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De anolishouderij binnen de 
Nederlandse Studiegroep Anolissen 

Ingczonden: januari 1982 

INLEIDlNG 
De Nederlandse Studiegroep Anolissen is 
een in november 1977 opgerichte doel
groep van Lacerta. Sinds haar oprichting 
geeft de Studiegroep een tweemaandelijks 
mededelingen- en inforrnatieblad uit voor 
haar leden: het Bulletin van de Neder
landse Studiegroep Anolissen. ln dit 
bulletin zijn artikeltjes aan te treffen over 
vele Anolis-soorten, evenals mededelin
gen over o.a. de activiteiten van de 
regionale onderafdeling van de Studie
groep: De Kerngroep Anolissen Eind
hoven. 
De leden van de N.S.A. vonden bij hun 
Bulletin van 2 maart 1981 (jaargang 4, 
nummer 2) een vragenlijst ingesloten. Het 
bestuur en de redactie wilden met behulp 
van deze vragenlijst een beter inzicht 
krijgen in de (naar later bleek) veelal zeer 
uiteenlopende manieren van Anolis kwe
ken en houden. Dit nadat in 1979 en 1980 
tevergeefs werd geprobeerd een ledenlijst 
samen te stellen waarop tevens 
de dieren stonden zoals die door de Leden 
werden gehouden (in 1978 verscheen wei 
een dergelijke lijst). 
Op 23 mei 1981 had de redaktie 2 1 
volledig ingevulde vragenlijsten terugge
kregen van de leden. In de eerste maanden 
daarna volgde zo af en toe een aanvulling 

op eerder toegezonden lijsten. De redaktie 
trachtte in sommige gevallen tot een 
briefwisseling met enkele leden te komen 
aangaande de door hen ingestuurde vra
genlijst. Hierop kwam echter veelal geen 
respons. Het resultaat van het onderzoek 
binnen de N.S.A. vindt u in het onder
staande artikel terug. 

DESOORTEN 
Onder de 21 leden van de N.S .A. die de 
vragenlijst retourneerden bleken zich 26 
verschillende Anolis-vormen te bevinden. 
De anolissen worden in Tabel I in taxo
nomische volgorde opgesomd. Achter de 
wetenschappelijke naam staat tussen 
haakjes steeds het aantal leden dat de 
anolis in zijn bezit heeft. 
OpvaJiend, maarook wei te verwachten, is 
het relatief grote aantal leden dat in het 
bezit is van Anolis carolinensis . Yeel van 
deze leden bleken aileen deze anolis te 
bezitten. Dit is in het verleden verschei
dene malen aanleiding geweest voor de 
redaktie om een compleet bulletin aan 
deze anolis te wijden. 
Van Anolis cybotes, een anolis waarvan 
bekend is dat met deze vooral in 1976 en 
begin 1977 in grote aantallcn is gekweekt, 
zijn vrijwel geen dieren meer over. 



A no/is OCilla/liS 

winstoni Cl'. 

Tabcl l 

De sooncn 
anol iss..:n ..:n her 
aamal inzcmlcrs 
van tl..: ..:nqu~l t: tlm 
dczc in bczil hccfl . 

A no/is cybotes Q. 

soort 

Anolis carolinensis 
Anolis equestris 
Anolis chlorocyanus 
Ano/is vermiculatus 

Anolis roquet su1111nus 
Anolis roquet zebrilus 
Anolis aeneus 
Anolis extremus 
Anolis richardi 

Anolis saba nus 
Anolis gingivinus 
Anolis lividus 
Anolis leachii 

aantal leden dat de 
soort in bezit heeft 

16 
2 
3 
2 

5 
2 
4 
I 
2 

6 
4 
I 
2 

Anolis bimaculatus 3 
A no/is marmoratus marmoratus 2 
A no/is marmoratus girafus 2 
Anolis ocu/atus winstoni 4 

Anolis cybotes ~ 

.!. 

Anolis cristatellus 2 

Anolis lineallls 2 

Anolis sag rei sag rei 7 
Anolis sag rei ordinallls 
Anolis sagrei stejnegeri 

Anolis lineatopus 2 
Anolis garmanni 2 

ANOLIS COMBINATIES 
In de enquete werd gevraagd naar de 
positieve en/of negatieve ervar ingen bij 
het combineren van diverse anolissen. 
Hier liepen de antwoorden van de leden 
zeer uiteen. Terwijl het ene lid venukt was 
over een bepaalde combinatie, wist een 
ander te melden dat het juist die combi
natie was die bij hem totaal onmogelijk 
was. Het falen van een anolis combinatie 
blijkt dan ook vaker te wijten te zijn aan de 
individuele karakterverschillen der hage-



Anolis aeneus 9. 
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dissen dan aan de soort . 
Anolissen van verschillende grootte blij
ken niet, of slechts met bijzonder vee! 
moeite te combineren. Pos itieve uitzon
dering op deze ' regel' was dat soms ver
sch illen in grootte toch geaccepteerd 
werden (door de grotere anolis) omdat 
wellicht in dergelijke gevallen de kleine 
anol is n iet als serieuze rivaal wordt gezien 
(bijv. Anolis cybotes met A no/is disti
cllus) . We zien dit in de natuur overigens 
ook wei. 
De vragenlijsten leren in elk geval dat het 
combineren van verschillende anolis-soor
ten met de grootst mogelijke voorzichtig
he id dient te gesch ieden. Hierbij is het 
heus niet aileen het concurrerende gedrag 
van de volwassen mannetjes dat ons voor 
de nodige problemen stelt . Ook de 
vrouwtjes en zelfs· de juvenielen (al dan 
niet van de zelfde soort) vertonen 
onderlinge agress ie . Het uitproberen is 
helaas de enige wijze om er achter te 
komen of een bepaalde combinatie 
succesvol kan zijn. Het is hierbij van 
eminent belang dat de dieren, vooral de 
eerste dagen (maar ook lang daama), 

intcns worden geobscrvccrd. Hicrbij moet 
worden gelet op: 

Vermagering van een onderdrukt dier 
dat niet meer bij het voedsel kan komen. 
Eventuele afgebeten tenen of staarten 
en andere bijtwonden. 
De kleur van de dieren. Een dier dat 
steeds in de donkere kleurfase verkeert 
wordt waarschijnl ijk onderdrukt. 

Dieren die dergelijke tekcnen vertonen 
dienen te worden verwijderd (of anders de 
overheerser, wanneer dat de rest van de 
combinatie ten goede komt). Met name bij 
Anolis carolinensis blijkt vaak verborgen 
rival ite it voor te komen. 
Samenvattend kan worden gezegd dat er 
geen vaste regels zijn op te stellen voor het 
combineren van anolissen. Zo wist een lid 
te melden dat een combinatie van vier 
ano lissoorten lange tijd uitstekend verliep, 
totdat er een mannetje stierf. Vanaf dat 
moment was geen enkele combinatie meer 
mogel ijk en moesten aile soorten apart 
worden ondergebracht (verstoring van het 
wankel ' evenwicht'?). Met name de 
anoliskwekers blijken een volledige 
scheiding van anolissoorten voor te staan. 



, 
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HET COMBINEREN VAN ANOLISSEN 
MET ANDERE TERRARIUMDIEREN 
Er waren nogal wat !eden die anolissen 
(het ging hier vrijwel steeds om Anolis 
carolinensis) combineerden met andere 
reptielen of zelfs amfibieen. Dieren van de 
volgende genera werden met Anolis ge
combineerd: 
Hyla , Rana, Bombina , Latastia. Podar
cis, Takydromus, Otocryptis, Sceloporus, 
Lacerta, Chamaeleo, Phelsuma, Iguana, 
Chemidophorus, alsmede zeer vele nacht
gekko-geslachten. 
Het combineren van Anolis met amfibieen 
is geen succes. Anol issen zijn dieren die 
betrekkelijk droog gehouden dienen te 
worden (op een enkele uitzondering na, 
althans voor de in Nederland ingevoerde 
anol issen); ze zijn derhalve niet geschikt 
voor het paludarium! Enkele leden ver
meldden op hun vragenlijst dat boom
kikkers en roodoorkikkers zich wei eens 
tegoed wilden doen aan een wat kle inere 
Anolis carolinensis! 
Tevreden was men over het algemeen over 
de combinatie Anolis met Phelsuma: met 
nan1e de anoliskwekers waren hierover te 

spreken. Deze combinatue (vrijwel altijd 
een paartje Phelsuma met een paartje 
Anolis) scheen ook het kweken met Anolis 
(of Phe/suma) niet in de weg te staan. Er 
werd overigens wei door verschillende 
!eden melding gemaakt van agressiviteit 
van het mannetje van Phelsuma tegenover 
het vrouwtje van Anolis: het kwam soms 
voor dat het vrouwtje werd doodgebeten . 
Ook hier is langdurige observatie nodig. 
Anolis werd ook vaak (en met succes) 
samengehouden met nachtgekko's zoals 
Hemidactylus. Gymnodactylus en Cosym
botus. Dit komt uiteraard deels doordat de 
d ieren elkaar noo it ' in de weg I open ' . 
In de vragenlijst werd steeds duidelijk 
gevraagd naar goede en slechte ervaringen 
bij het combineren. Door veel leden werd 
hierop echter vaag geantwoord, meestal in 
de trant van: ' lopen elkaar niet in de weg' 
of 'verdragen elkaar'. Het werd met 
andere woorden vrijwel altijd als positief 
ervaren zolang de dieren elkaar maar niet 
echt in de haren vlogen. 
Ook h ier kan dus geen sprake zijn van 
vaste regels voor het succesvol combi
neren van Anolis met andere terrarium-



Anofis mannoratus. 

A nofis lucius. 

dieren. De dieren zullen de eerste tijd 
gedurende de combinatie nauwlettend in 
het oog gehouden moeten worden! 

KWEEKRESULT ATEN 
Van de 21 !eden hadden er elf met Anolis 
gekweekt, hierbij liepen de aantallen vaak 
zeer uiteen. De elf !eden die kweekresul
taten hadden bereikt , hadden san1cn de 
volgende anolissoorten gekweekt (tussen 
haakjes de aantallen): 

A no/is aeneus (2) 
Anolis bimacu/atus (3) 
Anolis carolinensis (61) 
Anolis chlorocyanus (3) 
Anolis crista tel/us (6) 
Anolis cybotes (ruim 37) 
Anolis ext remus (2) 
Anolis gingivinus (2) 
Anolis lineatopus (3) 
Anolis linear us ( I ) 
Anolis marmoratus girafus (29) 
Anolis roquet summus (2) 
A no/is saba nus ('vele tientallen ' ) 
Anolis sag rei ( 12) 
Anolis oculatus winstoni (±42) 
Aile bovenstaande cijfers zijn telkens het 
aantal dieren dat langere tijd ook werkelijk 
in Ieven is gebleven. Bij de kweekresul
taten viel op dat het leeuwendeel van de 
gekweekte anolissen is ' toe te schrijven ' 
aan slechts vijf personen. Elk individueel 
lid (van die vijf hiervoor genoemde) is 
daarb ij meestal verantwoordel ijk voor een 
groot aantal gekweekte anolissen van 
slechts een soort! Zo zijn bijv. a ile 
gekweekte Ano/is sabanus het werk van 
een lid, vrijwel aile Anolis oculatus 
winstoni het werk van twee )eden, en zijn 
ook aile gekweekte Anolis cybotes het 
werk van slechts twee !eden . Aileen A no/ is 
carolinensis wordt 'op aile fronten ' goed 
gekweekt, zoals uit het cijfer duidel ijk 
mag z ijn geworden. 

W AT IS DE OORZAAK VAN HET NIET 
UJTKOMEN DER EITJES? 
De !eden die nog nooit met Anolis hadden 
gekweekt geven op de vragenlijst op deze 
vraag vaak geen antwoord, deels natuur
lijk omdat de vraag niet van toepassing 
was . 
Bij de )eden die een klein aantal anolissen 
hadden gekweekt kwam zeer vaak als 
antwoord dat de eitjes te nat hadden 
gelegen, of dat de e iafzet niet juist was 
geweest waardoor de eitjes te koud hadden 
gelegen (een lid had last van pissebedden 
in de bak. deze tastten ook de eitjes aan!). 



eitjes moest volgens hen worden gezocht 
bij het ouderdier (het wij fje dat de e itjes 
gelegd had). Het viel hen overigens wei op 
dat het kweken met sommige soorten bij
zonder moe izaam verl iep (Anolis lineatus, 
Anolis lineatopus en Anolis chlorocya
nus). 

LEVENSKANSEN DER JONGEN 
Wij stelden ook de volgende vraag: ' Hoe 
lang Ieven de juvenielen, en wat is de 
oorzaak van een eventueel vroegtijdig 
sterven volgens u?' 
Van de I eden die daadwerkel ijk met A no/is 
kweekten, zeiden er acht de dieren vol
wassen te krijgen. Bij de overige leden 
bleek dat de dieren vaak binnen drie weken 

Anolis gingevinus a. De vijf leden die het grootste deel van de stierven. Maar ook later bleken zich nog 
anolissen hadden gekweekt verschilden problemen voor te doen: tot drie maanden 
van mening. Een lid zei nooit enige last na de geboorte stierven anolissen! Vrijwel 
ondervonden te hebben bij het uitbroeden aile !eden waren van men ing dat de oor
van de e itjes. Twee andere hadden last van zaak van het vroegtijdig sterven der jongen 
een grote uitval van eitjes, maar wisten moest worden gezocht bij de ouderdieren 
absoluut niet waar het aan lag; de methode (het wijfje). In dit verband werd soms 
die bij de ene anolissoort wei werkte, melding gemaakt van de beruchte schrik
bleek bij de andere soort niet op te gaan. achtighe id (bij het aandoen van het Iicht, 
De overige twee zeiden over het algemeen of bij het t ikken op de ruit), stuipen, en 
niet zo veel uitval te hebben. De oorzaak voedselweigeringen. Men voegde hier 

Anoliscybores. van het afsterven van een klein aantal echter altijd onmiddelijk aan toe dat d it te 
wijten zou z ijn aan een vitaminen- en 
mineralentekort bij het moederdier tijdens 
de dracht. 

VOEDSEL 
Het voedselpakket dat de anolissen bij de 
verschillende N.S .A. leden krijgen voor
geschote ld is zeer verschillend. Zo waren 
er bijv. drie I eden die hun anolissen slechts 
een soort voedseldier aanboden (een lid 
voerde aileen met krekels, twee andere 
voerden slechts vliegen; aile voedsel
dieren werden met een vitaminpreparaat 
bestoven). Twee !eden 'blonken uit' door 
de variatie die zij hun anolissen baden (de 
een voerde afwisselend met krekels, fruit
vliegen, wasmotlarven, sprinkhanen en 
we ideplankton, de ander met meelwor
men, vliegen, vliegenmaden, krekels, 



Tabclll 
De vcrsch illende 
vocdseldiercn en 
het aantalleden dat 
dit vocdscl voor 
z ijn diercn toepast. 

A no/is chrysolepis. 

pissebedden , spinnen , fruitvliegen, was
motlarven. Alphitobius-larven ('buffalo
wormen') en we ideplankton. 
Onder de 21 !eden bleek de vlieg als 
voedseldier het meest populair: 19 !eden 
voerden regelmatig vliegen aan hun ano
lissen. Goeie tweede waren de krekels; 15 
!eden blijken hiermee te voederen. Ook de 
meelwormen scoorden (tegen de verwach-
ting in) vrij hoog; 10 )eden bleken hierrnee 

banaan, s inaasappel, jam en stroop 
(eventueel gemengd met een vitamine
preparaat). Een lid uit Cura~ao wist te 
vertellen dat hij twee maal een Anolis 
lineatus met een bloemblaadje in de bek 
had gezien . Zie voor verdere gegevens 
tabel II . 

(vaak onder vermelding van het woordje voedsel 
'soms') te voeren. Wat betreft die meel-

aantalleden dat met 
het betreffende voedsel 

voert wormen bestond bij de !eden nogal wat 
onenigheid: de een verrneldde uitdrukke-
lijk nooit ( !) met meelwormen te voeren vliegen 19 

15 
10 

omdat het verstoppingen zou veroorzaken, huiskrekels 
de ander stelde dat de meelworrn als meelwormen 
voedseldier ondergewaardeerd werd en weideplankton 
dat hij niet bang was om met meelworrnen fruitvliegen 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
4 

te voeren . 
In de zomer bleken nogal wat !eden met 
weideplankto n te voeren (9 )eden). Ook 
met fruitvliegen (8 1eden) en wasmotten (7 
)eden) bleek redelijk vaak te worden 
gevoederd. 
Een enkel lid vermeldde dat de anolissen 
(dan vaak gecombineerd met Phe/suma) 
werden gezien bij het e ten van hon ing, 

wasmotten 
vliegenmaden 
wasmotlarven 
sprinkhanen 
spinnetjes 
pissebedden 
Alphitobius larven 
veldkrekels 
(totaal aantalleden 2 1) 

VITAMINEN EN MINERALEN 
De !eden werd gevraagd of zij wei eens 
vitaminen en/of mineralen toedienden en 
zo ja, welke en in welke hoeveelheden. 
Aile leden gaven hun dieren (direct of 
indirect) vitaminen en/of mineralen. 
Wat opviel, zeals uit tabellll blij ken mag, 
was de bijzonder grate verscheidenheid in 
vitamine- en kalk-preparaten. 

DISCUSSIE EN SLOT 
Zeals al eens eerder in dit a rtikel werd 
gezegd , waren er van de 2 1 leden die aan 
de enquete meededen v ijf die in grate 
hoeveelheden met Ano/is hadden 
gekweekt ( ieder van hen was geed voor 
vele tientallen anolissen). Het is tot slot 
misschien interessant om eens te kijken 
hoe juist z ij de vragenlijst invulden. 
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Hebt u verschillende anolissoorten ge
combineerd? 

twee antwoordden met nee, de drie 
overigen hadden wei anol issen gecom
bineerd maar bleken met deze soorten 
niet of slechts zeer gering gekweekt te 
hebben. 

lndien uw jonge anolissen vroegtijdig 
stierven, wat is daarvan dan de oorzaak 
denkt u? 

een lid weet het aan verkeerde voeding 
(hij voerde aileen maar met fru itvl ie
gen, die volgens hem vrij vee! alkohol 
bevatten); de overige v ier waren una
niem van mening dat de oorzaak een 
v itamine- en/of kalk-tekort was 
geweest. 

Waaruit bestaat het voedsel van uw 
ouderdieren? 

een lid voerde aileen met krekels: twee 
schotelden hun dieren een uitgebreid 
menu voor (o.a. weideplankton, kre
kels, wasmotten, vliegen); de twee 
overigen voerden uitsluitend met kre
kels en vliegen. 

Geeft u wei eens vitaminen en/of kalk
preparaten? Welke preparaten verstrekt u 
(merknaam graag), hoe geeft u die en in 
welke hoeveelheden? 

z ie hiervoor tabel Ill de met een * 
gemerkte regels. 

Hebt u wellicht andere dieren met Anolis SUMMARY 

gecomb ineerd? 
drie antwoordden ontkennend, de twee 
overigen hadden Anolis 'gecombineerd 
met Phelsuma, nachtgekko's en Oto
cryptis . Dit bleek de kweekresultaten 
niet wezenlijk te be"invloeden. 

lndien uw Ano/is-eieren niet uitkomen, 
wat is daarvan dan de oorzaak naar uw 
mening? 

drie ondervonden bij het uitbroeden 
van de e itjes geen problemen, even
tuele afval wijtten zij aan de I ichame
lijke toestand van het vrouwtje tijdens 
de drach t, de twee overige hadden het 
vooral de laatste jaren moeilijk , de 
oorzaak van de problemen was hun 
onbekend. 

Hoe lang blijven uw jonge anolissen in 
Ieven? 

allen wisten hun jonge anolissen 
volwassen te krijgen. 

This article summarizes the results of an inquiry into 
the care and breeding o f Anolis in captiv ity amongst 
the members of the "Nederlandse Stud iegroep 
Anol issen·. a subdiv is ion ("doelgrocp") of"Lacerta". 
Twenty-six different Ana/is appeared to be kept 
(table 1). About combin ing differentAno/is-species in 
one terrarium no general direct ives can be given . 
Every combination must be tested for all individuals 
may behave in a d ifferent way. Generally combi
nations of different Anolis-species arc not recom
mended. An ima ls from other genera can sometimes 
be kept with A no/is without trouble. The combination 
Phelsuma-Anolis is often found and scc.:ms to have no 
negative effect on breeding-resul ts . From the 15 
species which were.: bred Anulis carolinensis was 
most common and abundant. 
The reason why somet imes the eggs will not develop 
properly was generally assumed to be a sub-optimal 
health of the mother ;mole during pregnancy . Also 
the live expectancy of the juveniles is hereby 
influenced. 
In table II the different foods used for the anoles arc 
summed up. table Ill gives a view of vitam in and 
mineral preparations used by the members. Special 
attem ion is given to the answers of the most suc
cessful ano le-brecdc.:rs. 



Tabellll 
Vitamine- en 
kalkpreparaten en 
hun toepassing 
door leden van de 
N.S.A. De mer* 
aangegeven 
preparaten worden 
gebruikt door de 
vijf meest succes-
volle kwekers van 
anolissen. 
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vitamine- of wijze van gemiddelde aantalleden 
kalkpreparaat toediening dosering b ij dat gebruik 
(merknaam) anolissen maakt van bet 

preparaat 

*Gistocal bestuiving voedseldier elk voedseldier 12 
*Amrepcal bestuiving voedseldier elk voedse1 dier 4 
Arucal bestuiving voedse1dier elk voedseldier I 

*Cam icon in voedingsbodem n.v.t. 2 
insekten kweek 

Diervitaal bestuiving voedse1dier elk voedseldier I 
Kynocal bestuiving voedseldier elk voedseldier I 

*Gemalen eierschaal los in terrarium doet er n iet toe 2 
Melkzure kalk in drinkwater een theelepel op I liter 2 

waterkweek 
Fosforzure kalk bestuiving voedseldier zeer incidenteel I 

*BogenaAD3 in drinkwater 5 druppels per liter 3 
water per week 

*Dohyfral AD3 in drinkwater 5 druppels per liter 5 
water per week 

*Organon AD3 in drinkwater 5 druppels per I iter 
water per week 

Davitamon AD3 in drinkwater 5 druppels per liter 
water per week 

Avitran AD3 in drinkwater 5 druppels per liter 
water per week 

AmrepD3 in drink water 4 druppels per I iter 
water per week 

v 12 in drinkwater I 0 druppels per liter 2 
water per week 

*Bogena vit. B in drinkwater 5 druppels per I iter 3 
water per week 

*Dagravit 8-kompl. in drinkwater 4 druppels per liter 3 
water per week 

Beavit 8-kompl. in drinkwater 7 druppels per I V.. 
liter water 

*Bogena vit. E in drinkwater 5 druppels per Y2 3 
liter water per week 

Tarwekiemol ie vettig maken 
voedseldier 

Afwijkend: 
vaak wordt wat Roosvicee gegeven (eens per twee weken) 
er was een lid dat een vitaminepreparaat voor schildpadden gaf (gemengd door bijv 
~~ . 
een lid werkte met True-lite buizen 
een lid gaf zijn dieren vitamine C. Onzes inziens is bet toedienen van vitamine C 
zinloos, daar reptielen waarschijnlijk (zoals overigens de meeste dieren) zelf 
vitamine C aanmaken. 
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Enkele herpetologische waarnemingen op 
Vulcano (Eolische eilanden) 

INLEIDING 
van I tot 5 augustus 1979 was ik in de 
gelegenheid een der Eolische eilanden te 
bezoeken. Ik heb de reptielen slechts 
kunnen observeren en niet voor een 
nauwkeurige determinatie kunnen van
gen. Door tijdgebrek heb ik behal ve 
Vulcano slechts heel even Lipari kunnen 
aandoen. 

DE EOLISCHE EILANDEN 
De Eolische eilanden, ook wei Liparische 
eilanden genoemd, liggen zo'n 30-90 km 
ten noorden van Sicilie. Het zijn er acht, 
waarvan Lipari het grootste is (37 km2). 

Aile eilanden zijn van vulkanische oor
sprong. Vulcano en Stromboli zijn nog 
actief. De krater van Vulcano is sinds 1888 
niet meer werkzaam geweest. De wanden 
van de krater zijn echter nog steeds zicht
baar actief (zwaveldampen). Ook een 
gedeelte van de kust is vulkanisch actief 
hetgeen een borrelende en plaatselijk zeer 
hete zee oplevert. De eilanden zijn geo
logisch jong en hebben nooit aan Sicilie 
vastgezeten. 

VULCANO 
Vulcano ligt zuidelijk van Lipari, het 
dichtst bij Sicilie. Het heeft een opper
vlakte van 21 km2 • De hoogste top is de 
Monte Aria met 499 m. De Gran Cratere 
heeft een hoogte van 386 m. De bodem 
van het eiland bestaat uit voornamelijk 
donker vulkanisch gesteente. Er wordt 
obsidiaan gevonden, een glasachtig git
zwart gesteente. De vegetatie is althans 's 
zomers zeer soortenarm en zeer dor. 
Aileen op het schiereilandje Vulcanello is 
sprake van een dunbegroeid bos. Bij het 
enige dorpje, Porto Levante, worden enige 
cultuurgewassen gekweekt. Hier worden 

ook veel geiten gehouden, wat de toch ai 
schrale vegetatie geen goed doet. Het 
eiland is zeer droog en open zoet water ben 
ik niet tegengekomen. Het meeste water 
wordt ook ingevoerd vanuit Sicilie en bet 
vaste land. 

HERPETOFAUNA 
Op Vulcano komen geen amfibieen voor. 
Op Lipari komen volgens MERTENS ( 1955) 
de groene pad (Bufo viridis) en de schijf
tongkikker (Discoglossus pictus) voor. 
Volgens BRUNO ( 1976 en 1977) zijn er op 
Vulcano vijf soorten reptielen bekend: 
twee muurhagedissen, twee gekko 's en 
een slang. 

PODARCIS WAGLER/ANA ANTON/ON/ 
Deze ondersoort van de Siciliaanse muur
hagedis heeft een bruine rug met een brede 
zwartgev lekte dorsale band. De zwarte 
vlekken gaan soms over in een netwerk. 
De buikzijde is wit en de keel en het begin 
van de borst zijn intensiever gevlekt dan 
bij de nominaatvorm. Deze hagedis is 
endemisch voor Vulcano en komt niet op 
de andere eilanden voor. Ik heb deze soort 
aileen maar aangetroffen in het dal tussen 
de Gran Cratere en de Monte Saraceno, 
n.l. aan de kant van de weg tussen 
oleanderstruiken. Ze zijn erg schuw en ik 
heb ze dan ook niet goed kunnen bekijken. 
Ook op Vulcanello zou &eze hagedis veel 
voorkomen. Ik heb daar wei hagedissen 
gezien maar vooral P. sicula. 

PODARCIS SICULA SICUI.A 
Deze vorm van de ruinehagedis wijkt niet 
veel af van de vorm op Sicilie. Een smalle 
dorsale gevlekte band met weinig of geen 
nettekening op een bruingroen~ onder
grand karakteriseert de mannetjes. De 



Podarcis wagleriana 
alllonioni. Foto: 
FERWERDA. 

wijfjes zijn meer bruin van kleur. Deze 
hagedis komt in tegenstelling tot de vorige 
op het hele eiland voor en is plaatselijk 
zeer talrijk. Op de wand van de Gran 
Cratere, zo'n 100 meter onder de top 
kwam ik to t m ' n verbazing een exemplaar 
tegen, terwijl op die plaats al geen plant 
meer groeide en de zwaveldamp al be
hoorlijk sterk was. Bij Porto Levante 
waren de dieren zeer talrijk, waarschijnlijk 
omdat daar de kans op water en voedsel het 
g rootst is. Op de camping was deze soort 
ook volop aanwezig. In het droge bin
nenland van Yulcano hebben we bijna 
geen hagedissen gezien. Aileen fangs het 
ene weggetje dat het eiland doorkruist 
hoorde ik ze vaak wegritselen. Yijanden 
van deze dieren zijn behalve de zwarte 
toornslang (Coluber viridijlavus carbona
rius) waarschijnlijk de vele raven. Yer
moedelijk zullen ratten en huisdieren ook 
soms een haged!s verschalken. 

TARENTOLA MAURITANICA 
De muurgekko heb ik eenmaal gezien in 
Porto Levante. Hij zat op een gemetseld 
muurtje te zonnen. Deze soort komt op aile 
Eolische eilanden voor. 

HEM/DACTYLUS TURCICUS 
De Europese Tj itjak komt volgens 13RUNO 

( 1976) in het zelfde biotoop voor als de 

muurgekko. lk heb echter de twee soorten 
nooit samen gevonden en vermoed dat ze 
elkaar niet verdragen . Op Yulcano heb ik 
deze soort niet gezien. Mogelijk leeft hij 
op Yulcano op plaatsen die moeilijker te 
bereiken zijn. 

COLUBER VIRIDIFLA VUS· 
CARBONARIUS 
Deze slang vond ik om een uur of tien in de 
ochtend zonnend op een paar stenen vlak 
bij onze camping. Het dier vie! in het 
geheel niet op tegen de donkere onder
gra nd. Het dier is zoals de naam al zegt en 
in tegenstelling tot de nominaatvorm 
geheel zwart. Ook deze slang is op aile 
Eolische eilanden vertegenwoordigd en 
voed zich vnl. met hagedissen en kleine 
zoogdieren. 

SUMMARY 
Of five species that live on Vulcano according to 
BRUNO ( 1976) four were observed . Podarcis sicula 
sicula is abundant throughout the whole island 
Podarcis wagleriana alllonioni has been obse..Ved in 
the valley of Gran Craterc and was not C(!mmon. 
Tarell/ola mauriwnica was seen once in Porto 
Levante. Hemidactylus wrcicus was not seen and 
Coluber viridiflavis carbonarius was seen once in the 
neighbourhood of the camping. 
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Elektronika in het terrarium (2) 
Een automatische dimmer 

lngezonden: maart 1982 

INLEIDING 
Dimmers worden steeds vaker gebruikt 
om de verlichting van terraria te regelen. 
Het nadeel van een konventionele dimmer 
is dat u met de hand de knop langzaam om 
moet draaien om de lampen langzaam te 
doen doven of opgloeien. Een elektro
nische regeling zou heel wat eenvoudiger 
zijn. Tevens zou u de intensiteit van de 
Iampen in uw terraria atbankelijk kunnen 
maken van de Iichtintensiteit buiten, zoals 
GETREUER ( 1982). Het nadeel is dan datu 
's avonds in het donker zit. 
Het bijgaande schema is dat van een auto
matische dimmer waarbij u slechts een 
schakelaar om hoeft te zetten om de 
Iampen geheel vanzelf langzaam uit te 
Iaten doven of op te Iaten gloeien. De tijd 
die daarvoor nodig is, is in te stellen tot 
maximaal 50 minuten. Sommige schake
lingen van automatische dimmers hebben 
het nadeel dat de Iampen gaan knipperen 
op het moment dat ze helemaal gedoofd 
worden (hysteresis). Daar heeft dit schema 
geen last van. De voorzieningen om de 
lam pen 'knipperloos' naar 0 volt te regelen 
zitten aile in het IC TCA 280A uit schema 
2. De eigenschap van dit IC is verder dat 
de helderheid van de te regelen lampen 
omgekeerd evenredig is aan de spanning 
op pen 7. Deze spanning wordt nu lang
zaam gevarieerd in schema I . 

WERKING SCHEMA I 
Condensator C2 wordt langzaam opgela
den of ontladen. Hierdoor varieert de 
spanning op pen 6 van IC I , welke door
verbonden is met pen 7 van IC2. Als C2 
geladen is, dan zijn de Iampen gedoofd. 
De snelheid waarmee C2 op- of ontladen 
wordt, en dus waarmee de lampen op
gloeien of uitdoven, is atbankelijk van de 

instelling van de potmeter Pl. Met P4 stelt 
u de verhouding in tussen de opgloei- en 
uitdooftijd van de lampen. Met P2 kunt u 
de minimale helderheid van de lampen 
instellen. Normaal zal deze op de + staan, 
maar heeft u 's nachts wat Iicht nodig, dan 
kunt u dat hiermee regelen. Uitdoven gaat 
weer Iangzaam, nadat u P2 naar de + heeft 
gedraaid. Moet het Iicht snel uit, dan kunt 
u PI even naar minimale weerstand 
draaien. Met P3 kunt u de maximale hel
derheid van de lampen regelen. Wilt u een 
dagje wat minder Iicht, dan stelt u dat 
hiermee in. Normaal staat P3 op de 0. 
S is de schakelaar die het geheel bedient. 
In de stand 'uit' gaan de lampen langzaam 
uit, in de stand 'aan', langzaam aan. 

WERKING SCHEMA 2 
Dit schema is grotendeels overgenomen 
volgens de specificaties van de fabrikant 
van IC2. Aile funkties die benodigd zijn 
voor een goede dimmer (nulpuntdetektie, 
zaagtandopwekking enz.) zitten in IC2. 
De transistoren T I en T2 zorgen voor een 
stabiele voedingsspanning voor schema I. 

DEBOUW 
De bouw zal weinig problemen opleveren. 
Het verdient aanbeveling de IC's in voet
jes te plaatsen. IC2 is n.l. vrij prijzig (± 
f 12,-),ICI moetuuithetvoetjekunnen 
nemen om P4 op de dadelijk te beschrijven 
wijze afte regelen. De keuze van de triac is 
vrij en hangt af van de door u te schakelen 
lampen. Als u de regel aanhoudt datu met 
een triac van 6 ampere 600 watt kunt 
regelen, dan kan er weinig mis gaan. U 
kunt hem het beste nog op een koelplaatje 
monteren. 
De ontstoorspoel L is een kleine ringkem
spoel, ook weer atbankelijk van de door u 
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te schakelen belasting, zij het dat deze 
spoelen niet voor zeer grote amperages 
verkrijgbaar zijn. U neemt dan gewoon de 
grootste die u kunt krijgen (zal voor ± 5 
ampere zijn). 

AFREGELING 
De enige afregeling die moet worden uit
gevoerd is die van P4. Zoals reeds gezegd, 
stelt u hiermee de verhouding in tussen de 
tijden die nodig zijn voor het opgloeien 
respectievelijk uitdoven van de lam pen. 
Wilt u beide tijden gelijk hebben, dan gaat 
u als volgt te werk: Neem IC I uit zijn 
voetje, meet met een ohm-meter de weer
stand tussen pen I van het nu lege IC
voetje en de min van de voeding. P4 
verdraait u totdat u een waarde van 10 
Kohm meet. Klaar. Opgloeien en uitdoven 
zal nu ongeveer even lang duren. Ver
draaiing van PI kan enige invloed hebben 
op de met P4 ingestelde verhouding, 
welke overigens niet per se I : I hoeft te 
zijn. P2 staat bij normaal gebruik 
naar de plus gedraaid en P3 naar de min. 

SLOTOPMERKINGEN 
Deze dimmer is in eerste instantie geschikt 
voor de regeling van gloeilampen. 
Gewone T .L.-buizen kunnen niet zonder 
meer gedimd worden. Wilt u toch T.L.
buizen dimmen, dan is dat mogelijk als u 
de buizen schakelt zoals beschreven is in 
het elektronikatijdschrift Elektuur. U heeft 
dan een extra gloeistroomtrafo voor de 
T. L. -buizen nodig die u eventueel nog met 
een aparte schakelklok voor en na het 
dimmen aan en uit kunt schakelen. De 
tevens in dat artikel beschreven automa
tische dimmer is vergelijkbaar met deze. 
Mijn ervaringen met het daar gebruikte IC 
zijn echter slecht. 
Let u er verder wei op dat de hele schake
ling is doorverbonden met het net! Voor 
PI, 2, 3 kunt u daarom het beste types 
nemen met een kunststof as. Voor 
schakelaar S dient u een deugdelijk type te 
nemen, geschikt voor netspanning. Even
tueel kunt u in plaats van deze schakelaar 
een schakelklok het werk Iaten doen (dan 

wei een andere dan voor de eventuele 
gloeistroomtrafo van de T.L.-buizen). 
Deze klok moet voorzien zijn van een 
spanningsloos omschakelkontakt. Be
schikt uw klok daar niet over (bijv. typen 
als de Diehl multimat), dan kunt u een 
relais tussen schakelen op de manier zoals 
verduidelijkt wordt in de tekening. 
Bouwt u het geheel in een stevig kastje, 
dan kan niemand per ongeluk met zijn 
vingers in de schakeling terecht komen. 
Tenslotte dient u er op te letten dat iedere 
triac een bepaalde minimumbelasting 
moet schakelen. Een beetje flinke triac 
heeft aan 100 watt al niet genoeg. Een te 
lage belasting gaat onregelmatig branden 
als u hem voluit laat branden. Tevens gaat 
de ontstoor-spoel dan flink brommen. Bij 
een normale belasting zal deze spoel ook 
wat brommen, het ergste als de lampen op 
halve kracht branden, maardit is normaal. 

SUMMARY 
A description is given of an automatic electronic 
dimming device for incandescent lamps which is 
independent of natural daylight. The dimming period 
can be regulated (PI) between 0 and 50 minutes. 
Minimal and maximal brightness can be regulated 
with P2 resp. P3. This device can regulate lamp
voltage to zero without flickering effects caused by 
hysteresis. 
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Onderdelenlijst: Rl = 10 K. R2= 100 ohm. R3,4= 
4,7 K. RS= I M. R6=330 K. R7,9=22 K. R8,17= 
100 K. Rl0=82 K. Rll =68 K. Rl2= 150K. Rl3= 
270 K. Rl4= 150 ohm. Rl5=3,9 K. Rl. .. 15,17: 
~watt. Rl6=4,7 K, 8 watt. 
Cl =56 p. C2=22 u/16V., tantaal elco. C3 = 1000 u/ 
16V., elco. C4= 1,5 n. CS= I u/16V., elco. C6,7= 
100 n,400V. 
TI,2=BC 547B. 01,2,3= IN4148. ICI =CA 3130. 
IC2 = TCA 280A. 

PI = potmeter I M Oin. ). P2,3 = potmeter 25 K (lin.). 
P4 = instelpotmeter I 00 K. S = schakelaar, I x om (zie 
tekst). L = ringkem ontstoorspoel (zietekst). Tri =triac 
(zie tekst). Koelplaatje voor de triac. IC-voetjes. 
Printje. Steker. Contrasteker of stekerdoos. Snoer. 
Kastje. Knoppen voor potentiometer. Bevestigings
materiaal voor de triac en het printje. 
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BOEKBESPREKlNG 

HERPETOLOGISCHE LITERA TUR
VERZEICHNIS 
ROLFGROSSHANS , 198 1 
Naast de reeds tangere tijd bestaande Zoo
logical Record (Amphibians, Reptiles) en 
de Herpetological Review, is er kort 
geleden een nieuwe herpetologische bi
bliografie uitgekomen. Deze lijst van 
herpetologische literatuur bestaat uit een 
dikke multoband met een plastic kaft met 
daarin een Josbladig systeem van onge
nummerde bladzijden. Deze bevatten een 
opsomming van allerlei titels op herpe
tolog isch gebied, alfabetisch op auteurs
naam gerangschikt. Dee! I bevat aile 
titels; het recent uitgekomen dee! 2 bevat 
een index op diemamen , geografische 
namen , namen van ziekten en allerlei be
g rippen en een index met namen van tijd
schriften . Het werk is in zijn geheel3,5 em 
dik en telt , blijkens het voorwoord, 3 195 
titels . Deze Literaturverzeichnis is het 
resultaat van de werkzaamheden van een 
aktieve amateurherpetoloog die het zich 
tot liefhebberij heeft gemaakt om aller
hande literatuur te verzamelen, in eerste 
instantie Duitstalige, maar ook titels in 
andere talen. 
Alhoewel in principe elke poging om lite
ratuur toegankelijk te maken toegejuicht 
moet worden en ik met belangstelling de 
bibliografie heb doorgebladerd, zijn ereen 
aantal belangrijke punten van kritiek. De 
voomaamste kritiek geldt het feit dat de 
literatuurverzameling geen goed om
schreven doe! heeft en daardoor eigenlijk 
een willekeurige greep is van literatuur uit 
a llerlei deelgebieden van de herpetologie. 
Hij kan daardoor dan ook op geen enkel 
punt volledig zijn. Hij is niet toegespitst op 
een bepaald onderwerp, nie t op het weer
geven van het volledige oeuvre van be
paalde auteurs en niet op de literatuur over 
een bepaald geografisch afgebakend ge
bied. Van geen enkel tijdschrift zijn aile 

jaargangen systematisch doorgenomen. 
Nu besef ik wei dat dat een hele klus zou 
zijn. Het zou neerkomen op het maken van 
een cumulatieve index van vele tijdschrif
ten. Toch zou een opzet, waarbij de sa
mensteller een bepaald doel formuleert 
een betere indruk geven van wat men wei 
en vooral ook wat men niet in de 
bibliografie kan opzoeken. Zulke beper
kingen en afbakeningen zouden dan in het 
voorwoord duidelijk vermeld moeten 
worden. Er zijn nog een aantal pun ten: De 
index verwijst naar woorden in de titels 
van de bibliografie , maar doordat de 
samensteller niet aldie literatuur zelfheeft 
kunnen inzien, verwijst die niet naar 
bepaalde belangrijke onderwerpen die in 
een artikel behandeld worden. Bijvoor
beeld: 'Bombina' verwijst naar titels met 
daarin het woord 'Bombina' echter niet 
naar titels waarin aileen de Duitse naam 
van het dier 'Unke' voorkomt, maar 
waarvan de inhoud evenzogoed over 
Bombina gaat. Maar ook overigens is de 
index lang niet volledig. Heel ongebrui
kelijk is het verder dat de samensteller 
enkele niet-Duitse titels (bijvoorbeeld 
enkele oude Nederlandse artikelen in 
Lacerta) gewoonweg vertaalt in het Duits. 
Wei nuttig misschien voor Duitse lezers, 
maar in feite onjuist en misleidend. 
Samenvattend had ik zelfhet liefste gezien 
dat de samensteller zich beperkt had tot de, 
op zich al enorme, opgave aile Duitstal ige 
aquarium- en terrariumtijdschri ften door 
te lichten en toegankelijk te maken met een 
goede index. Misschien zou bij het voor
bereiden van de aangekondigde jaarlijkse 
aanvullingen het accent alsnog daamaar 
verplaatst kunnen worden. De bibliografie 
in zijn huidige opzet is echter te breed en te 
algemeen en daardoor in praktijk minder 
goed bruikbaar. Het geheel is bovendien 
nogal kostbaar, zodat ik de aanschaf ervan 
niet zonder meer zou willen aanbevelen. 
Max Sparreboom 


