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Lacerta vivipara, mannetje (links) en vrouwtje. 
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Oecologisch onderzoek aan Lacerta vivipara,_ 
de levendbarende hagedis, in het Oostenri jks 
hooggebergte 

Ingezonden: juni 1982 

INLElDING 
De levendharende hagedis Lacerta vtvl
para heeft een zeer groot verspreidings
gehied in Europa en Azie. Het is in Europa 
tevens het reptiel dat het heste kou kan 
verdragen. Zo ligt de noordgrens van de 
soort in Europa tot ver hoven de pool
cirkel, terwijl hij in gebergten tot op grote 
hoogte (ca. 3000 m) kan voorkomen 
(HECHT, ! 928). 
Het activiteitsseizoen van L. vivipara 
duurt in Nederland grofweg 7 maanden 
(maart t/m september). Hierdoor wordt 
door de S?~ het grootste gedeelte van tijd 
hesteed aan het volhrengen van een voort
plantingscyclus {VAN NULAND & STRIJ

BOSCH. 198 1). In het hooggebergte is de 
situatie echter anders. Hier hebben de 
dieren vanwege het korte sneeuwvrije 
seizoen slechts ca. 4 maanden voor hun 
normale activiteit ter beschikking. Dit 
leidt dan ook direkt tot de vraag hoe deze 
soort zich dan in het hooggebergte nog kan 
voortplanten? Het probleem van dit (te?) 
korte seizoen werd onderzocht te Serfaus 
(Tirol, Oostenrijk). Het onderzoek werd 
gestart op 28 mei 198 1 , toen er nog 

sneeuw op de proefvelden lag, en werd 
beeindigd op 17 september 1981 . 
Indien mogelijk werden de verkregen 
resultaten vergeleken met resultaten van 
overeenkomstig onderzoek aan enkele 
laaglandpopulaties in Nederland. 

STUDIEGEBIED 
Het onderzoek werd uitgevoerd in het 
Laushachtal, gelegen op 2000 m hoogte. 
Dit dal maakt deel uit van de Komperdeli
Aim te Serfaus (Tirol, Oostenrijk) en 
bevindt zich voor een groot gedeelte net 
niet hoven de boomgrens. Als gevolg van 
kaalkap is het echter toch boomloos. 
In het Laushachtal werden 2 proefgebie
den gekozen. Proefgehied A (oppervlakte 
ca. 3000 m2) lag op 2000 m hoogte en 
werd gevormd door een ge'isoleerd gele
gen morene. Proefgebied B (oppervlakte 
ca. 3600 m2) was een vrij steile helling, 
gelegen op het zuidoosten. De hoogte 
hiervan verliep van 2 150 m aan de voet tot 
ca. 2200 m aan de top. De vegetatie 
hestond op beide proefvelden vooral uit 
struikachtige gewasssen zoals alpenroos 
en hosbes. 



Overzicht van het 
Laubachtal: 
de proefgebieden 
liggen linksonder 
en rechtsmidden 
op de foto. Foto: 
STRIJBOSCH. 
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WEERSGESTELDHEID 
Het weer bleek een erg grillig karakter te 
hebben waarbij warrnte- en koudeperiodes 
elkaar afwisselden. Tijdens de koude pe
riodes vie! er niet aileen vee! regen maar 
ook sneeuw (zelfs in half juli!). Hierdoor 
wordt de seizoensduur voor de hagedissen 
natuurlijk nog korter. Zo bleken tijdens 
deze zomer aileen a! vanwege sneeuw
bedekking ca. 14 dagen volledig voor 
hagedissen ongeschikt te zijn. 
Toch was het op de Komperdell-Alm 
zonniger dan in Nederland, terwijl er ook 
meer neerslag gemeten werd. Uit onze 
metingen kwam verder nog naar voren dat 
het op proefgebied A gedurende het hele 
seizoen warmer en droger was dan op B. 

PROEFOPZET 
Op allebei de proefvelden werden op een 
onderlinge afstand van 5 meter genum
merde paaltjes geplaatst. Er werd gepro
beerd om op beide proefvelden zoveel 
mogelijk hagedissen te vangen. Dit van
gen gebeurde met de hand en na iedere 
vangst kreeg elk dier een individueel 
merk. Daamaast werden steeds een aantal 
gegevens genoteerd zoals: vangplaats, 
geslacht en/of geschatte leeftijd, lengte en 
gewicht. Zodoende waren we in staat om 
naast gegevens over de activiteit tijdens 
het seizoen tevens enkele populatie-ge
gevens te verkrijgen zoals de grootte en de 

samenstelling van de populatie, relatieve 
dichtheid enz. 
Naast de bovengenoemde veldstudie werd 
gedurende een hele dag per week het 
gedrag van een mannetje en een vrouwtje 
gevolgd. Deze dieren bevonden zich in 
een open vivarium (I ,5 x I ,5 m) op proef
gebied A. Het gedrag van de dieren werd 
van minuut tot minuut ingesproken op een 
cassette-recorder en later uitgewerkt. 
Tenslotte werd ook nog geprobeerd om 
enig inzicht te verkrijgen in de toestand 
van het zgn. vetlichaam van oo en <:j?<:j? in de 
loop van het seizoen. 

KLEURV ARIA TIES 
Het is bekend dat er bij L. v1v1para een 
grote variatie in kleur en rugpatroon kan 
optreden (ARNOLD eta!., 1978). Dit bleek 
in ons studiegebied in sterke mate het 
geval te zijn. De buikkleur van de 
mannetjes varieerde bv . van roze-geel tot 
donkerrood. Verder hadden vee! dieren 
een groenachtige glans op rug en flanken. 
Het was opvallend dat er een aantal 
mannetjes gevangen werd met het voor 
vrouwtjes karakteristieke rugpatroon 
(laterale lengtestreping) . Op grond van 
hun staartworteldikte en buikkleur bleken 
het echter wei degelijk mannetjes te zijn . 

SEIZOENSRITMIEK 
Uit figuur I blijkt dat er duidelijke 
verschillen zijn in de seizoensritmiek van 
de hooggebergte-populatie te Serfaus en 
een Nederlandse populatie. Behalve het 
feit dat de seizoensduur aanzienlijk korter 
is (± 4 maanden t.o.v. ±7 maanden in 
Nederland), is er ook een opmerkelijk 
ver$chil in de volgorde waarin de dieren 
uit de winterslaap komen. In Nederland 
komen de mannetjes nl. altijd als eersten 
uit de winterverblijven, pas na enkele 
weken gevolgd door de vrouwtjes en de 
onvolwassen dieren. In Serfaus zien we 
echter een geheel andere situatie. Hier 
komen zowel mannetjes, vrouwtjes, als 
onvolwassen dieren tegelijkertijd uit hun 
winterverblijven. Bovendien start de 
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maart april mei 

paartijd direkt na het verschiJ~len van de 
eerste dieren. De paartijd werd vastgesteld 
aan de hand van het wei of niet aanwezig 
zijn van paringslittekens op de flanken van 
de~~· Deze ontstaan doordat het d tijdens 
de paring het ~ in de flank bijt. In Serfaus 
duurde de paartijd maximaal I 0 dagen en 
dit is duidelijk korter dan in Nederland 
waar de paartijd minimaal 3 weken duurt. 
Na de bevruchting wordt het lichaam van 
bet vrouwtje vrij snel dikker waardoor het 
als drachtig herkend kan worden. De duur 
van deze zichtbare dracht was ca. 70 dagen 
wat iets Ianger is dan in Nederland. 
In de hooggebergte-populatie duurde bet 
afzetten van de eieren ca. een week, 
terwijl de ei-afzetting in Nederland 
meestal Ianger dan een week duurt. De 
eerste jonge dieren werden I 0 dagen na de 
eerste ei-afzetting waargenomen. Van de 
worpgrootte per ~ kon aileen maar een 
schatting gemaakt worden. Tijdens de 
dracht zijn de eieren nl. als verdikkingen 
op de flanken van de ~ ~ te zien. Door bet 
aantal eibobbels te tellen kwamen we op 
een gemiddelde van 6 a 7 eieren per 
vrouwtje. 
Ook van het geboortecijfer konden slechts 
vrij grove schattingen gemaakt worden 
maar de indruk bestaat dat dit lager lag dan 
in Nederland. Omdat we rond half 
september vertrokken zijn, kon er geen 
absolute datum voor bet verdwijnen naar 
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de winterverblijven vastgesteld worden. 
We hadden echter de indruk dat een aantal 
dieren reeds met de winterslaap begonnen 
was. Er is tot nu toe nog niet gesproken 
over verschillen in seizoensritmiek tussen 
de twee proefvelden. Deze verschillen 
beperkten zich echter tot het feit dat de 
meeste genoemde activiteiten op proef
veld B enkele dagen later plaatsvonden 
danopA. 

STERFfECIJFER 
V anwege de proefopzet kon er geen 
sterftecijfer berekend worden. Om hiervan 
toch een idee te krijgen werd bet aantal 
staartbreuken binnen de populaties 
bepaald. Het percentage staartbreuken 
wordt nl. vaker als maat gebruikt voor de 
druk waaronder de hagedissen als prooi
dier blootstaan (RAND. 1954). Het 
percentage staartbreuken op de proefvel
den A en B was resp. 39,4% en 34,7% en 
bleek dus niet veel van elkaar te ver
schillen. Deze waarden bleken lager te zijn 
dan de percentages die men in Nederland 
gevonden heeft. Dit komt waarschijnlijk 
omdat het aantal diersoorten, dat L. 
vivipara als prooidier heeft, op grote 
hoogten sterk afneemt. Dit is natuurlijk 
gunstig voor de overlevingskansen van L. 
vivipara en dus ook voor bet voortbestaan 
van de soort op zulke hoogten. 



Lacerta vivipara, 
mannetje met een 
streeppatroon, wals 
dat vaak voorkomt 
in het hooggebergtc. 

Tabel 
Leeftijdssamen
stelling van de. 
populaties op de 
procfvcldcn; aantal 
gevangen indivi-
duen 

juveni e l en 

GROEI . 
In tegenstelli~g tot in Nederland konden er 
in Serfaus op grond van lichaarnsgrootte 
geen 3 maar 4 jaarklassen onderscheiden 
worden, nl. : juvenielen (geboren in 1981 ), 
2e jaars dieren (geboren in 1980), 3e jaars 
dieren en tenslotte de 4e jaars of oudere 
dieren (volwassenen). Vanwege de korte 
zomer duurt de groei naar volwassenheid 
in Serfaus een seizoen Ianger. Hierdoor 
doen de dieren pas in hun 4e levensjaar aan 
de voortplanting mee , terwijl dit in 
Nederland reeds in het 3e jaar het geval is. 
De gemjddelde groeisnelheid van de 
dieren wijkt e.chter niet af. Zowel in 
Nederland als in Serfaus blijken de juve
nielen nl. ongeveer 9 maanden activiteit 
nodig te hebben om tot volwassen dieren te 
kunnen uitgroeien. 

Aantal gevan~en individuen ops 

Pr oefve l d A Proefve l d B 

8 3 

2e j aars dieren 31 5 
3e jaars dier en 76 31 

volwassen dieren 55 33 

SAMENSTELLING EN GROOTTE 
VAN DE POPULATIES 
In de tabel wordt een overzicht gegeven 
van de populatiesarnenstelling op de beide 
proefvelden. Hierin valt op dater maar erg 
weinigjuvenielen gevangen zijn. Dit komt 
omdat deze groep pas erg laat in de 
onderzoeksperiode aanwezig was. Het 
werkelijk aantal juvenielen ligt dus hoger 
dan in de tabel wordt gesuggereerd. Dit 
laatste geldt overigens ook voor de andere 
jaarklassen, zij het in mindere mate. 
De 2e jaars dieren bleken op beide proef
velden en met name op B sterk onder
vertegenwoordigd te zijn. Van enkele 
herders vemarnen we dat de zomer van 
1980 erg slecht was geweest en dit is dan 
ook waarschijnlijk de reden voor het 
kleine aantal2e jaars dieren. Omdat het op 
proefveld B gemiddeld kouder en vochti
ger is, mag men aannemen dat het klimaat 
vooral op B van ongunstige invloed op de 
voortplanting is geweest. In koude zomers 
wordt hier waarschijnlijk de grens van de 
mogelijkheid tot voortplanting bereikt. 
Op proefveld A werden in totaal 564 
vangsten aan 170 verschillende individuen 
gedaan. Op proefveld B lagen deze 
getallen lager , nl. 16 1 vangsten aan 72 
individuen. Met de zgn. vangst-terug
vangstmethode werd een schatting van de 
populatiegrootte gemaakt met als resultaat 
een populatieschatting op proefveld A van 
187 ± 26 dieren en op B van 82 ± 19. 
Aan de hand van de gegevens uit de tabe1 
kon verder de dichtheid op de proefvelden 
bepaald worden. Hiermee wordt het aantal 
dieren bedoeld dat per opperv1akte-een
heid aanwezig is. De dichtheid bleek op 
proefveld A 538 individuen per ha en op 
B 191 individuen per ha te bedragen. 
Omdat we bij de berekening aileen van het 
aantal gevangen individuen zijn uitge
gaan, kan men de dichtheden als minimaal 
beschouwen. Desondanks zijn de gevon
den waarden voor Nederlandse begrippen 
erg hoog te noemen. Zo b1ijkt de dichtheid 
op proefve1d A zelfs 2 tot 3 keer zo hoog te 
zijn alsop gunstige plaatsen in Nederland. 



Lacerta vivipara, 
vrouwtje met jong. 
Op de flanken van 
het dier is te zien 
dat er nog meer 
jongen komen. Foto: 
STRIJBOSCH. 
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LEEFGEBIEDEN 
Het leefgebied ( ook wei home range 
genoemd) is het beperkte gebied waar
binnen een dier zijn normale dagelijkse 
activiteiten, zoals voedsel zoeken en 
zonnen, uitoefent. De grootte hiervan kan 
op verschillende manieren bepaald 
worden. Een van deze manieren is de door 
ons gebruikte '' determinant-schatter-me
thode" (JENNRICH&TURNER, 1969). Voor 
het bepalen van de overlappingspercen
tages werden de leefgebieden uitgetekend 
met de zgn. "minimum-veelhoek-metho
de" (TINKLE et al., 1962). Bij deze 
methode worden de vangplaatsen van een 
dier op grafiekpapier uitgezet waama de 
buitenste punten d.m. v. een lijn metelkaar 
verbonden worden. Dit dient zo te ge
beuren dater zo weinig mogelijk hoeken in 
de figuur zitten. Beide methoden zijn 
echter afhankelijk van het aantal terug
vangsten van een dier en kunnen dan ook 
aileen toegepast worden bij dieren die 
minstens 4 tot 5 maal teruggevangen zijn. 
De berekende grootte van de leefgebieden 
was bij de volwassen mannetjes 376-1746 

m2 (gemiddeld 1019 m2) en bij de 
volwassen vrouwtjes 48-736 m2 (gemid
deld 290m2). Statistisch gezien bleek het 
gemiddelde bij de oosignift.kant groter te 
zijn dan bij de~~- Dit is waarschijnlijk een 
gevolg van de grpte beweeglijkheid van de 
o o met name tijdens de paartijd. De 
gevonden waarden hadden grote overeen
komsten met op het landgoed "de 
Hamert'' (N-Limburg) verkregen resulta
ten (MEEUWISSEN & CHRJSTIAANS, 1980). 
Vergeleken met de Overasseltse en Hatert
se vennen (omgeving Nijmegen) waren er 
wei verschillen. Deze zijn waarschijnlijk 
op biotoopverschillen terug te voeren 
(REIJNDERS-YAN DE RlJDT & SCHIFFELERS, 

1979). De overlap van de leefgebieden 
tussen alle jaarklassen was op beide proef
velden erg groot. Overlappingspercenta
ges van 60-100% waren dan ook geen uit
zondering. De volwassen mannetjes 
bleken ook onderling zeer vee1 overlap te 
vertonen. Dit wijst erop dat ze hun leef
gebieden niet actief verdedigen en dus ook 
geen eigen territorium hebben. 



Figuur2 
Gewicht van het 
vetlichaam bij 
mannetjes (doorge
trokken lijn) en 
vrouwtjes (stippel
lijn) in de loop van 
het seizoen 
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Overlappingsgegevens van Nederlandse 
populaties waren helaas vrij schaars. Toch 
kregen we de indruk dat de in Serfaus 
gevonden waarden hoger zijn dan in 
Nederland. 

VIV ARIUMSTUDIE 
Met tussenpozen van een week werd in 
totaal 13x het gedrag van 1 o en ~ ge 
durende een hele dag bestudeerd. Het 
bleek dat zowel het o als het ~ tijdens het 
voorjaar de grootste activiteit in de 
voonniddag vertoonde. Later in het 
seizoen was er een duidelijke verschuiving 
naar het middaguur en zelfs de namiddag 
waar te nemen. Hierbij kregen we de 
indruk dat het vrouwtje meer in de 
namiddag dan in de voonniddag zonde. 
Tijdens koudere dagen werd nauwelijks 
actief bewogen, maar besteedden de 
dieren hun tijd hoofdzakelijk aan zonnen. 
Dit verschijnsel deed zich ook voor als het 
in de loop van de dag afkoelde. Tijdens 
wannere dagen werd door beide dieren 
meer op voedsel gejaagd en werd minder 
gezond. 
Het mannetje vertoonde in de loop van het 
seizoen nauwelijks een verloop in gedrag. 
Bij het ~ was er echter een duidelijke 
overgang van actief jagen (zoals het 
'' afgrazen'' van bladeren en het opzoeken 
van bewegende prooidieren) naar een 
passiever gedrag. Vooral op het eind van 
het seizoen at het drachtige ~ tijdens het 
zonnen af en toe een langskomende prooi. 
Dit wijst naar onze mening op een over
gang van een actief naar een passief 
jaaggedrag tijdens de dracht. 
Een van de opvallendste resultaten was het 
verschil tussenooen~~in de tijd, die aan 
zonnen besteed werd. Het mannetje was 
gedurende de observatiedagen in totaal 
2660 minuten bovengronds, waarvan ca. 
1000 minuten aan zonnen besteed werd. 
Het ~ was echter ruim 3600 minuten 
bovengronds en hiervan werd maar liefst 
1934 minuten aan zonnen besteed. De tijd 
dat het vrouwtje Ianger actief was dan het o 
( ± 1000 minuten) kan dus volledig toe-

geschreven worden aan het extra zonnen 
door het vrouwtje. 

TOESTAND VAN HET VETLICHAAM 
IN DE LOOP VAN HET SEIZOEN 
Alvorens de hagedissen aan de winterslaap 
kunnen beginnen moeten er eerst de 
nodige vetreserves in het lichaam opge
slagen worden. Dit gebeurt vooral in de 
staart en het zgn. vetlichaam. Dit is een 
tweelobbige structuur die ongeveer ter 
hoogte van het bekken ligt. Vlak na de 
winterslaap hadden zo~el de o o als de~~ 
een zeer klein en Iicht vetlichaam. Dit 
wijst erop dat bijna aile reserves tijdens de 
winterslaap opgebruikt worden. In Neder
land is dit in veel mindere mate het geval 
(pers. med. Dr. H. STRUBOSCH), waar
schijnlijk vanwege de kortere duur van de 
winterslaap. 
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Vanaf half juli nam het gewicht bij de 
mannetjes vrij regelmatig toe tot aan het 
eind van ons onderzoek. Bij de~~ begon 
deze toename pas nadat de eitjes afgezet 
waren (± half augustus) maar dit ging 
dusdanig snel dat het gewicht begin 
september gemiddeld al hoger lag dan bij 
de mannetjes. 

OVERIGE W AARNEMINGEN 
De maximale hoogte waarop L. vivipara 
waargenomen werd was 2300 m. Op deze 
hoogte werden de dieren aileen op hel
lingen waargenomen die op bet zuiden 
geexponeerd waren. Behalve L. vivipara 
werden er op de Komperdell-Alm geen 
andere reptielesoorten gevonden. 



De kleine heuvel 
achter het hooihutje 
vonnde een apart 
proefgebied. Foto: 
SfRIJBOSCH. 

Op hoogten boven de 2000 m werden aan 
amfibieen aileen de bruine kikker (Rana 
temporaria) en de alpenwatersalamander 
(Triturus alpestris) waargenomen. Zij 
bleken zich op deze hoogten te kunnen 
voortplanten. De gewone pad (Bufo bufo) 
bleek zich tot op ca. 1800 m hoogte te 
kunnen voortplanten. Van de verdere 
diersoorten lijken ons de steenarend, 
alpenmannot, sneeuwmuis, sneeuwhaas 
en het sneeuwhoen nog vermeldenswaard. 

CONCLUSIE 
De door ons onderzochte hooggebergte
populatie van L. vivipara vertoonde 
belangrijke verschillen in seizoensritmiek 
t.o.v. Nederland . Hierdoor zijn de dieren 
in staat om hun voortplantingscyclus toch 
nog binnen het korte activiteitsseizoen te 
volbrengen . Het klimaat blijkt een erg 
grote rol te spelen bij het voortplantings
succes. Lange winters en slechte zomers 
kunnen de voortplanting voor een belang
rijk deel doen mislukken. 
Drachtige ~ ~ proberen de hun beschikbare 
tijd waarschijnlijk zo effectief mogelijk te 
benutten door vee! meer te zonnen dan de 
mannetjes. 
Het zeer geringe gewicht van het vetli
chaarn vlak na de winterslaap doet ver
moeden dat lange winters ook sterfte 
tijdens de winterslaap tot gevolg kunnen 
hebben. 
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SUMMARY 
During summer 1981 an ecological study was made 
on a highland population of LAcerta vivipara in 
Serfaus {Tirol, Austria) at an altitudeof2000 m. The 
main aim of this investigation was the study of the 
reproduction cycle during the relatively short season 
of activity. When possible comparisons were made 
with corresponding data of lowland populations in 
the Netherlands. 
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Een vliegensluis 

lngezonden:juni 1982 

INLEIDING 
Dit artikel handelt over een praktische 
manier om een afgepaste hoeveelheid 
vliegen in een terrarium los te Iaten met de 
mogelijkheid deze eerst van voedsel en 
vitamines te voorzien. 

HETWAAROM 
Veel terrariumbewoners hebben baat bij 
een zo afwisselend mogelijk voedselaan
bod. Zo ook in mijn geval kameleons, die 
dat zeker nodig hebben om levendig en 
gezond te blijven. Om hier wat aan te doen 
besloot ik te gaan bijvoederen met gewone 
vliegen. De maden werden gekocht in een 
hengelsportwinkel en thuis in een glazen 
pot gedaan om te wachten tot ze zouden 
gaan verpoppen. Na een tijdje was dit 
inderdaad het geval en de poppen werden 
op een schaaltje in het terrarium gelegd 
alwaar na ongeveer een week de eerste 
vlieg zich aanbood. Oat ging goed, dacht 
ik, maar zo bleef het jammer genoeg niet. 
Van een portie maden verkri jg je nog altijd 
zo'n 150 vliegen en daar was geen 
rekening mee gehouden. Het terrarium zag 
letterlijk zwart van de vliegen en ze ver
maakten zich kostelijk met de kameleons, 
die er krap 15 per stuk op kunnen. Het was 
duidelijk dat er een oplossing voor dit 
probleem gevonden moest worden. 
De eerste gedachten gingen uit naar een 
kleine schuiflade welke buiten het terra-

rium met een afgepaste hoeveelheid 
poppen kon worden gevuld, die dan naar 
binnen te schuiven om aldaar te wachten 
tot de vliegen zich zouden ontpoppen: Dat 
zo'n bakje aan de binnenzijde geen 
natuurlijk gezicht zou zijn wilde ik voor 
lief nemen. Ter verwezenlijking van dit 
idee moest echter een rechthoekig gat in 
een glazen zijwand gemaakt worden en dat 
was een beetje teveel van het goede. Het 
was wei mogelijk om d.m.v. een glas
boortje een rond gaatje door die zijwand te 
b~ren. Daar moesten de vliegen dan maar 
doorheen. Van bovenaf in het terrarium 
brengen zou kunnen maar dan moest eerst 
de lichtkap en dan nog eens het juist zo 
mooi gespannen gaas overwonnen 
worden. ·Nee, een Iogisch gevolg van zo'n 
gaatje in. de zijwand is een constructie van 
iets wat op de hier afgebeelde tekening 
lijkt. Dit systeem werkt nu al 2 jaar 
intensief en naar voile tevredenheid van de 
gebruiker. 

WERKING 
Zoals u op de tekening kunt zien is de sluis 
onderverdeeld in twee gedeeltes, de 
onder- en de bovenkamer. 
De maden kunnen na aanschaf recht
streeks in de eerste schuiflade gedaan 
worden. De overhellende randen van deze 
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schuiflade voorkomen dat de maden tegen vetvoorraad verbranden. Die verbranding 
de wand opklimmen, wat ze nog wei eens heeft als resultaat dat de vliegen een witte 
wil lukken als het vochtig is. Als de vochtafscheiding produceren. Als u de 
vliegen zich na een tijdje aandienen poppen in het terrarium laat uitkomen dan 
kunnen ze niet naar de bovenkamer toe zult u geregeld de voonuit van deze 
daar de eerste sluis gesloten is. Dit heeft hinderlijke vlekken moeten ontdoen. Oat 
een speciale bedoeling. Wanneer vliegen wordt met de sluis tegengegaan door de 
n.l. net uit hun pop gekropen zijn hebben vliegen de eerste 24 uur in de onderkamer 
ze tijd nodig om zich aan hun nieuwe Ieven te bewaren alwaar zij naar harte lust de boel 
aan te passen. De eerste 24 uur zult u zien vuil kunnen maken. 
dat de vliegen bijna geen voedsel zoeken De vliegen zijn na deze tijd hongerig en de 
of tot zich nemen daar ze eerst een kleine eerste sluis wordt opengezet door de 

2e sluis 

·-- f-~ 

parkertje 

2e schuiflade 

le sluis 



87 

bedieningsstang naar links te trekken. Het 
is nu mogelijk om een afgepast aantal 
vliegen in de bovenkamer toe te Iaten, dus 
b. v. net zoveel als de terrariumbewoners 
in een dag opkunnen. Is het gewenste 
aantal vliegen in de bovenkamer bereikt 
dan kan de eerste sluis weer dicht. De 
hongerige vliegen zullen in de boven
kamer de gelegenheid hebben hun buikje 
rood te eten met wat u ze voorschotelt in de 
tweede schuiflade. Dit kan ovomaltine, 
druivesuiker, vitamines of een mengsel 
van deze drie zijn. Zijn de vliegen 
verzadigd dan kan de tweede sluis open
gezet worden om de vliegen door het 
eerder geboorde gat in het terrarium te 
Iaten. 
Ook is het mogelijk om idle uitgekomen 
v liegen naar de bovenkamer te verhuizen. 
In dat geval is het zaak om met de tweede 
sluis hun aantal te reduceren. Het is maar 
wat u zelf wilt. 

CONSTRUCfiE 
De sluis is zeer simpel door een ieder zelf 
te maken. Vele materialen zijn toepasbaar 
docb ikzelf vind plexiglas van 4 mm dikte 
bet best voor dit doel geschikt. 
Dit materiaal heeft als voordeel hoven b. v. 
bout dat de sluis gebeel doorzicbtig wordt 
en zodoende niet zo zwaar en opvallend 
overkomt aan de zijkant van het terrarium. 
Plexiglas is makkelijk te boren, zagen en 
lijmen. Het is wei zaak om uw construc
tiematen goed te banteren daar even een 
randje teveel van een plexiglas plaatje 
halen een heel gedoe is. De ingeschreven 
mateo zijn in millimeters. Deze zijn 
natuurlijk voor een ieder zelf te veranderen 
en aan te passen. Maak de sluis echter niet 
te klein daar anders het oppervlak van de 
scbuiflade niet groot genoeg wordt om de 
vele poppen nog enigszins te huisvesten. 
De eerste sluis hoeft niet geborgd te 
worden daar hij door zi)n eigen zwaarte bet 
ronde gat in bet tussenscbot tussen hoven
en onderkamer goed afsluit. De tweede 
sluis moet echter wei met strippen plexi
glas van onder en boven geborgd worden. 

De sluisjes worden bediend door ijzer
draadjes van 1,7 mm dik. Ze zijn aan de 
sluisjes bevestigd door aan de zijkanten 
ervan een gaatje te boren van 1 ,5 mm over 
een lengte van 10 mm en de ijzerdraadjes 
vervolgens bier in te wringen. Dan worden 
op dezelfde hoogte twee gaatjes van 2 mm 
geboord om de bedieningsstangetjes naar 
buiten te lei den. 
De plexiglazen voorruit van de sluis is niet 
gelijmd maar met kleine "parkertjes" be
vestigd. Dit is gedaan om van tijd tot tijd 
de binnenzijde van de sluis schoon te 
kunnen maken. 
De sluis is aan de zijkant van bet terrarium 
bevestigd door deze er gewoon met velpon 
op te lijmen. Als het ruit goed ontvet is zit 
de zaak na een tijdje muurvast. 

TIP 
Na aankoop van een portie maden zet u 
deze in de koelkast zodat de stofwisseling 
flink vertraagd wordt. Om de drie dagen 
baalt u er een aantal af en doet deze in de 
vliegensluis. Zo heeft u de mogelijkheid 
om van een portie maden twee weken lang 
elke drie dagen verse vliegen te hebben. 

CONCLUSIE 
Deze vliegensluis kan een goede hulp zijn 
voor terrariumhouders die veelvuldig met 
vliegen voeren. Naast vele praktische 
voordelen die bet systeem biedt, is de 
constructie simpel en snel te maken zonder 
dat er ingrijpende wijzigingen aan bet 
terriuium moeten worden uitgevoerd. 
Velen van u zullen een goed werkend 
eigen systeem ontwikkeld hebben om 
vliegen op een makkelijke manier aan te 
bieden, docb ik hoop dat voor sommigen 
onder u dit artikel van nut kan zijn. 

SUMMARY 
A portrayal is given of a plastic construction which 
forms a 'waiting-room' for flies to be fed to terra
rium animals. Maggots are entered into the lower 
room to metamorphose. In the upper room the flies 
can be nourished. The first sluice regulates the 
amount af flies to enter the upper room, the second 
sluice controls the quantity of well-fed flies to pass 
into the terrarium. 
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Tijdens een korte vacantie van twee weken 
(augustus 1979) werden in en om het 
bungalow park, waar de vacantie werd 
doorgebracht, de volgende dieren waar
genomen. 
Tarentola mauretanica 
Er werd laat in de avond een exemplaar 
gezien tegen de muur van de bungalow 
(aileen op de eerste dag van ons verblijf). 
Later werd er een midden op de dag gezien 
op een muurtje langs de spoorlijn, die de 
hoofdstad van de Algarve (Faro) verbindt 
met Spanje oostwaarts en Sagres in het 
uiterste westen. 

Rana ridibunda 
Van deze kikkersoort zagen we vee! 
exemplaren in een groot gemetseld 
waterbekken, dat het bungalow park van 
water voorzag. Later werd een exemplaar 
gezien in het hiema te vermelden brak
water estuarium, vlak achter een duinenrij 
aan zee. 
Natrix maura 
We vonden vrij veel ringslangen met een 
geschatte lengte van 30 tot 75 em. De 
dieren lieten zich vrij goed waamemen en 
waren niet opvallend schuw. Ze bevonden 
zich in een klein estuarium, gelegen op de 
grens van het redelijk brede zandstrand en 
het hoger op de rotsige kust gelegen 
golfveld van het bungalow park. Dit 
estuarium ging over in een vrij troebele, 
enigszins naar rioolwater ruikende kreek, 
die door een lage, 5 a 6 meter hoge duinerij 
van het strand gescheiden was. De kreek 
was omzoomd door op tarnarinde lijkende 
struiken, hoogopschietende grassoorten, 
waaronder een soort bamboegewas. Het 
estuarium zelf was min of meer gelegen 
tussen genoemde duinenrij en in het 
zandstrand " wegduikende" bruinrode 
kalkzandsteenformatie, a.h. w. in een 
''gap'' , die bij hoog water zeker in contact 
zou komen met zeewater. 
Mauremys caspica 
In de kreek werden veel waterschildpad
den waargenomen. ·Ze werden er bij hon
derden aangetroffen, voomamelijk zon
nend op de verscheidene kleine strandjes 
langs de kreek, verder zwemmend en 
wegduikend in het water. In tegenstelling 
tot de ringslangen waren ze opvallend 
schuw. Ze doken bij de minste beweging 
weg. Desalniettemin bleken zij gemakke
lijk te vangen te zijn met een bij toeval 
ontdekte methode, waarvan het mij juister 
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lijkt deze niet te vermelden om slapende 
honden niet wakker te maken, temeer daar 
de methode zeer efficient bleek te zijn. 
Zonder schade voor de dieren ving ik op 
een morgen binnen een uur zo ' n veertig 
schildpadden met een lengte van 12 tot 22 
em. Het waren gezond uitziende exem
plaren met een stevig pantser en niet 
agressief. Bij de vangst scheidden ze een 
walgelijke penetrante reukstof af, op 
muskus noch op 4711 lijkende! Uiteraard 

FORELLENVOER 

werden aHe dieren teruggezet.. 
In de kreek zaten ook enorme hoeveel
heden kleine visjes, die bij nadere 
inspectie verdacht vee! op gewone guppen 
leken, zij het dan , dat de mannetjes geen 
opvallend prachtkleed vertoonden. Moge
lijk zijn de dieren er voorheen uitgezet om 
muggelarven (malaria) binnen de perken 
te houden. Ook bleken er duizenden ex
emplaren van een andere, ongeveer 15 em 
grote vissoort in te zitten, die te snel zwom 
om ter determinatie met een schepnet te 
vangen. Met een hengel lukte het even
min. Voorts werden er gamalen aange
troffen en met geluk kon men er paling van 
flink formaat vangen. Het observeren van 
de fauna ter plekke bleek niet van gevaar 
ontbloot te zijn. Gezeten in de vegetatie 
langs de kreek vloog er rakelings langs de 
slaap van de schrijver van dit artikel een, 
n.b. ook nog door een landgenoot, hard 
geslagen golfballetje. In een van Agatha 
Christie's detective romans was ccn dcr
gelijk balletje aldus een pracht van een 
moordwapen! 

Als basisvoer voor huiskrekels en meelwormen gebruik ik forellenvoer. Forellenvoer is 
een volwaardig kunstmatig voeder, bedoeld om forellen in commerciele kwekerijen 
volwassen te krijgen vanaf het eitje. De samenstelling is van een dusdanige kwaliteit 
(inclusief vitaminen, mineralen) dat ook gewone aquariumvissen op basis van dit voer 
verzorgd en gekweekt kunnen worden. 
Verder vie! het mij op dat in de bakjes waarin je in de winkel krekels koopt, vaak een 
pelletvoer ligt waarvan ik overtuigd ben dat het forellenvoer is. Vandaardat ik dit goede 
en goedkope voer aan de krekels e.d. geef. Het wordt ook gegeten door water
schildpadden, watersalamanders en kikker- en paddelarven. 
Forellenvoer is te krijgen in vele korrelgrootten/pelletformaten, waardoor er flinke keus 
is (kleine korrels voor kikkerlarven, grote pellets voor schildpadden) . Het enige 
probleem is, dat dit voer aileen in grote balen schijnt te worden verkocht. Aqua
riumverenigingen kopen daarom vaak meerdere balen, die dan onderling verdeeld 
worden. Ik suggereer daarom ook om contact te zoeken met de plaatselijke 
aquariumvereniging over dit voer, waar ik zelf heel tevreden over ben, al zal ik niet 
beweren dat het mogelijk is om dieren op uitsluitend dit voer te houden. Afwisseling is 
noodzaak. 
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Op zoek naar literatuur 

lngezonden:decernberl981 

INLEIDING 
Wie meer over z'n dieren te weten wil 
komen zal al gauw tot de conclusie komen 
dat de gewone terrariumboeken weinig 
informatie geven. Sommige geven slechts 
een beschrijving van het uiterlijk en de 
herkomst. Oat laatste dan vaak nog in 
termen als; 'vochtige wouden van 
Amerika'. Met zulke infonnatie komt een 
terrariumliethebber niet veel verder. Er 
blijven vragen als; wat is het biotoop van 
dit dier? wat is het geslachtsonderscheid? 
hoe groot kan bet worden en wat eet bet? 
Antwoorden op deze vragen moeten we 
vaak in meer gespecialiseerde literatuur 
zoeken. Zeker over alles wat met voort
planting te maken heeft blijven de gewone 
terrariumboeken in gebreke. Ik wil graag 
een idee geven van mijn methoden voor 
bet opsporen van bruikbare literatuur. 

TITELS ALS UITGANGSPUNT 
Een aantal jaargangen van een blad als 
Lacerta doorlezen is een leuk tijdverdrijf, 
vaak ook heel leerzaam, maar voor wie 
doelgericht zoekt vaak weinig succesvol. 
Toch blijven we in eerste instantie vaak op 
die methode aangewezen. Voor doel
gericht zoeken hebben we namelijk eerst 
een doel nodig. Ik heb daartoe een lijstje 
met titels van artikelen die me interessant 
lijken. Als allereerste moeten we nu deze 
titels gaan verzamelen. 
Een goed uitgangspunt voor dat verzame
len zijn de literatuurlijstjes die soms aan 
bet einde van artikelen staan. Als in bet 
betreffende artikel het onderwerp van onze 
belangstelling genoemd is, is het soms 
mogelijk een paar interessante titels in bet 
lijstje te vinden. Wie die in zo'n litera-

tuurlijst genoemde artikelen vindt, kan 
vaak daarin weer een literatuurlijstje aan
treffen. Zo ontstaat er een soms heel uit
gebreide literatuurlijst. 
Wie nog direkter naar z 'n onderwerp toe 
wil - bij de vorige methode hebben we 
tenminste een artikel als uitgangspunt 
nodig- kan een beroep doen op de 'Zoo
logical Records'. Dat zijn catalogi van wat 
er in een bepaald jaar over een bepaalde 
diergroep is gepubliceerd. Deze 'Records' 
zijn in de biologie-bibliotheken van de 
meeste universiteiten wei te vinden. Er 
zijn in die 'Records' aparte delen voor 
amfibieen en reptielen. 
Wie zo'n hoek uit de 'Records' openslaat 
en doorkijkt vindt eerst een 'Authors
index'. Dat is een lijst met aile artikelen 
die dat jaar gepubliceerd zijn, gerang
schikt in alfabetische volgorde op de naam 
(namen) van de auteur(s). Daama volgen 
de delen 'Subject-index' en 'Systematic 
index'. In de subject-index staan een 
aantal onderwerpen als anatomie, oeco
logie en verspreiding genoemd elk weer 
opgesplitst in deelonderwerpen. Onder 
een kopje vinden we dan aile literatuur die 
in dat jaar over dat onderwerp is gepu
bliceerd. Achter de behandelde onderwer
pen staat dan een auteursnaam. De titel 
van het bijbehorende artikel is dan weer 
terug te vinden in de 'Authors-index' In 
het deel 'Systematic-index' vinden we een 
opsomming van aile dieren waarover in 
bet betreffende jaar is gepubliceerd. Ook 
bier vinden we achter elk onderwerp weer 
een auteursnaam. 
De Zoological records behandelen per 
publicatie in principe de literatuur van een 
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jaar. Ze registreren ook onbekende tijd
schriften. Oat kan soms betekenen dat er 
over een bepaald onderwerp wei een in
teressant artikel is maar dat het zeer moei
lijk te krijgen is. 
Tenslotte is het doorkijken van de rubriek 
'Uit andere tijdschriften' in ons medede
lingenblad en soortgelijke rubrieken in 
andere bladen een methode om titels te 
verzamelen. 

W AAR TE ZOEKEN 
Als we een rijtje titels hebben kunnen we 
serieus naar de bijbehorende artikelen 
gaan zoeken. Om te beginnen kunnen we 
eens op een werkgroepsbijeenkomst rond
vragen. Soms is een artikel via andere 
werkgroepsbezoekers te krijgen. 
Daarna moeten we bibliotheken gaan 
afzoeken. Dat kan een tijdrovend karwei 
worden maar bibliothekarissen van Uni
versiteitsbibliotheken kunnen opzoeken 
waar een bepaald artikel te vinden is. 
Aangezien we toch op een Universiteits of 
Instituutsbibliotheek terecht zullen komen 
om gespecialiseerde Iiteratuur te vinden, 
kunnen we de hulp van zo'n bibliothekaris 
inroepen. Zo iemand kan U ook helpen aan 
een aanvraagformulier waarmee litera
tour, die niet in de bibliotheek, waar U 
bent, aanwezig is, opgevraagd kan worden 
bij andere bibliotheken. Dat kan heel wat 
moeite besparen. De betreffende biblio
thekaris weet het beste hoe dat formulier in 
te vullen. Het meest heeft U kans op 
succes in onze eigen Lacerta-bibliotheek. 
Die is gevestigd in de bibliotheek van de 
subfaculteit diergeneeskunde van de uni
versiteit van Utrecht (Adres zie colofon in 
het mededelingenblad). Natuurlijk is hij 
toegankelijk voor elk Lacerta-lid. 
Overigens kunt U in de meeste Univer
siteits- en lnstituutsbibliotheken ook als 
niet student terecht. Aileen het uitlenen 
van boeken is onmogelijk voor niet stu
denten. Kopieermachines staan er overal. 
Een aanvraagformulier voor literatuur is 
ook via de gewone openbare bibliotheek te 
krijgen. Het Iaten circuleren van zo'n 

aanvraag is vaak de minst tijdrovende 
oplossing. 

W AARNAAR TE ZOEKEN 
Het is natuurlijk wei aardig als de artikelen 
die U aanvraagt ook een beetje zinvol zijn. 
Een eerste opmerking is dan dat de hoe
veelheid in het Nederlands gepubliceerde 
literatuur klein is. Vaak vind U hierin niets 
van Uw gading. Meestal bent U aange
wezen op Engelstalige literatuur en in 
mindere mate op Duitstalige. 
V oor de terrariumliefhebber komen de 
meeste bruikbare gegevens uit artikelen 
die handelen over het houden in een 
terrarium van de gewenste soort of 
artikelen die handelen over de oecologie, 
het gedrag (ethologie), de vindplaatsen, 
het biotoop en de voortplanting. Artikelen 
over de taxonotnie zeggen soms iets over 
deze onderwerpen en blijven soms ook 
beperkt tot een uitgebreide beschrijving 
van de dieren. Artikelen over de anatomie 
en fysiologie zijn meestal voor de terra
riumpraktijk niet interessant. Maar toch 
moeten ze zo mogelijk even doorgekeken 
worden. Soms staat er wei bruikbare in
formatie in (over voeding b. v .). De titel is 
hier veelzeggend. 

lETS OVER TIJDSCHRIFfEN 
Tijdschriften die op de lietbebber gericht 
zijn zijn o.a. Lacerta, Het Aquarium, 
Terra, Elaphe, Herpetofauna en DA TZ. 
Ook voor de lietbebbers maar soms erg 
wetenschappelijk van instelling zijn; 
Salamandra en British Journal of Herpe
tology. Grotendeels wetenschappelijk zijn 
Herpetologia, Journal of Herpetology, 
Copeia en Amphibia-Reptilia. Van de 
algemene literatuur wil ik nog vermelden 
dat ze vaak meer dan aileen informatie 
over terrariumdieren geven. Dat is soms 
zeer interessant. Museumpublikaties zijn 
vaak uitsluitend taxonomisch en behande
len weinig onderwerpen die met levende 
dieren te maken hebben. Wie z'n dieren 
wil determineren vind hierin wei goede 
aanknopingspunten. 
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BOEKBESPREKING 

FUTIERTIERZUCHT 
Lebendfutter fiir Terrarientiere 

U. FRIEDERICH & W. VOLLAND, 1981 

De firma Ulmer beweegt zicb alweer 
geruime tijd op het gebied van terrarium
literatuur (NIETZKE, 1969: Die Terrarien
tiere) en heeft zich vooral de laatste paar 
jaar verdienstelijk gemaakt door de uit
gave van specialistiscbe boeken op bet 
gebied van salamanders, kikkers en 
slangen. In dezelfde serie (zelfde fonnaat 
en uitvoering) verscheen deze logiscbe 
aanvulling op de delen die zich met ter
rariumdieren bezighouden en die geheel 
gewijd is aan het kweken van voedsel voor 
terrariumdieren, waaronder bier ook 
andere dan reptielen en amfibieen verstaan 
worden. De acbtergrond van beide auteurs 
staat borg voor een goede kwaliteit en voor 
praktische bruikbaarheid. FRIEDERICH is 
verbonden aan het Museum fiir 
Naturkunde in Stuttgart, terwijl VOLLAND 

de Ieiding heeft over het insektarium en de 
voedseldierenkweek van de modeme 
dierentuin Wilhelma, eveneens in Stutt
gart. 
Het boek begint met een inleidend deel 
waarin algemene zaken bebandeld wor
den, gevolgd door een tweede deel waarin 
per voedseldiersoort 'kweekrecepten' ge
geven worden. De behandelde diergroe
pen lopen van plankton tot zoogdieren, 
waarbij uiteraard bet grootste deel van de 
tekst gewijd is aan uiteenlopende groepen 
insekten, waarbij echter ook wormen, 
slakken en kreeftacbtigen (watervlooien, 
pekelkreeftjes en pissebedden) aan bod 
komen. 
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Abb. 47. Kleine Stubenfliege (Fannia canicu
laris). a) Aiege, b) Made. 

Voor aile behandelde soorten (of soorten
groepen) worden de volgende gegevens 
verschaft: naam; beschrijving (waaronder 
ook gedragsgegevens, verspreiding); 
vangst (waar van toepassing); ontwikke
lingsperiode; onderkomen; substraat en 
inrichting; voedsel; kweekvoorwaarden; 
bijzondere aanwijzingen; vergiftiging, 
ziekten en parasieten; manier van voeren 
(aan de terrariumdieren); voor- en nadelen 
van de kweek. 
Over het algemeen lijkt de geboden infor
matie mij nuttig en in de praktijk zeer 
bruikbaar, in enkele gevallen echter (b. v. 
Pachnoda butana, de rozenkever, lijkt mij 
de kweek voor particulieren niet erg 
zinvol, en aileen voor zeer speciale 
doeleinden na te streven. Oat doet echter 
geen afbreuk aan de positieve indruk die ik 
van dit boek heb overgehouden. 
De opzet van het boek maakt dat men bet 
ook vanuit een geheel ander oogpunt kan 
bekijken, b. v. uit dat van de (amateur) 
entomoloog die insekten wil houden en 
kweken om de insekten zelf en niet met bet 
doel ze aan andere dieren te voeden. Ook 
voor hen is in dit boek veel wetens
waardigs te vinden (b.v. de kweek van P. 
butana). 
Kortom voor een breed scala van 
natuurliethebbers lijkt dit boek mij een 
onmisbaar bezit. 

M.S. Hoogmoed 

N.a.v. het artikel "Herpetologische waarnemingen in de Correze" in het decembemummer 1982 
(pag. 53-55) heeft men er ons, zeer terecht, op gewezen dat in Frankrijk sedert 1979 aile inheemse 
amfibieC!n en reptielen (uitgezonderd, onder speciale omstandigheden, Vipera aspisen V. berus) wettelijk 
zijn beschennd. Het doodslaan van slangen door bv. sportvissers, maar ook het vangen en vervoeren 
van salamanders is derhalve verboden. (red.) 


