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IN LEIDING 
Algyroides nigropunctatus, de blauwkeel
of prachtkie lhagedis is een vertegenwoor
diger van een minder bekend geslacht van 
hagedissen uit de Europese fauna. Twec
maal ben ik in de gelegenheid geweest om 
deze dieren in hun eigen omgeving te 
observeren. In augustus 1978 was ik in de 
omgeving van Kraljewica en op het nabij
gelegen e iland Krk in Joegoslavie. Van 18 
mei tot 8 juni 198 1 was ik op het Griekse 
e iland Korfu. Na augustus 1978 heb ik 
deze soort ook in het terrarium kunnen 
observeren . Het is me ook gelukt om in de 
loop ~er tijd het een en ander aan literatuur 
over deze soort te bemachtigen. 
Van deze waamcm ingen in de natuur, 
aangevuld met enige terrariumwaame
mingen en literatuurgegevens zal ik een 
kort verslag doen. 

TAXONOMIE 
De pracht- of blauwkeelkielhagedis 
behoort tot de familie der Lacertidae. Het 
geslacht Algyroides omvat vier soorten in 
Europa (A. nigropunctatus, A. marchii uit 
Spanje , A. fitzingeri van Corsica en Sar
dinie en A. moreoticus uit zuid-Grieken
land) en een aantal Afrikaanse soorten. 
ARNOLD rekent de laatste groep tot het 
geslacht Adolfus omdat hij ze niet met de 
Europese soorten verwant acht. Algyroi
des is sterk verwant aan Lacerta en Po
darcis. Alleen de vergrote en gekielde 

rugschubben onderscheiden in aile geval
len Algyroides. Het versch il met ARNOLD's 
" Lacerta part ii " (w.o. L. vivipara) is 
miniem. Voor verdere informatie verwijs 
ik naar ARNOLD ( 1973). 
De prachtkielhagedis is in 1839 en 1840 
vanaf Korfu naar herpetologisch ge'lnte
resseerde wetenschappers gestuurd en 
daama in korte tijd drie keer beschreven: 
Door BONAPARTE in 1839 als Algyroides. 
Dit is een enkelvoudige naam en wordt dus 
in de nomenclatuur niet geaccepteerd. In 
1839 word! het dier nog eens beschreven, 
dit keer door DUMERIL & BIBRON als 
Lacerta nigro-punctata en wat later, in 
1840, nog eens als Lacerta schreibersii 
door SCHINZ. Daama is de soort onder
gebracht in het genus Notopholis en ten
slotte in Algiroides (MERTENS 196 1 ). 
De schrijfwijze van de geslachtsnaam is 
nogal eens veranderd. WERMUTH & MER

TENS ( 1960) gebruiken de schrijfwijze 
Algyroides en dat lijkt nu door iedereen te 
zijn geaccepteerd. De officiele naam is nu 
geworden: Algyroides nigropunctatus 
(DUMERIL & BIBRON, 1839). Zonder 
streepje in de tweede naam, want dat is 
volgens de huidige nomenclatuurregle
menten (voor dieren) verboden. lk ben de 
namen Notopholis en schreibersii verder 
niet meer tegengekomen, maar mocht het 
ooit voorkomen dan is het goed te weten 
dat daarmee waarschijnJijk deze soort 
word! bedoeld. 
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UJTERLIJK EN VARIATIE 
Algyroides nigropunctatus is een vrij 
kleine hagedis. De kop-romp lengte van de 
mannetjes is maximaal 70 mm , maar 
meestal minder. De wijfjes zijn in het 
algemeen iets kleiner dan de mannetjes. Er 
is wat geografische variatie in het fonnaat. 
Dieren uit het noorden van het versprei
dingsgebied (lstrie) blijven kleiner dan 
dieren van Korfu. Naar mijn waarneming 
zijn de mannetjes in het noorden relatief 
vee) groter ten opzichte van de wijtjes dan 
op Korfu. 
Deze hagedissen zijn vrij slank met een 
tarnelijk spitse kop en een lange staart die 
tot tweemaal de lichaarnslengte kan 
meten. Ze zijn bruin; de mannetjes hebben 
in de paartijd een hemelsblauwe keel , rode 
flanken en buik en soms een groenige kop. 
Op de flanken hebben ze een rij blauwe 
schubjes. De kleuren zwakken buiten de 
paartijd af en dan is de keel slechts 
blauwig-wit. De wijfjes hebben een witte, 
geelachtige of lichtgroene buik en keel. 
Soms hebben ze een donkerrode vlek in de 
nek. 
De tinten bruin van de dieren verschillen 
per vindplaats. Ook de zwarte stippen op 
het lichaarn , waaraan het dier z'n naam 
dankt, varieren in aantaJ en grootte. In het 
noorden hebben de dieren vaak vee! 
stippen en een heel donkere kleur. In het 
zuiden en op Korfu zij de dieren heel 

lichtbruin met slechts weinig of soms geen 
stippen. Er is nogal eens gespeculeerd of 
hier van ondersoorten sprake zou kunnen 
zijn. Aangezien er echter een verloop is in 
het kleurverschil , de dieren worden naar 
het zuiden toe geleidelijk Iichter, zijn de 
herpetologen het eens dat er geen sprake 
kan zijn van ondersoorten. Hieraan kan ik 
toevoegen dat dieren die op de berg van 
Korfu (de Pantokrator) Ieven aanmerkelijk 
donkerder zijn dan hun soortgenoten van 
het laagland. Ze zien er haast uit als dieren 
van het noordelijke vasteland. Mijn ver
moeden is dat de kleur in verband staat met 
de temperaturen op de vindplaats. Don
kere dieren zijn op koele plaatsen in het 
voordeel omdat zij meer warrntestraling 
kunnen opnemen. 
In een poging toch wat verschillen te 
vinden tussen dieren van Korfu en van 
noord-Joegoslavie ben ik een vergelijking 
gaan maken van de schubbenaantallen en 
patronen. Daarbij ontdekte ik een verschil 
in beschubbing tussen twee dieren dat 
echter niet als ondersoortsverschil maar 
mogelijk als geslachtskenmerk kan gel
den. Mannetjes hebben tussen het anaal
schild en de buikschilden een paar kleine 
schubjes die bij het vrouwtje ontbreken. 
Overigens zijn de mannetjes in het 
algemeen nogal onregelmatig geschubd. 
De onderstaartschubben na de post-anale 
vouw beginnen onregelmatig bij de man-
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netjes en heel regelmatig bij de vrouwtjes. 
De tekeningen zullen het een en ander 
verduidelijken. (Waarnemingen over drie 
mannetjes en twee vrouwtjes van Korfu en 
een wijfje van Krk). Jonge dieren zien er 
uit als vrouwtjes met extra grote zwarte 
punten. Tijdens het opgroeien verdwijnen 
die soms. 

VERSPREIDING EN KLIMAAT 
Algyroides nigropunctatus leeft in het 
oost-Adriatische kustgebied. SCHREIBER 
( 1912) geeft de vindplaats Gorz aan. Deze 
nu noord-Italiaanse plaats is de meest 
noordelijke bekende vindplaats. In noord
Joegoslavie, met name in Istrie, wordt het 
dier vaak gevonden. Ook op de eilanden 
voor de kust van noord-Joegoslavie (o.a. 
Krk) komt het dier voor. In Albanie, 
zuidelijk Joegoslavie en noordwest-Grie
kenland is het dier ook vaak gevonden. In 
het tussenliggende gebied komt het wei 
voor, maar zijn er minder vindplaatsen 
bekend. Het dier komt niet ver in het 
binnenland voor. KARAMAN meldt hem uit 
de omgeving van Skopje. Deze vindplaats 
is naar mijn gegevens de meest landin
waartse. Tenslotte komt het dier voor op 
enkele Ionische eilanden, van Korfu tot 
Kephallenia. SCHREIBER ( 1912) maakt er 
al melding van dat juist op Korfu de dieren 
algemeen zijn, veel algemener dan waar 
ook. 
De mate waarin Algyroides in het noor
delijk en oostelijk deel van Korfu voor
komt is inderdaad overweldigend. De 
dieren zijn er zo algemeen als muurhage
dissen in Frankrijk soms kunnen zijn: geen 
geschikte plaats of er zit wei een hagedis. 
V eel meer dan ik in Joegoslavie heb 
kunnen waarnemen zijn de dieren in de 
omgeving van mensen te vinden. In Joe
goslavie komen de dieren weliswaar bij 
voorkeur in kultuurgebieden voor, maar 
dan wei op zekere afstand van huizen en 
wegen. Op Korfu vond ik ze zelfs Iangs 
plantsoentjes en drukke wegen en rood 
Korfu's toeristencentrum de Esplanade. 
Het klimaat in deze streken is het gewone 
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Middellandse Zeek.limaat. Droge zomers 
en vochtige koele winters. In deze streken 
echter is de neerslag groter dan in de 
meeste andere gebieden langs de Middel
landse Zee. Om een indruk te geven van 
het klimaat geef ik een tabelletje van het 
klimaat op Korfu. Hoe het temperatuur
verloop gedurende de dag is vindt U onder 
het hoofdstuk aktiviteit. 

Maand Gem. Gem. Zon Regen 
temp. max. 

jan 10 13 131 12 
feb 10 14 139 12 
mn II 17 159 9 
apr 16 20 210 9 
mei 19 23 212 6 
jun 23 28 348 4 
jul 26 31 296 I 
aug 26 31 360 I 
scp 23 28 273 5 
okt 19 23 202 II 
nov 14 19 228 II 
dec 12 16 101 15 

VlNDPLAA TSEN EN BIOTOOP 
In het noorden van Joegoslavie heb ik de 
dieren steeds gevonden op beschaduwde 
plaatsen. Meest op een stenige ondergrond 
in Iicht bos. Op Krk vond ik een dier op 
een beschaduwde plaats langs de weg. 
Op Korfu Ieven de dieren althans in het 
voorjaar op meer zonnige plaatsen. De 

dieren waren te vinden op allerlei muur
tjes , op betonnen wegranden, in goten, in 
en om bloembakken in de stad en vooral op 
olijfbomen. Ze zaten daar wei altijd in de 
direkte nabijheid van plantengroei of iets 
anders dat voor schaduw zou kunnen 
zorgen. In de echte olijfboomgaarden 
vond ik de dieren maar zelden. De dieren 
kwamen zoals a! gezegd in de direkte 
omgeving van menselijke bewoning het 
meest voor. 
De dieren Ieven nooit op grote hoogte. 
Hoger dan twee meter in een boom komen 
ze nauwelijks . Hooguit bij een vlucht of 
om de zon op te zoeken. De olijfboom is 
een zeer geschikt biotoop voor de dieren. 
De stam van deze boom is lichtgek.leurd en 
schilferig. Vooral oudere bomen krijgen 
door het afsterven van stukken starn en het 
woekeren van schors een zeer kwarrig 
uiterlijk. Vaak zitten grote stukken schors 
los. De starn zit ook vol gaten en is vaak 
hoi. Een boom met goede klim- en schuil
mogelijkheden dus. Daarbij heeft de 
olijfboom een dichte kroon die veel 
schaduw geeft. Hiervan maken de Grieken 
gebruik om hun middagslaapje te doen en 
ik neem aan dat de Algyroides hier ook hun 
voordeel uit trekken. Ik vermoed dat in die 
bladerkroon in de ochtend de nodige dauw 
neerslaat, waarmee de dieren hun vrij hoge 
vochtbehoefte kunnen dekken. De waar
nemingen van anderen in Joegoslavie zijn 
vaak gedaan in rivierdalen of andere 
plaatsen met een grote luchtvochtigheid. 
Mijn eigen waarnemingen zijn bijna aile 
binnen vijf km van de kust gedaan. 
Vochtige Iucht lijkt me een levensvoor
waarde voor de dieren . Ook dit is in zo'n 
bladerkroon en de begroeiing onder de 
boom te vinden. 

AKTIVITEIT 
Gedurende de drie weken die ik in het 
voorjaar van 198 1 op Korfu doorbracht 
heb ikAlgyroides nigropunctatus intensief 
geobserveerd. Gedurende een dag, 24 
m:ei, de cirkeltjes op de tekening, heb ik 
een tiental dieren de gehele dag gevolgd. 
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Om half acht in de ochtend komt de zon 
op, aanvankelijk versluierd achter een 
paar wolkjes. Binnen een half uur zijn de 
dieren wakker en liggen te zonnen. Tot 
zo'n uuroftien blijven de dieren in de zon 
zitten. Ze bewegen zich wei met de zon 
mee langs de starn van de boom. In de 
vroege ochtend zitten ze bovenin, later, als 
de zon boger staat, liggen ze op de wortels. 
Tegen elf uur zijn de hagedissen te vinden 
tussen bet gras en in lage struiken, ken
nelijk op zoek naar voedsel. Als ze daarbij 
naar hun zin te veel gestoord worden, 
rennen ze zo snel mogelijk naar hun boom 
terug. Ze rennen dan langs de starn 
omhoog en schieten in een holletje in de 
stam, of ze rennen naar de achterkant van 
de boom en lopen dan uit het zicht naar 
hoven. Vaak blijken ze erg nieuwsgierig 
en dan zie je ze op zo 'n twee meter hoogte 
vanuit een holletje of vanachter de starn 
kijken voor welk angstaanjagend dier ze 
eigenlijk gevlucht zijn. 
Tussen twaalf uur en half vier is Algy
roides nauwelijks aktief. Een enkeling zit 
in de schaduw op een stam. Na half vier 
rennen ze weer door het gras of beginnen 

.. 
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zich weer te zonnen op muren of bomen. 
Naarmate bet later wordt liggen er meer te 
zonnen en zijn er minder aktief. Even voor 
de zon ondergaat liggen aile dieren weer 
hoven in de boom te zonnen. Als de zon 
onder is zijn aile hagedissen verdwenen. 
Het is me niet gelukt om een slapende 
Algyroides te vinden. In bet terrarium 
plegen de dieren zich in spleten te ver
bergen als bet donker wordt. De dieren die 
zich niet verstopt hebben bij het invallen 
van de duistemis blijven gewoon zitten 
waar ze zitten, ook als dat midden op de 
achterwand is. 
De dieren zijn op Kmfu niet schuw. Ze 
Iaten handen e.d. tot op tien em naderen en 
bet is me vaak gelukt om met een vlugge 
beweging een Algyroides van een muur te 
plukken. In Joegoslavie echter vond ik de 
dieren schuw. 

ONDERLINGE VERHOUDINGEN 
Toen ik in Kraljewica, in noord-Joego
slavie, voor bet eerst Algyroides nigro
punctatus in de vrije natuur waamam, viel 
bet me op dat de dieren paarsgewijs voor
kwamen. Zo vond ik een mannetje en een 
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vrouwtje op een e lektriciteitshuisje in een 
stuk bos. Verder heb ik in dat bos nooit 
hagedissen gezien. De twee dieren 
kwamen ook weer naar elkaar toe als ze 
verjaagd werden. Ook op andere plaatsen 
vond ik paartjes. 
Op Korfu vond ik ook weer telkens paar
tjes. Om nu na te gaan of deze paartjes 
toevallige bijeenkomsten waren of een 
vaste re latie vertegenwoordigden heb ik 
een paar keer een experimentje gedaan. Zo 
ving ik een mannetje bij een vrouwtje weg, 
merkte het door een likje tandpasta op de 
staart te smeren en liet het een honderd 
meter verderop weer los. In de volgende 
dagen nam ik het mannetje telkens weer 
waar en telkens was het dier een stukje 
dichter bij z'n oorspronkelijke woon
plaats. Na drie dagen was hij terug. 
Ondertussen lag er naast zijn vrouwtje 
te lkens een ander mannetje, waarvan ik 
niet kan zeggen of dat steeds dezelfde was. 
Toen de eerste echtgenoot weer terug was 
bleven de andere mannetjes weg. 
lk besloot een aantal paartjes mee naar 
huis te nemen en daarvoor leek het me het 
beste om bestaande paartjes te vangen. Nu 
lukt het meestal niet om en het rnannetje en 
het vrouwtje tegelijk te vangen. Daarbij 
viet het me weer op dat , als ik een dier 
wegving , e r a t heel vlug weer een ge
slachtsgenoot de opengevallen plaats had 
ingenomen. Bij de mannetjes bleken dat 
vooral jonge mannetjes te zijn. lk neem 
tenminste aan dat de mannetjes met een 
Iichte keel jongere waren. Het kan natuur-

lijk ook zo zijn dat de lichtere kleur van de 
keel betekent dat de dieren lager in rang
orde zijn . 
De mannetjes z ijn naar mijn ervaring 
nauwelijks onderling agressief. In het 
terrarium heb ik wei eens de indruk dat een 
bepaald mannetje z ich minder durft te ver
tonen, maar ik kan geen van de twee 
manne tjes als de meest dominante aan
wijzen. Jaagpartijen heb ik nooit gezien, 
niet tussen de mannetjes en evenmin 
tussen de wijfjes. Wei liggen de dieren 
soms met z'n vieren op hetzelfde warrne 
plekje, hoewel ik verscheidene warrne 
plekjes heb gemaakt. 
In Joegoslavic hcb ik een keer een paartje 
gezien met op korte afstand daarvan een 
pasgeboren jong. Toen er in m ' n terrarium 
op een zeker moment jonge dieren rond
liepen heb ik ccn daarvan , die ik t0ch al 
niet kon vangen, bij de ouders gelaten. 
Een drie weken later geboren jong liet ik 
ook bij de ouders. De ouders eten vol
wassen krekels die duidelijk groter zijn 
dan de pasgeboren jo ngen, maar de jongen 
werden aanvankelijk niet opgejaagd. Een 
der jongen sliep zelfs bij voorkcur onder 
een der mannetjes. Zes wcken na de 
geboorte van het eerste waren beide 
jongen toch verdwencn. Of zc opgegeten 
zijn kan ik nie t met zckerheid zeggen, 
maar ik verrnoed van wei. 
Voor dieren die, zoals Algyroides in noord 
Joegoslavie , tamelijk zeldzaam zijn , heeft 
het voordelen om paarsgewijs tc Ieven. 
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lmmers er hoeft dan in de paartijd nie t naar 
een partner gezocht te worden. De dieren 
bl.ijven min of meer op een vaste plaats en 
ook voor het leggen van eieren zal het 
vrouwtje geen grote afstanden atleggen. 
Het ligt dus voor de hand dat de ouders niet 
hun e igen jongen zullen opeten. anders is 
a ile moeite voor niets geweest. Het is niet 
nuttig om de jongen naast je te Iaten op
groeien a ls ouderpaar. Na verloop van tijd 
zullen de o uders de jongen verjagen. Als 
dat niet lukt. zoals in het terrarium . kan het 
gebeuren dat de jongen opgegeten 
worden. Althans. zo interpreteer ik het 
gebeurde. 

TENSLOITE 
Gegevens over de voortplanting van de 
soort z ijn er in de literatuur wei te vinden 
maar niet veelvuldig . Er zijn echter wei 
degelijk jongen van deze soort geboren. 
ook in gevangenschap. Ook in mijn te rra
rium zijn jonge Algyroides verschenen. lk 
hoop de e rvaringen van degenen die ooit 
jongen gehad he!lben eens bijeen te ver
zamelen en een uitgebreider verhaal over 
de voortplanting van deze soort te 
schrijven. Datzelfde verhaal gaat op voor 
terrariumervaringen. De liefhebbers van 
terrariumervaringen moeten nog even 
geduld hebben. 

SUMMARY 
Sum.: notes arc given un Afgymidesnigropuncwws. 
its taxonomy. distribution. appearance and behavior. 
Afgrroidt•s nigmpunc/1111/S has been described a' 
Lu<"erlu nigmptlll<"ltl/us. but also a, Lucerru .l'<"hrt•i
bersii. h ha' been placed in the genu' Algymitle.l· and 
alsn in Notoplwlis. The species is found from Ea>t
haly to Nonhern Greece in co:>"al regions. It is very 
abu PdaiH nn Corfu. The spcci.:s\•aries in coloration 
throughout its distribution. Individuals from the 
Pamnkrator moumain nn Corfu arc uarkcr than tho't: 
from nearby the shurc uf that i'lanu. The 'pcci.:' 
seems Ill li\'C in pairs. >om.: cxpcrimcnb hy the 
author IHm'c\·er indicate that thc'c pair' arc nut really 
'ltwal'. The .Jai l\' acti \' it i.:, arc .Jc,nihcu . The author 
hu[>.:, to "rite :mother ani<: I.: on rcprotluctiun and 
keeping in captivity in the nt:ar futurt: . 
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Belevenissen met een bidsprinkhaan 
van het geslacht Sphodromantis 

lngezonden: december llJH I 

IN LEIDING 
Bewondering opbrengen voor lagere 
dieren is voor vele mensen niet mogelijk. 
Zelfs aquarianen en terrarianen zien in dit 
kruipend en glijdend gedierte vaak niet 
meer als een smakelijke hap voor hun 
• · pleegkinderen ·'. Dat is erg jammer want 
net als aile andere levende organismen zijn 
zij enorm mooi en fascinerend. 
Bidsprinkhanen behoren tot de familie van 
de Mantidae. stuk voor stuk roofzuchtige 
insekten, die jagen op levende prooi. Om 
de slachtoffers te grijpen is het eerste stel 
poten omgevormd tot een prachtig vang
apparaat. Tussen de doomige uitsteeksels 
van deze poten. die werken als een knip
mes. vangen zij allerlei dieren die ze direct 
opeten. 
Zij groeien. net als aile andere geleedpo
tigen. door middel van vervellingen. Het 
uitwendig skelet Cchitinepantser) groeit 
niet mee. zodat ze van tijd tot tijd uit hun 
oude huid moeten kruipen. De wijfjes 
scheiden na de paring een eipakket af dat 
snel verhardt en zo een beschermend 
omhulsel vonnt voor de eieren en larven. 
Er zijn ongeveer 1800 soonen bidsprink
hanen die allemaal hun eigen leefgebied 
hebben (tropische en subtropische gebie
den). Ze verschillen dan ook sterk in 
uiterlijk. levenswijze. gedrag, milieu
eisen. . . . etc. De ene soort zal bij de 
verzorging en kweek vee I meer problemen 
geven dan een andere soort. Hiennee 
moeten wij goed rekening houden; wat 
voor de ene soort geldt. hoeft in het gehcel 
niet te gelden voor een andere soon. 
Dit stuk gaat over een bidsprinkhaan met 
de geslachtsnaam Splwdromamis (de 
soortsnaam is mij hclaas onbekend) uit 
Afrika. 

HET TERRARIUM 
Aan het terrarium hoeven geen hoge eisen 
gesteld te worden. Je kunt ze even goed 
houden in een glazen pot als in een fraai 
ingericht terrarium. De ruimte moet aan de 
volgende eisen voldoen: 
- Hij moet groot genoeg zijn voor de 

bidsprinkhaan om te vervellen. 
- De inrichting moet zodanig zijn dat de 

dieren een geschikte plaats hebben om 
te zitten (dode of Jevende takken). 

- Er moet enige ventilatie zijn. 
- De ruimte mag aan de droge kant zijn 

mits er wei voldoende gesproeid wordt, 
zodat de dieren af en toe kunnen 
drinken. 

- Het geheel moet gemakkelijk schoon te 
houden zijn. 

- De bidsprinkhaan moet zijn prooidie
ren kunnen vangen (in een ruimte zon
der klimgelegenheid of met krankzin
nig vee) klautermogelijkheden krijgt hij 
zonder meer problemen). 

- Er moet een geschikte temperatuur 
bereikt kunnen worden. 

- Wil je er zeker van zijn je dieren te 
behouden, dan moet je ze gescheiden 
onderbrengen. 

Ik heb de dieren met succes gehouden in 
jampotten, plastic bussen, plantenkweek
kastjes en plastic of glazen terraria afge
dekt met een glasplaat (de kieren gaven 
voldoende ventilatie). 
Een verblijf dat ik erg prettig en goedkoop 
vind, is een plastic bus. Op deze manier 
kun je veel dieren gescheiden houden. De 
plastic bussen zette ik in een leeg aquarium 
dat ik d.m.v. gloeilampen verwarmde. 
Deze bussen zijn ook geschikt om eipak
ketten in te bewaren en uit te Iaten komen. 
Plastic plan ten bij de inrichting hebben het 
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grote voordeel dat ze hygienisch zijn en 
eenmaal neergezet bieden ze altijd een 
geschikte plaats om te vervellen. Levende 
planten verdampen veel water (het wordt 
te nat en wanden beslaan) en doordat ze 
groeien of doordat er bladeren afvallen heb 
je niet altijd de garantie dat er een ge
schikte plaats is om te vervellen. 

HETVOEDSEL 
Bidsprinkhanen eten alles dat beweegt en 
in hun grijppoten past (uitzonderingen 
zullen zeker bestaan). Naarmate ze hon
geriger zijn zullen ze meer moeite doen om 
hun prooi te bemachtigen. Ze zullen dan 
ook niet altijd in een rustig biddende 
houding op hun prooi staan wachten. Echt 
hongerige dieren zullen gaan lopen.- wan
neer ze iets zien bewegen rennen ze er op 
af en grijpen het slachtoffer. Als hij onder 
het eten verzadigd raakt. laat hij de rest
en van zijn prooi vallen. Eenmaal ver
zadigd pakt hij geen prooi meer. Pas 

. uitgekomen bidsprinkhanen eten na 6 a 7 
uur fruitvliegjes. bladluizen. jonge kre
kels. etc. Naarmate ze groter worden 
wordt het voedsel daaraan aangepast: huis
vliegen. krekels. sprinkhanen e.d. Vol
wassen vrouwtjes heb ik de volgende 
dieren zien eten: bromvliegen. huis- en 
Marokkaanse krekels. spinnen. grote 
groene sabelsprinkhanen en Afrikaanse 
sprinkhanen. kikkers en nestjonge muizen 
(deze laatste aangeboden met pincet). 
Volwassen mannetjes pakken aanmerke
lijk kleinere prooidieren: huis- en brom
vliegen, huiskrekels. etc. Zo ziet een 
volwassen vrouw een grote groene sabel
sprinkhaan als prooi. doch een volwassen 
man ziet hem als gevaar en neemt een 
dreighouding aan. Wanneer ze met water 
worden besproeid en dorst hebben ( mees
tal in droge omgeving) likken ze de drop
pels van hun grijppoten. 
Bidsprinkhanen zijn koudbloedig. d. w .z. 
hun eigen temperatuur is atlwnkeliik van 
de buitentemperatuur. Naarmate dt: h!lll

peratuur van de omgeving hoger wordt. 

stijgt ook de temperatuur van het dier. Hij 
zal dan meer voedsel nodig hebben voor 
zijn sneller verlopende stofwisseling. Bij 
een hogere temperatuur zullen eieren snel
ler uitkomen, de dieren sneller groeien en 
sneller oud worden. Zo zullen ze minder 
voedsel nodig hebben naarmate de tem
peratuur lager wordt. Hier kun je dankbaar 
gebruik van maken wanneer je verhinderd 
bent te voeren of wanneer je geen voedsel 
voor de dieren hebt. Je zet de dieren dan 
koel b. v. bij een temperatuur van zo 'n I 0 a 
15 °C. Ze kunnen dan, mits van te voren 
goed gevoed, weken zonder voedsel. Ze 
ondervinden van deze behandeling geen 
nadelen en er kan hiema nog gewoon met 
de dieren worden gekweekt. 's Nachts 
koel ik altijd af omdat het in de natuur dan 
ook afkoelt en omdat de dieren zo Ianger 
Ieven. 
Bidsprinkhanen accepteren ook dode 
prooien wanneer deze kunstmatig worden 
bewogen (bijv. d.m.v. pincet). Voor. tij
dens en na de vervelling eten ze niet. dit 
voedselweigeren duurt Ianger naarmate de 
dieren groter worden. Zo zullen zeer jonge 
dieren de dag van de vervelling nog wei 
eten. doch oudere dieren niet. Deze eten 
een paar dagen voor en na de vervelling 
niet. Sommige vrouwen weigeren plotse
ling. zonder een aanwijsbare reden. voed
sel. In deze periode is het voor de man 
gemakkelijk de vrouw te benaderen voor 
de paring (er bestaat altijd een kans dat de 
vrouw de man voor. tijdens of na de paring 
consumeert). 
Jonge bidsprinkhanen zien elkaar niet als 
voedsel. mits ze niet te veel in grootte 
verschillen. Meestal dreigen ze naar 
elkaar. doen uitvallen en de zwakste 
vlucht. Het is mij gelukt een heel nest pas 
uitgekomen jongen ( ± I em groot) aan 
a~ht bidsprinkhanen van 2 a 3 em groot op 
re voeren. Deze a~ht bidsprinkhanen 
kregen geen ander n>edsel. Dieren die 
even groot zijn doch in het geheel niet of 
spaarzaam gevoerd worden zullen elkaar 
uiteindelijk pakken en opeten. Ik heb 
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waargenomen dat vrouwtjes de mannetjes 
opaten. Bijvoorbeeld bij planten waar de 
mannetjes geen voldoende houvast op 
hadden zodat ze moeite hadden met het 
benaderen van de vrouw. Of wanneer de 
mannetjes te koel werden gehouden. Ze 
waren dan totaal niet gei'nteresseerd in de 
vrouw en liepen zomaar wat rond, totdat 
ze vroeg of laat door de vrouw gegrepen 
werden. Wanneer de man gemotiveerd is 
(dit merk je direkt aan zijn interesse voor 
de vrouw), ruimte heeft en de bak juist 
beplant is kan de benadering van de vrouw 
door de man zonder "bloedvergieten" 
veri open. 

DE VERVELLING 
V oor de vervelling eet de bidsprinkhaan 
niet. Meestal zoeken ze a1 een tijdje voor 
de vervelling een geschikte plaats om het 
vervellingsproces goed te doen verlopen. 
Naarrnate ze groter worden duurt iedere 
vervelling en de perioden tussen de ver-

vellingen Ianger. Naarmate de tempera
tuur lager wordt duurt iedere vervelling en 
de perioden ertussen ook Ianger. Ze eten 
hun oude huid niet op zoals bijv. wande
lende takken, doch Iaten hem gewoon 
hangen. Een wandelende tak is een plan
teneter die zuinig moet zijn op de kostbare 
stoffen die in zijn huid zitten. De bid
sprinkhanen eten hoofdzakelijk insekten 
en andere ongewervelde dieren. De stof
fen die in het chitinepantser aanwezig zijn, 
krijgt hij blijkbaar voldoende naar binnen 
via zijn prooidieren. Als de bidsprinkhaan 
volwassen is (na acht vervellingen) vervelt 
hij niet meer. Een volwassen dier is te 
herkennen aan zijn uitgegroeide vleugels, 
die bij de onvolwassen dieren klein zijn. 
De bidsprinkhaan komt bleek uit zijn vel 
en kleurt dan bij. Dit hoeft niet de kleur 
van het vorige stadium te zijn. Soms ver
kleuren ze nog een paar dagen na de ver
velling. Bijvoorbeeld: bij de laatste ver
velling van een vrouw, die haar gehele 
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Ieven groen was geweest in· een groene 
omgeving, hield ik de temperatuur op 
± 20 °C (laag dus). Toen zij uit de 
vervelling kwam, was zij egaal groen; na 
verloop van tijd kreeg zij bruine vlekken 
en het groen begon in lichtbruin te ver
anderen. Na enige dagen was zij lichtbruin 
met donkerbruine vlekken, hoewel zij in 
een groene omgeving zat. Toch heb ik ze 
zeer zeker naar hun omgeving zien ldeu
ren. Dieren die ik in een Iicht- of donker
groene omgeving zette namen deze ldeu
ren zeer nauwkeurig over. W aarom de 
bidsprinkhanen de ene keer wei en een 
andere keer in het geheel niet naar hun 
omgeving ldeuren is voor mij tot nog toe 
niet duidelijk. 
Vervellen doen de bidsprinkhanen in een 
vertikale stand en .daarvoor moeten ze vol
doende hoogte hebben. Vinden ze geen 
geschikte plaats dan kunnen misvormin
gen optreden doordat er b. v. takken in de 
weg zitten of doordat ze vallen. Deze 
misvormingen worden vaak "rechtgetrok
ken" bij de volgende vervelling. Een 
poot, die misvormd is, wordt soms door 
het dier zelf (gedeeltelijk) afgebeten. Bij 
de eerstvolgende vervelling komt de poot 
(of een gedeelte van het vermiste stuk 
poot) weer terug, hoewel deze dan wei 
kleiner is dan normaal. Bij latere vervel
lingen kan de grootte van het lichaamsdeel 
bijna of geheel ''bij trekken''. 
Een tijdje ben ik in de veronderstelling 
geweest dat wanneer er iets fout ging 
tijdens de vervelling er• niets meer te 
redden viel, doch hierin had ik me (ge
lukkig) vergist. Op 24-3-1979 trachte een 
bidspri~ tegen de plastic wand van 
het terrarium te vervellen. Hij viel op de 
gladde plastic bodem vlak voordat hij de 
oude chitinehuid verliet, doch vervelde 
toch verder. Toen de oude chitinehuid aan 
het laatste eindje van bet achterlijf bing, 
raapte ik hem op en heb hem toen aan een 
tak gehangen. Het dier was iets misvormd, 
maar bleef in Ieven en op l-4-1979 ver
velde hij normaal. Een misvorming hoeft 
dus niet altijd een dodelijke afloop te 

hebben. Het hangt er van af hoe zwaar de 
misvorming is en welke delen misvormd 
zijn (b.v. als de grijppoten misvormd zijn 
zodat het dier ze niet meer kan gebruiken 
zal het verhongeren). 

HETKWEKEN 
Het vrouwtje is groter en breder dan bet 

. mannetje. Het achterlijf van de vrouw 
bestaat uit zes segmenten (stemieten); dat 
van de man uit acht. 
Een man heeft langere voelsprieten. Wan
neer de bidsprinkhanen te koel worden 
gehouden, na de laatste vervelling, ont
wikkelt de vrouw geen eieren en heeft de 
man geen sexuele belangstelling. Ook niet 
wanneer de temperatuur hoog genoeg is op 
het moment dat hij bij de vrouw gezet 
wordt. Een man is in staat meerdere 
vrouwen te bevruchten en omgekeerd kan 
een vrouw zich door verschillende mannen 
Iaten bevruchten. 
W anneer we de man bij de vrouw zetten 
heeft hij haar meestal vrij snel in de gaten 
en kijkt naar haar (de kop van de bid
sprinkhaan staat heel beweeglijk op bet 
borststuk en kan aile kanten opdraaien). 
Zijn voelsprieten beginnen te bewegen en 
wanneer hij haar dicht genoeg genaderd is 
betast hij haar met zijn voelsprieten. (ik 
heb ook waargenomen dat een vrouw een 
man op deze manier betastte zonder hem 
verder iets te doen). Op een gegeven 
ogenblik belandt hij op haar rug en met 
zijn paringsorgaan probeert hij in de ge
slachtsopening van bet vrouwtje te komen 
(bij beide zit het paringsorgaan in bet 
laatste segment van het achterlijO. Na de 
copulatie blijft het mannetje nog wei eens 
een tijdje op de rug van het vrouwtje zitten 
voor hij haar verlaat. Een man heeft 
moeite met het benaderen van de vrouw als 
de planten te glad zijn of wanneer hij 
gedwongen is over een gladde wand te 
lopen. Dit kan er de oorzaak van zijn dat de 
paring niet doorgaat of dat de man voor of 
na de paring wordt verslonden door bet 
vrouwtje. Bij mijn dieren duurde een 
copulatie een keer 18 uur, gemiddeld 
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echter 3 a 4 uur. De temperatuur waarbij 

copulatie is waargenomen varieerde van 17 
to t J U -c (wanneer de copulatie bij lagere 
temperatuur plaats vond waren de d ieren 
van te voren wei warm gehouden: 24 tot 30 
oC). 

Het vrouwtje heeft aanmerkelijk meer 
voedsel nodig dan het mannetje, i. v. m. het 
produceren van eipakketten. Zij lijkt in 
tegenstelling tot het mannetje constant 
hanger te he bben. Een vrouw die ik zo min 
mogelijk voedsel gaf produceerde toch een 
eipakket, dat vee! kleiner was dan nor
maal. Ze kan ongeveer zes eipakketten in 
haar Ieven produceren. Wanneer ze nie t 
bevrucht is, zet zij e ipakketten af die niet 
uitko men (het komt bij insekten nog wei 

eens voor dat niet bevruchte eieren wei 
uitkomen, hier komen dan vaak aileen 
vrouwtjes uit; bijv. bij de wandelende 
tak). Wanneer het eipakket wordt afgezet 
is het vuilwit en lijkt uit geklopt schuim te 
bestaan. Afhankelijk van de temperatuur 
(bij hogere temperatuur verloopt het 
proces sneller) verhardt dit eipakket en 
wordt dan bruin van kleur. Bijvoorbeeld: 
een eipakket hield ik bij 18 °C 's avonds en 
30 °C overdag, het kwam na 35 dagen uit. 
He t maakte niet uit of ik de e ipakketten 
droog of vochtig hield, ze kwamen a ile uit. 
Dejonge bidsprinkhaantjes komen als een 
soort " larven " met pootjes (die ze niet 
gebruike n) uit het eipakket. Ze zakken via 
draadjes, geproduceerd door het achterlijf, 
naar beneden en maken daarbij golvende 
bewegingen met hun lichaam. Als de 
draadjes 2 a 3 em zijn vervellen ze. Na de 
vervelling blijven ze nog even met het 
puntje van he t achterlij f in het oude huidje 
hangen. Ze klimmen dan via de oude vel
letjes en draden omhoog of vallen naar 
beneden (ze zijn geelbruin met zwarte 
ogen e n kleuren zonder een vervelling 
door te maken eerst donkerbruin en daama 
bruin of groen) . De jo ngen zijn enorm 
beweeglijk en zorgen zo voor een optimale 
verspreiding. Zij lijken sprekend op hun 
ouders, behalve dat ze het achte rlijf 
omhoog houden en geen uitgegroeide 
vleugels bezitten. Het uitkomen van de 
larve n duurde vee! Ianger wanneer de ei
pakketten bij 20 °C of lager werden ge
ho uden (iedere dag een paar uitkomende 
larve n in plaats van I of 2 grate groepen 
die in een keer uitkomen). 
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Zolang de jongen in stadium I zijn doen ze 
elkaar meestal niets, doch wanneer ze in 
stadium 2 komen wordt de kans op kanni
balisme groter en kun je de dieren beter 
van elkaar scheiden indien je er zeker van 
wilt zijn er voldoende over te houden. 
Omdat er altijd een kans bestaat dat de 
vrouw de man opeet heb ik de volgende 
kweekmethode bedacht en met succes toe
gepast. Zowel de man als de vrouw 
worden 3 a 4 weken na de Jaatste vervel
ling op ± 30 °C gehouden. Daarna worden 
ze beide in een zo'n groot mogelijk ter
rarium geplaatst dat druk beplant is en 
waar een egale verlichting heerst. Dat de 
verlichting egaal verdeeld is, is om de vol
gende reden: bidsprinkhanen trekken nl. 
meestal naar die plaats waar de lichtsterkte 
het grootst is. Wanneer dit in het terrarium 
gebeurt krijgen we een grote kans dat ze 
beide naar het meest verlichte gedeelte 
trekken voordat ze paringsbereid zijn, met 
het gevolg dat ze elkaar nog voor de paring 

verslinden (dit geldt ook wanneer wever
scheidene bidsprinkhanen bij elkaar will en 
houden , ongeacht de Jeeftijd van de die
reo). De temperatuur wordt op zo 'n 24 a 
30 °C gehouden en er worden behoorlijk 
wat beweeglijke voedseldieren in het ter
rarium geplaatst , b. v. bromvliegen (in een 
terrarium van 50x30x30 em ± I 0 voedsel 
dieren). De voedseldieren mogen niet te 
groot zijn aangezien ze dan de man, die ze 
als een bedreiging ziet, van streek bren
gen. De voedseldieren zullen de vrouw 
afleiden, zij let nl. op de snelst bewegende 
organismen in haar omgeving. Zo zal de 
man, die haar zeer voorzichtig benadert 
nauwelijks moeite hebben tot de parings
daad te komen. Wanneer de vrouw een 
prooi gevangen heeft maakt de man ook 
meer kans omdat zij Jetterlijk haar poten 
vol heeft en hem dus niets kan doen. Je 
kunt de vrouw een zo groot mogelijke 
prooi aanbieden (met een pincet), naast de 
andere beweeglijke voedseldieren, zodat 
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ze voorlopig met de maaltijd bezig is en zo 
verzadigd mogelijk raakt. 

MIJN BIDSPRINKHANEN IN 1978 
6-4; De jonge bidsprinkhanen komen 

uit het ei (± I em). 
11-4; De eerste jongen vervellen en 

groeien tot I ,5 em lengte. 
16-4; De derde vervelling; nu zijn ze 

ongeveer 2 em lang. 
22-4; Na deze vervelling zijn ze 2,5 em. 

1-5; Weer een vervelling. Ze zijn nu 
zo'n 3 em lang. 

I 0-5; Vervelling 6. De lengte wordt 4 
em. 

24-5; Het eerste mannetje vervelt en 
groeit uit tot 5 em. 

25-5; Het eerste vrouwtje verve It en gaat 
van 4 naar 6 em. 

15-6; Bij deze vervelling groeit het 
vrouwtje naareen lengte van 8 em. 

16-6; Ook het eerste mannetje is aan zijn 
laatste vervelling toe. Zijn 1engte 
daarna is 6 em. 

15-7; Er wordt een onbevrucht eipakket 
afgezet. 

18-7; Een mannetje en een vrouwtje 
worden in copula aangetroffen. 

29-7; Een tweede, ditmaal bevrucht, ei
pakket wordt afgezet. 

2-9; De eitjes komen uit. 
Aile opgegeven data gel den steeds voor de 
'' snelste' · jongen. In totaa1 verve lien de 
sprinkhanen dus acht keer; de eerste keer 
meteen na het uitkomen. De temperatuur 
varieerde vanaf 1-5 van 18 oc 's nachts tot 
30 °C overdag. Daarvoor was de tempe
ratuur constant ± 28 oc. 

DREIGGEDRAG 
Als bidsprinkhanen bedreigd werden, heb 
ik ze op verschillende wijze zien reageren. 
Ten eerste hard wegrennen (bij bedreiging 
door mensen). Ten tweede opvallend heen 
en weer wiegen, waarbij ze de grijppoten 
op een karakteristieke manier voor zich 
opvouwen (bij mensen). Ten derde het in
trekken van de grijppoten (bidhouding) bij 
bedreiging door mensen en andere bid-

sprinkhanen. Ook kunnen ze dan de grijp
poten naast zich opvouwen. Ten slotte 
soms tegen kleinere soortgenoten het 
uitspreiden van de poten. 
WanneeF. een volwassen vrouw zich be
dreigd voelt, doet zij de volgende opval
lende ''handelingen'': 

Ze richt haar abdomen op en plat dit af 
om zo groot mogelijk te lijken. 
Ze vouwt haar grijppoten naast zich op. 

- Ze spreidt haar dekvleugels naar voren 
zodat de oogvlekken op deze vleugels 
goed zichtbaar worden. 

- Ze spreidt haar rode kaken (mandi"
bels) zo ver mogelijk uiteen: ze zijn dan 
goed zichtbaar. 

Wanneer je haar, ondanks haar dreigen, 
toch nadert grijpt ze je (meestal zijn dat je 
vingers) met haar grijppoten en bijt je met 
haar mandibels. Tot nu toe heb ik aileen 
mannetjes zien vliegen wanneer ze zich 
bedreigd voelden. 

CONCLUSIE 
Iedere bidsprinkhaansoort heeft zijn eigen 
schoonheid, gedrag en problemen bij de 
verzorging. De hier beschreven soort is 
zeer goed houd- en kweekbaar. Er valt aan 
deze insekten nog heel veel te ontdekken. 
Het zijn zonder meer dieren, die net als 
vele andere ongewervelden een plaats in 
de terrariumwereld waard zijn. 

SUMMARY 
Keeping and breeding of a praying man~is Spho
dromantis spec. is described. They are not particu
larly difficult to keep, eating any moving food-object 
(mostly insects and other invertebrates). Before a 
mantis is fully grown it ha'i moulted eight times. The 
difference between male and female is easy detec
table. The female abdomen consists of 6 segments, 
while the male has got 8. Although there remains a 
fair chance of the female eating the male after 
copulation we can improve its chance of survival by 
providing the female with an overdose of food and by 
filling the terrarium with as much plants as possible. 
Copulation itself may last 3 to 4 hours (temperatures 
between 17 and 30 °C). About a month later an 
eggparcel is produced. After 35 days the young hatch 
(temp. at night 17; during the day 30 °C). The 
conclusion is that praying mantis are easy to keep and 
breed. 
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BOEKBESPREKING 

SCHLANGEN 1M TERRARIUM 
BAND 1 UNGIFfiGE SCHLANGEN 
BAND 2 GIFfSCHLANGEN 

TRUTNAU, L., 1979, 1981 

De auteur heeft, zoals in de inleiding staat, 
een tweeledig doel met deze boeken. Ten 
eerste het slecbte imago dat slangen 
hebben te veranderen; ten tweede de 
veranderende houding van siangenhou
ders, die zich steeds meer gaan rich ten op 
het kweken van dieren, te ondersteunen. 
In deel 2 wordt daamaast nog geprobeerd 
de slechte naam van speciaal gifslangen te 
verbeteren. 
Deel I begint met een aantal inleidende 
hoofdstukken over slangen in de natuur, 
de mens en slangen, het bouden van slan
gen, voedsel, kweek en ziekten. Dat deze 
hoofdstukken zeer beknopt gehouden zijn 
past in het kader van het boek. Echter, dat 
ook het boodfstuk over kweken niet meer 
is dan het twee en ee~ halve bladzijde lang 
opsommen van algemeenheden, kan ik 
slecht rijmen met de in de inleiding ge
geven doelstelling. 
De volgende 150 bladzijden in deel I zijn 
gevuld met besprekingen van de niet-gif
tige slangen. Bedoeld worden de volgende 
drie families: Boidae, Acrochordidae en 
Colubridae. Hieronder vallen dus ook een 
aantal giftige slangen zoals Boiga den
drophila en Thelotornis kirtlandii. 
Elke soortbespreking bestaat uit een be
schrijving van de uiterlijke kenmerken, de 
lengte, herkomst en levenswijze en ten
slotte terrarium- en kweekgegevens. Bij 
veel soorten wordt bet gebeel ondersteund 

door een uitstekende kleurenfoto. 
In deel 2 worden de giftige slangen be
handeld. Ook bier een twintigtal inleiden
de algemene biadzijden. Natuurlijk over 
gifslangen. De auteur is duidelijk gek op 
gifslangen, maar maakt goed duidelijk dat 
ze toch erg gevaarlijk zijn. 
Na de inleiding volgen ook in dit deel weer 
soortbesprekingen. Binen de drie beban
delde families, Elapidae, Viperidae en 
Crotalidae worden de soorten in alfabe
tische volgorde behandeld, wat vreemd 
genoeg in deel I niet gebeurt. Ook de in dit 
deel voorkomende kleurenfoto's zijn van 
uitstekende kwaliteit. AI met al een goed 
leesbaar en zinvol overzicht van de onder
orde van de slangen. Uiteraard kunnen iliet 
aile± 2700 soorten aan bod komen, maar 
TRUTNAU is er in geslaagd een goede 
selectie te maken. 
Tot slot nog een tweetal "missers". Als 
eerste blijkt tijdens het lezen dat veel van 
de aangehaalde literatuur niet in de, erg 
beknopte, literatuurlijst is terug te vinden. 
Het in zo'n geval noemen van auteurs
nameD is m.i. zinloos (het irriteert mij). 
Daamaast blijkt, dat de literatuurlijsten 
(elk deel eindigt hiermee) geen overlap 
vertonen. Algemene werken, zoals KLIN
GELHOFFER, worden slechts in een van de 
twee literatuurlijsten genoemd. 
Nog erger vind ik het ontbreken van lite
ratuurverwijzingen bij de soortbeschrij
vingen. Als ik daar lees 'is al vaak in 
gevangenschap gekweekt' wil ik tocb wei 
graag weten waar ik daar meer over kan 
vinden. Zeker als 'kweken' bij de auteur 
zo hoog in het vaandel staat, vind ik dit een 
misser voor open doel. 

Tjaldo Brandenburg 

In het vorige nummer van Lacena heeft het foutenduiveltje helaas tweemaal hinderlijk toegeslagen. 
Bij het artikel ELEKTRONIKA IN HET TERRARIUM (I); EEN ASTRONOMISCHE SCHAKEL
KLOK, is vennelding van de auteur abusievelijk achterwege gebleven. Met ooze excuses aan de auteur en de 
lezers vermelden wij hem bij deze: M.Th. MEEUWES, Korte Lakenstraat 3, 2011 ZD Haarlem, zodat 
bestelling van het voUedige schema plus bouwbeschrijving nu mogelijk is. 
De kleurenfoto op de voorpagina van het meinwnmer geeft, in tegenstelling tot het onderschrift, een 
mannelijk exemplaar van Cynops PY"hogoster weer. (red.) 


