in gebieden die tamelijk droog zijn. 
De schoonheid van de plant, tezamen met 
zijn onverschilligheid voor vochtigheid en 
temperaturen maken de Braziliaanse wa
temavel een schitterende aanwinst voor 
paludaria en niet al te droge terraria. 

LITERATUUR 
V u g t, P. J. van de r, 1980. Eenheelge
woon plantje. Het Aquarium 50 ( 13 ):352-355. 
S and e r s, A. 60 aquariumplanten in kleu
ren. Thiemes zakboeken voor natuurvrienden. 
B.V.W.J. Thieme&Cie-Zuthpen. biz. 38. 
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BOEKBESPREKING 

TROPISCHE KIKKERS, 
VERZORGING EN KWEEK. 

77 pag. , 18 tek. , 
25 kleurenfoto's 
Thieme's zakboeken 
voor natuurvrienden 
Thieme, Zutphen. 
prijs: ± fl2,50 

Wie dit in 1979 verschenen, Iicht verteer
bare, kikkerwerkje nog niet tot zich heeft 
genomen, kan zich de volgende beschou
wing aantrekken en wat mij betreft alsnog 
tot aanschaf overgaan. De auteur heeft er
varing met het verzorgen van vorsen en 
padden, zijn kweekverslagen verschenen 
in bladen voor liefhebbers en er staan aar
dige dingen in zijn boekje. 
Behalve een algemene inleiding over het 
Ieven in een terrarium, krijgt de lezer een 
uitgebreide verhandeling over het voorko
men en genezen (?) van kikkerziekten en 
een handleiding over gezonde . voeding. 
Bij dit laatste onderwerp valt op dat auteur 
in deze, kennelijk vooral voor beginners 
bedoelde publikatie, een onpraktische en 
onduidelijke methode voor het uitvangen 
van fruitvliegen hanteert (via koelkast of 
zoiets). Hetzelfde geldt voor het met de 
hand(!) uitvangen van benodigde krekels. 
Het transparante plastik zakje of dito vang
buisje blijkt nog niet overal te zijn door
gedrongen. Voorde kweek van wasmotten 
adviseert Z i m m e r m a n nog echte 
raat. 
Een groot gedeelte van het boekje is na
tuurlijk gewijd aan het kweken. Achter
eenvolgens wordt uiteengezet de kweek 
van: Hemipipa carvalhoi (denkelijk uit te 
spreken als karvaljoi), Dendrobates aura
Ius, Phyllobates vittatus ( Lugubris), 
Agalychnis callidryas, Gastrotheca mar
supiata, Hyperolius marmoratus, Mego
phrys nasuta en Bufo blombergi, een en 
ander gei1lustreerd met grafieken en teke
ningen. Ik heb de indruk dat de auteur zijn 
kikkerlarven wat eenzijdig voedert (Te-

tramin, etc.), wat mogelijk oorzaak is van 
de extreem lange ontwikkelingsduur bij 
bijv. zijn Agalychnis-larven. De weken
lange amplexus die Z im m e r m a n aan 
laatstgenoemde soort waarnam, komt in 
de natuur vast niet voor; het voortplanten 
in regenpoelen gebiedt haast. Genoemd 
gedrag duidt op het ontbreken van toegan
kelijk water en/of te krappe behuizing. 
Het verplichte hoofdstuk over bescher
ming en B.U.D. ontbreekt niet. Vertaler 
voegde hier enige kritische opmerkingen 
toe. De herhaaldelijk geventileerde ge
dachte dat we door het kweken met amfi
bieen a! dan niet bedreigde soorten helpen 
instandhouden is natuurlijk onzin. 
Tot besluit volgt nog een flink aantal 
tabellen met heel summiere gegevens over 
luchtvochtigheid, temperatuur, voortplan
tingsvoorwaarden, etc. , voor zo'n 200 
soorten, waarvan het merendeel rariteiten 
of nauwelijks te verkrijgen zeldzaam
heden zijn. Ik heb die tabellen dan ook 
maar oppervlak.k.ig ingezien. Voor Ate
/opus (Melanophryniscus) ste/zneri lijkt 
me 20-25° C en 70% luchtvochtigheid in 
elk geval te warm en te nat. 
Foto' s en uitvoering. van dit boekje zijn 
smakeJijk genoeg. De tekst is hier en daar 
wat poezelig, overigens goed Ieesbaar en 
bevat maar een enkele weinig storende 
slordigheid. De vertaling van V a n d e n 
N i e u w e n h u i z e n Iijkt me in orde 
en over de nomenclatuur heb ik me geen 
zorgen gemaakt. 

Erik van Eijsden 
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AMPHIBIANS OF ARGENTINA. 

Monitore zoologico 
italiano (N.S.) 
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16 pl., 24 kleurpl. 
(IT ISSN 0391-1632) 
prijs: 56000 Lire, 
voor abonnee 's. 
te bestellen bij: 
Monitore zoologico 
italiano 
Via Romana 17 
50125 Firenze, ltalie. 

Het Is alweer 18 jaar gelden dat C e i 's 
eerste boek over amfibieen van zuidelijk 
Zuid-Amerika verscheen (Batracios de 
Chile). Alhoewel de kikkerfauna van Chili 
een bijna afgesloten geheel vormt ten op
zichte van de rest van Zuid-Amerika zijn 
er toch wei heel duidelijke banden met 
Argentinie. Het huidige hoek vormt daar
om een logisch vervolg op het eerste. 
In een uitgebreide inleiding worden aller
lei algemene aspecten van Amphibia be
handeld, waarbij mijns inziens te diep op 
allerlei zaken van zeer technische aard 
wordt ingegaan die op zichzelf wei interes
sant zijn, maar niet in een faunistisch werk 
als dit thuishoren (biochemie, immunolo
gie, karyotypen, cytogenetica, physiolo
gie). De in deze hoofdstukken vervatte 
informatie had beter behandeld kunnen 
worden bij de betreffende soorten. Na de 
inleiding volgt een sectie zwart-wit platen 
waarop een aantal biotopen is afgebeeld. 
Het hiema volgende deel bevat determina
tietabellen (in het Engels en in het 
Spaans), waarmee achtereenvolgens de 
superfamilies, families, genera en soorten 
resp. ondersoorten op naam gebracht kun
nen worden. Het vierde, meest uitgebreide 
deel begint op p. 149 en bevat de beschrij
vingen van aile in Argentinie voorkomen
de taxa. Van de meeste soorten zijn zwart
wit foto 's en/of tekeningen bijgevoegd, 

terwijl van een kleiner aantal soorten ge
schilderde kleurenafbeeldingen gegeven 
worden. De beschrijvingen van de ver
schillende taxa zijn uitgebreid en (meestal) 
uitputtend. Naast een morfologische be
schrijving van de volwassen dieren wor
den gegevens verstrekt over verspreiding 
(zowel in als buiten Argentinie), oecolo
gie, voortplanting, larven en geluid in die 
gevallen waarin het van belang is voor bet 
onderscheiden van nauw verwante soar
ten. De kaartjes waarop de verspreiding 
binnen Argentinie is aangegeven zijn niet 
altijd even duidelijk doordat in een kaartje 
vaak getracbt wordt het verspreidings
gebied van teveel soorten te geven. Niet 
van aile soorten worden verspreidings
kaartjes gegeven. In totaal worden 2 soor
ten wormsalamanders en 136 taxa van kik
kers, beborende tot 119 soorten, behan
deld. 
Veel informatie omtrent Argentijnse kik
kers kwam beschikbaar in de laatste belft 
van de zestiger jaren en in de zeventiger 
jaren. Interessante gevallen zijn b. v. de 
sibling species (sterk op elkaar gelijkende, 
vaak alleen op grond van geluid en/of 
chromosomen aantallen te onderscbeiden 
soorten) die pas na vervolmaking van een 
aantal tecbnieken onderscbeiden konden 
worden. Voorbeelden zijn: Leptodactylus 
ocellatus - chaquensis, L. gracilis - ge
minus, Physalaemus cuvieri - albonota
tus. Een ander merkwaardig geval is dat 
van Ceratophrys ornata waarvan in bet 
noorden een diploide vorm (2n = 26) 
voorkomt, in bet zuiden een octoploide 
(8n = 104). C e i volgt de Zuid-Ameri
kaanse opvatting dat de genera Cerato
phrys, Cacophrys en Lepidobatrachus sa
men met bet fossiele genus Wawelia de 
familie Ceratophryidae vormen, terwijl re
censent de voorkeur geeft aan de opvatting 
van L y n c b dat deze genera s1ecbts een 
onderfamilie van de Leptodactylidae vor
men. 
Alboewel bet manuscript voor dit boek 
reeds op 4 juli 1976 was ingeleverd, is veel 
recente literatuur ook nog verwerkt en sa-
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mengevat in een aantal appendices ~chter
in het boek. Het was echter niet mogelijk 
de meest recente literatuur op te ne
men, zodat b. v. Leprodacrylus elenae 
H e y e r, 1978 hier nog L. mystaceus 
(S p i x, 1824) genoemd wordt (p. 338). 
Het feit dat Adenomera marmoratus, waar
van het voorkomen in Argentinie niet 
zeker is, hier nog tot het genus Leptodac
ry/us gerekend wordt zonder nadere argu
mentatie maakt een vreemde indruk. Het is 

J. J a h n, 1979 
VOEDSELDIEREN VOOR 
AQUARIUM, TERRARIUM EN 
VOLTERE. 
Uitg. Thieme, 
Zutphen 
16,5x 11,5cm 
116 pagina's 
8 foto 's, 87 te
keningen 
prijs f 8,50 

De ondertitel: Kleine handleiding voor het 
vangen en kweken van de voomaamste 
voedseldieren voor onze vissen, terra
riumdieren en insektenetende volierevo
gels , zegt aJ vee! over de doelstelling van 
dit boekje. Oorspronkelijk verscheen het 
werkje in het Duits onder de titel: 
Lebendfutter fur Aquarien- und Terrarien
tiere sowie Vogel. 
De Nederlandse bewerking van F.M. 
I n g e n H o u s z heeft een prenig lees
baar boekje opgeleverd. Slechts op een 
enkele plaats schemert de oorspronkelijke 
taal nog wat door, bijvoorbeeld als de ver
taJer dieren laat ontwijken in plaats van 
ontsnappen. 
Velen van u kennen of bezitten het boekje 
Voedsel voor aquarium- en terrarium
dieren, van W. J ocher. Dit boekje is 
niet meer verkrijgbaar en het hier bespro
ken boekje is dan ook hiervoor in de plaats 
gekomen. De twee werkjes verschillen 
eigenlijk niet erg vee!. J a h n echter be
perkt zich · niet tot vangst- en kweek-

jammer <tat niet van aile soorten versprei
dingskaartjes gegeven worden. De totale 
indruk van het boek is goed, de sleutels 
lijken bruikbaar terwijl de inforrnatie in 
het beschrijvende dee! bruikbaar is voor 
mensen behorende tot verschillende disci
plines. Ook de terrariumhouders zullen in 
dit boek vee! bruikbare informatie vinden, 
zodat ik het van harte wil aanbevelen. 

Dr. M.S. Hoogmoed 

methoden aileen, maar besteedt in het 
hoofdstuk Doel en wijze van voeren, ook 
aandacht aan de postitie van het door ons 
verzorgde dier zelf. Voor amfibienhou
ders zijn de hoofdstukken over water
insekten erg nuttig, omdat in grote lijnen 
wordt aangegeven welke insekten, gezien 
hun roofzuchtig karakter, beter niet bij de 
arnfibieen kunnen worden Iosgelaten. 
In het hoofdstuk over wasmotten worden 
twee recepten gegeven voor kweek
bodems, waarin niet gebruik gemaakt 
wordt van bijenraten of bijenwas. 
Zelf heb ik nog nooit wasmotten gekweekt 
op een kweekbodem zonder bijenwas, zo
dat ik niet uit ervaring kan zeggen hoe 
succesvol zo'n kweekbodem kan zijn. 
Maar ik ga het zeker proberen, al was het 
alleen maar omdat bijenwas niet bepaald 
goedkoop is. 
Bij de beschrijving van een fruitvliegen
kweek wordt als zitgelegenheid voor de 
vliegjes toiletpapier of keukenpapier aan
geraden. Naar mijn smaak is een dubbel
gevouwen koffiefilter vee! beter geschikt, 
omdat deze niet zo gauw in elkaar zakt als 
hij vochtig wordt. 
Samenvattend zou ik willen zeggen, dat 
in dit boekje vele handige tips te vinden 
zijn en dat het, ook gezien de !age prijs, 
zelfs voor bezitters van het boekje van 
J o c h e r nog wei de moeite waard zal 
zijn. Jammer dat de literatuurverwijzigin
gen her en der in de tekst zijn verwerkt in 
plaats van in een apart lijstje achterin. 

Frits van Leeuwen 
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Atrox - gifslangententoonstelling 

ingezonden: maart 1981 

Ruim tien jaar geleden is bij de voormalige 
aquariumhandelaar A 1 v i a n i het idee 
geboren iets te gaan doen aan de slechte 
reputatie die slangen en dan vooral de gif
slangen in ltalii! genieten. 
De jaarlijks terugkerende hetze, in Italie, 
tegen alles wat slang is, met zelfs het uit
loven van premies voor gedode slangen, 
was voor A I v i a n i de druppel die de 
emmer deed overlopen. Hij formeerde een 
groepje enthousiaste slangenliethebbers 
om zich heen die met raad en daad wat aan 
deze voor de slang ongunstige situatie wit
den gaan doen. Het groepje noemde zich 
''A TROX''. De I eden van atrox begonnen 
gifslangen te verzamelen met het plan deze 
aan het grote publiek te Iaten zien en dit zo 
in de gelegenheid te stellen een beter oor
deel te vormen over deze diergroep. Twee 
en een half jaar geleden waren de voor
bereidingen zover gevorderd dat voor de 
eerste maal een tentoonstelling met en 
over gifslangen gehouden kon worden. 
Ruim 500.000 bezoekers hebben de 
Atrox-tentoonstelling tot nu toe bezocht. 
De tentoonstelling is o.a. in Milaan, 
Rimini, Venetie en vele andere plaatsen in 
Italie te bezoeken geweest. 
Dit succes bij het publiek maakte een an
dere reeds lang gekoesterde wens om een 
pennanente expositie en een slangen
onderzoekcentrum op te richten mogelijk. 
24 december 1980 was het dan eindelijk 
zover, na maanden van onderhandelen met 
de gemeente Bologna en nog meer maan
den van harde arbeid kon de permanente 
expositie geopend worden. 
In een ruimte van 500 vierkante meter 
staan 80terraria opgesteld. 
Elk terrarium wordt in de regel slechts 
door een dier bewoond. De meeste terraria 
zijn gemaakt van watervast multiplex en 
meten 100 x 50 x 50 em, verder staan er 
nog een 4-tal volglazen terraria van 250 x 
150x 150cm. 

De terraria staan aile afzonderlijk op een 
houten console. Tussen het publiek en de 
terraria bevindt zich een glazen schei
dingswand die op voorschrift van de ge
meente geplaatst moest worden om de vei
ligheid beter te kunnen garanderen. 
De inrichting van het terrarium is zo na
tuurlijk mogelijk gekozen. Op de achter
wand van het terrarium is een poster aan
gebracht met daarop een afbeelding van 
het biotoop waar de bewoner normaal in 
geleefd zou hebben. De verdere inrichting 
van het terrarium is op artistieke wijze 
aangepast aan de achterwand, de achter
wand lijkt over te lopen in de voorgrond, 
vooral in de woenstijnterrariums heeft 
deze manier van inrichting soms een ver
bluffend ruimte suggererend effect. 
De dieren staan naar genera ingedeeld. Bij 
het betreden van de ruimte komen we ach
tereenvolgens langs het geslacht Vipera, 
zoals Vipera berus, Vipera aspis, Vipera 
ammodytes en vele andere soorten en on
dersoorten van Vipera, de me I a-
n i s t i s c he Vipera berus ontbreekt 
zelfs niet. Verder komen we tangs devol
gende geslachten: Echis, Cerastes, Bitis, 
Atheris, Trimeresurus, Bothrops, Crota
lus, Sistrurus, Naja, Dendroaspis, Bun
garus, Micrurus, Lampropeltis, Ophiop
hagus en tenslotte tangs wat Boa constric
tor en Python molurus bivittatus. 
In totaal zo'n 70 soorten en ondersoorten. 
Afgezien van de Lampropeltis-, Boa- en 
Pythonsoorten zijn alle andere slangesoor
ten giftig, de Lampropeltis doliata annu
lata, een veel op een koraalslang gelijken
de slang, staat als voorbeeld van mimicry 
naast de Micrurus fulvius tentoongest.s:Id. 
Een audio-visueel programma met een 
duur van 60 minuten laat de bezoeker nog 
tal van interessante zaken betreffende 
slangen zien zoals: legendes, giftigheid, 
voedselverschalking en vele andere onder
werpen passeren de revue. 
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In een ru imte grenzend aan de tentoonstel
lingsruimte, die niet voor het publiek is 
open gesteld, bevinden zich zo'n 350 ter
raria met weer in ieder terrarium slechts 
een dier. Van elk dier dat zich in de ten
toonstellingsru imte bevindt, bevindt zich 
hier de wederhelft. Aileen gedurende de 
paartijd worden de dieren bij elkaar gezet 
en met succes. In een 70-tal terraria bevin
den zich de dieren die in 1979 bij Atrox 
geboren werden, in 1980 stonden de druk
ke werkzaarnheden het niet toe de dieren 
zieh te Iaten voortplanten. De nakweek 
van 1979 bestond uit enkele nesten Vipera 
aspis, Vipera ammodytes, Vipera russeli, 
en worpen van Crotalus ruber, Crotalus 
atrox, Crotalus mitchelli, Crotalus ada
manteus, Bothrops altematus, Bitis arie
tans (een worp van 53 stuks) en Agki
srrodon rhodostoma. AI met een ui tste
kend resultaat. 
Het merendeel van de slangen wordt ge
voed met muizen en ratten, soonen als 

Bungam s en Micrurus worden met Natrix 
natrix en Lacerta sicula gevoed. 
De drie Ophiophagus hannah (konings
cobra) moeten gedwangvoederd worden. 
De grootste van het drietal een prachtig 
dier van 3.5 meter lengte wordt om de 
week met een kilo vlees, kip, ratten of 
paling onder dwang gevoerd. 
De permaneme expositie is het gehele jaar 
geopend en is gevestigd in B o I o g n a -
ltal ie aan het P.zza XX Settembre, num
mer6. 
Naast de pcrmanente exposi tie te Bologna, 
blijven de Atrox-mensen nog aktief met 
het organiseren van reizende tentoonstel
lingen. Op het moment doet Atrox ons 
land aan. De begeleiding daarvan ligt in 
handen van LACERTA. Het is te hopen 
dat de Atrox-tentoonstelling in Nederland 
net zo'n succes mag worden als het in 
Italie geweest is en dat ook de Nederlander 
diens vooroordelen ten opzichte van de 
slang, na bezoek aan de tentoonstelling zal 
Iaten varen. 


