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Voortplantingsgegevens van Algyroides 
fitzingeri, de Tyrrheense kielhagedis 

' . . . 

INLEIDING 
In· de serie bijdragen tot de natuurlijke 
historie van de kielbagedissen is de 
beurt aan een endeem van Corsica en 
Sardinie: Algyroides fit zingeri, Euro
pa's kleinste hagedis. 
De afkomst van de s_oort is niet geheel 
duidelijk. Mogelijk was de voorouder 
van de Tyrrheense kielhagedis al aan
wezig op de aardschol die nu .Corsica 
en Sardinie vormt, voordat deze het 
contact met het vasteiand verloor. Het 
is echter niet uit te sluiten dat hij het 
tegenwoordige verspreidingsgebied 
van de soort pas ca. vijf miljoen jaar 
geleden heeft bereikt (LANZA, 1980). 
De historie van de huidige relictver
spreiding van het genus Algyroides 
blfjft echter grotendeels nog onopge
helderd. 

VERZORGING 
De dieren zijn op dezelfde manier 
ondergebracht als eerder beschreven 
voor Algyroides moreoticus en A/gy
roides nigropunctatus in IN DEN 

BOSCH ( 1983, 1985a). De winterslaap 
vindt inmiddels plaats in de koelkast 
bij een temperatuur van 2-5 ·c in plas
tic doosjes van 6x13x20 em, gevuld 
met vochtige turfmolm en beukeblade
ren, met een deksel dat voor de helft uit 
gaas bestaat. Hierbij is tot nu toe geen 
uitval opgetreden. De gewichtsafname 
na drie maanden bedraagt gemiddeld 
4,1% (spreiding: 0,5-12,2%) bij veer
tien volwassen en elf ha lf was exempla
ren, zonder significant verschil tussen 
beide groepen ( 1984-1985). In de win
ter van 1985- 1986 bedroeg de afname 
bij de veertien volwassen dieren ge-
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middeld 3,0% (spreiding: 0-12,0%); 
de enige vier zelf gehouden nakweek
dieren werden deze maal niet overwin
terd (fig. 1 ). 
Een duidelijke vermindering van eet
lust trad begin september op. BRUNO & 
MAUGERI (1976) en NAULLEAU (1980) 
stellen dat op Sardinie respectievelijk 
Corsica de winterslaap duurt van mid
den september tot eind maartfbegin 
april. Uit de vindplaatsgegevens van 
bet door TADDEI ( 1952) gebruikte ma
teriaal zou men kunnen afleiden dat de 
winterslaap pas eind oktober begint. 
VOESENEK (in litt.) & VAN ROOY 
zagen op hun eerste velddag (I maart) 
in een kloof ten zuiden van Cala Gono
ne reeds enkele exemplaren. De indruk 
bestond dat, wellicht door bet gunstige 
microklimaat, deze dieren al enige tijd 
uit winterslaap waren. De meeste wa
ren juist verveld. Op meer geexponeer
de terreinen werden een week later de 
eerste indivjduen gevangen. Noorde
lijker verzamelde SCHNEIDER (1972) 
de dieren ook in maart. 
In bet terrarium toont A.fitzingeri een 
duidelijke voorkeur voor vochtiger 
plekjes. Vooral om te slapen kiezen ze 
de plastic eilegbakjes uit die gevuld 
zijn met vochtige potaarde en afgedekt 
met een steen of stukjes schors. 

VELDW AARNEMINGEN 
Van eind april tot eind mei 1984 zijn 
op Sardinie veldwaarnemingen aan A. 
fitzingeri verricht. De Tyrrheense 
kielhagedis is buiten de bebouwde kom 
en de duinen vrijwel overal aangetrof
fen, echter zelden in hoge dichtheden. 
VOESENEK & VAN ROOY ( 1984) meld
den een maximale dichtheid van 56 
exemplaren per hectare. We von den de 
dieren vooral op bemoste of anderszins 
begroeide stapelmuurtjes, indien deze 
vrij hoog waren, voornamelijk aan de 
voet. De meer dan zevenduizend Nu
raghes, restanten van kegelvormige to-

rens uit bet Bronzen tijdperk, vormen 
zo een redelijke biotoop. Dikwijls was 
er stromend water in de zeer nabije 
omgeving. Niettemin zijn ze ook aan
getroffen langs een stoffig landweg
getje en op een kale berghelling, maar 
daar alleen aan de voet van rotsblok
ken en bij enkele dwergstruikjes. Ze 
zijn samen gezien met Podarcis sicu
/a, Podarcis tiliguerta, Chalcides 
ocel/atus en Coluber viridiflavus. De 
grotere soorten hagedissen prefereren 
echter de drogere gedeelten van bet 
microhabitat. 

A. fitzingeri is beweeglijk. Een type
rend voorbeeld is een exemplaar ( op 2 
mei in bet Limbara-gebergte) dat op 
ca. 9 50 m hoogte bij 17 OC tussen 
17.30-18.00 uur zeventien uitstapjes 
maakte. Gezien de plantengroei was 
bet voorjaar bier nog maar net aange
broken. Bij A. nigropunctatus werden 
in deze tijd van bet jaar maximaal vijf 
excursies per half uur waargenomen 
(IN DEN BOSCH, 1985b). Ook de Sar
dijnse P. sicula en P. tiliguerta waren 
in vergelijkbare situaties veel minder 
actief. Bij nadere beschouwing bleken 
de A. fitzingeri vooral in en uit de zon 
te gaan. Zij waren de eerste hagedis
sen die weer te voorschijn kwamen 
nadat de zon een tijdje achter de wol
ken was schuilgegaan. De vroegste 
observa tie, van de dan nog trage die
ren, was 's ochtends desondanks pas 
tegen 8.30 uur. De laagste omgevings
temperatuur waarbij ze bij zonne
schijn nog actief waren, was 9 °C. Op 
bet heetst van de dag ( 11-14 uur) zijn 
ze in mei al verdwenen. 
Als verklaring voor de grote activiteit 
kan de relatief grote huidoppervlakte 
ten opzichte van bet volume bij kleine 
dieren aangevoerd worden. De Tyr
rheense kielhagedissen warmen daar
door zeer snel op, mogelijk zelfs tot 
aan de kritische grens, waarna ze 



Fig. 3. 
Copula tie van 
Algyroides 
fitzingeri. 
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afkoeling zoeken in de schaduw. Hier 
koelen ze verhoudingsgewijs weer vlug 
af, zodat ze zich wederom in de zon 
moeten begeven. Mogelijk kunnen ze 
door deze oppervlaktejinhoud-relatie 
koelere (in de praktijk ook vaak voch
tigere) microbiotopen bezetten dan 
grotere hagedissen. 
Het blijkt in gematigde streken een 
algemeen verschijnsel dat kleinere 
soorten hagedissen zich vaker ver
plaatsen en eerder actief zijn dan gro
tere. Zo vond SAINT GIRONS (1976) dat 
Lacerta agi/is actiever was dan Lacer
ta viridis, geeft AVERY ( 1978) aan dat 
Podarcis muralis vaker, maar korter, 
zonde dan de forsere P. sicula, en von
den HOUSE et a!. ( 1980) dat Lacerta 
vivipara en halfwas L. agilis er 's och
tends vroeger bij waren en zich even
eens frequenter maar gedurende kor
tere perioden zonden dan volwassen L. 
agi/is. De hogere verplaatsingsactivi
teit van jonge hagedissen, die terra
riumhouders of veldwaarnemers 
(STEMMLER, 1968) wei opvalt, past 
mooi in dit patroon. 

Op verschillende plaatsen is waarge
nomen dat het ene exemplaar het 
andere van een steen verjoeg. Zich iets 
zijdelings afplatten, als dreigsignaal, 
en staartkronkelen, een algemeen te
ken van opwinding, was daarbij te 
zien. Een dergelijke confrontatie duur
de maar een paar seconden. Soms liep 
het uit op kort bijten, waarop ze uit
eenstoven, alhoewel een achtervolging 
ook wei voorkwam. Het is echter niet 
duidelijk geworden of ze territoria 
hebben. Het is grappig om te zien hoe 
ze soms a is muisjes op hun achterpoten 
gaan staan en in het rond kijken. 
Het onderscheiden van de seksen bleek 
bijzonder lastig. Eind april was eigen
lijk nog niet een vrouwtje zichtbaar 
drachtig, er was geen verschil in aantal 
femoraalporien (bij haast aile dieren 
elf, en beginnend secreterend), en de 
keel- en buikkleur leverde a! evenmin 
houvast op. Van de 42 gehanteerde A. 
fitzingeri werd een paringslitteken op 
de flank slechts aangetroffen bij een 
dier op 2 mei (waarschijnlijk zeer vers; 
met nog speeksel erover) en bij een 



Figuur 4: 
zie voorpagina. 
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gezet vrouwtje op 16 mei. Zij legde op 
18 mei, nog voor ons vertrek, drie eie
ren in bet transportdoosje. 
N aar de grootte beoordeeld zijn met 
uitzondering van een dier dat 26 +55 
mm mat, alle gemeten dieren volwas
sen te noemen (kop-romp gem. 34 mm: 
fig. 2). 

PARINGSGEDRAG 
Slechts een vaagheid als zou bet voort
plantingsgedrag lijken op dat der la
certiden, waarbij bet mannetje zich in 
bet vrouwtje vastbijt en zich vervol
gens met haar verenigt (MULLER, 

1901), is in de literatuur te vinden. 
Vandaar de nu volgende beknopte 
beschrijving die is gebaseerd op zes in 
hun geheel waargenomen paringen 
van drie vrouwtjes en drie mannetjes. 
De omgevingstemperatuur lag rond de 
20 °c. 
Het mannetje leek steeds de aanzet te 
geven. In twee gevallen was er voor bet 
toebijten nog enig specifiek gedrag. 
Eenmaal was bet mannetje de hele 
ochtend al 'onrustig' en zodra hij in de 
buurt van bet vrouwtje kwam, trilde 
zij wat stijfjes met haar staart. De 
andere keer werd de hele 'dreig' -inh~i
ding, zoals bekend van andere hage
dissen, afgewerkt. Het mannetje na
derde bet vrouwtje wat schokkerig en 
hoog op de poten, enigszins zijdelings 
afgeplat, snuitpunt omlaag, nek om
hoog en keelbodem neergedrukt. 
Daarna, en in de andere gevallen, 
betongelde hij haar en greep hij bet 
vrouwtje met zijn kaken in haar nek, 
staart of achterpoten en belandde door 
bet verplaatsen van zijn beet, na onge
veer een halve minuut, in haar flank. 
Vervolgens kromde bet mannetje zich 
en copuleerde. De partners ademden 
nu vrij snel en sloten af en toe de ogen 
(fig. 3). De copulatie duurde gemid
deld 107 sec. (79-175 sec.). Geduren
de bet laatste kwart ervan waren er 

pompend · duwende heupbewegingen 
van bet mannetje te zien (ca. eenmaal 
per seconde, in afnemende frequen
tie). 
Slechts een keer leek bet vrouwtje, 
door zich wat te bewegen, de paring te 
beeindigen; de overige malen trok bet 
mannetje zich met een schokje los. In 
een enkel geval bleef hij hierna nog 
kortstondig gekromd liggen (fig. 4), 
waarna hij zich- soms wat spartelend 
- rechtte en de cloaca tegen bet sub
straat drukte. Zijn paringsbeet ver
slapte echter niet. 
Binnen twee minuten na de copulatie 
verplaatste bet paar zich wat. Het ini
tiatief kon van beide uitgaan. Vooral 
als bet mannetje met bet vrouwtje in 
zijn bek begon te lopen, deed dit sterk 
denken aan een parings mars ( cf. KITZ
LER, 1941 ), maar dan wei mi de copu
latie. Het vrouwtje werkte hierbij 
mee. 
Een nabeet, zoals eerder geconsta
teerd bij A. moreoticus en A. nigro
punctatus (IN DEN BOSCH, 1983, 
1985a), komt dus ook bij A. fitzingeri 
voor. De duur varieerde bij de Tyrr
heense kielhagedis van 11-67 minu
ten, met een gemiddelde van 30 minu
ten. Tijdens deze nabeet traden er her
haalde, ca. twee seconden durende, 
wrikkende kopbewegingen van bet 
mannetje op, met vooral een zijdeling
se component (per keer ca. viermaal 
been en weer). De frequentie nam toe 
van ongeveer tweemaal per minuut in 
bet begin van de nabeet tot vijf- of 
zesmaal halverwege; tegen bet eind 
kon bet weer wat minder worden. AI 
vrij snel ging onder bet wrikken een 
siddering door bet paar, waarschijnlijk 
veroorzaakt door bet mannetje, dat 
ook met de staart trilde. De amplitude 
van zijn staartvibraties werd groter. 
Tegen bet einde kon bet haast op kwis
pelen lijken. Hierbij raakte de staart 
los van bet substraat en kon hoorbaar 



Fig. 5. 
Een na beet bij 
Algyroides 
fitzingeri. 
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tegen objecten tikken. Soms, ongeveer 
een op de tien maal, waren er langere 
wrik-trilbewegingen van zes tot tien 
seconden. Het vrouwtje deed tijdens 
de nabeet af en toe een paar stapjes en 
neigde ertoe zich in de richting van 
beschutte plekjes te begeven (fig. 5). 
Het ademen van beide bleef, welis
waar in vlagen, versneld. 
Tweemaal deed het vrouwtje net een 
paar pasjes voor het verbreken van de 
nabeet, tweemaal ginger een schokje 
door beide hagedissen, eenmaal was 
het wrikken wat intensiever en in een 
gevalliet het mannetje haar los terwijl 
ze roerloos Jagen. Hij opende daarbij 
rustig zijn bek, likte zijn kaakranden, 
sperde wat en veegde zijn bek ergens 
langs. In de helft van de gevallen ging 
hij vervolgens zonnen. Driemaal ech
ter schoot hij herhaaldelijk gedurende 
enige seconden plotseling schichtig 
door de bak en kronkelde hevig zijde
lings met de staart, terwijl er absoluut 
geen sprake was van uitwendige sto
ring. Binnen een kwartier bedaarde 
hij. Het vrouwtje kroop na afloop 

altijd ergens onder. Paringslittekens, 
die niet altijd even duidelijk waren, 
bleven zo'n vier weken zichtbaar. 
Paringen treden in de terraria gewoon
lijk op van half maart tot eind mei, 
vermoedelijk naar voren verschoven 
ten opzichte van de situatie in het wild. 
Mijn vroegste veldwaarneming van 
seksuele activiteit was 2 mei en ook 
VAN ROOY & VOESENEK (mond. med.) 
hadden geen vroegere aanwijzingen. 
Ik neem daarom aan dat op Sardinie 
tot zeker eind juni door deze soort 
gecopuleerd wordt, ook al gezien de 
eileg tot in juli van de wildvangdieren 
in 1984. De mannetjes zijn gedurende 
de paartijd wat onverdraagzaam. 

EIEREN 
Een vrouwtje A. fitzingeri heeft in 
gevangenschap 1-4 (gem. 2,6) Jegsels 
per jaar, met 1-3 (gem. 1,8) eieren per 
keer: tabel I. De periode van eileg 
strekt zich uit over ongeveer twee 
maanden. Pas gelegde eieren zijn wit 
met een zwakke oranje doorschijn. Ze 
werden au-bain-marie uitgebroed. 



Tabell. 
Legsels van 
Algyroides 
fitzingeri. 
Tussen haakjes bet 
aantal eieren. 

• nog op Sardinie 
( t wee dagen eerder 
gevangen). 
** Eind december 
uit winterslaap ge-
haald. 

Tabel II. 
Eimaten van 
Algyroides 
fitzingeri. 
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Jaar Vrouwtje Legsel 
2 3 4 

1984 
I 18 mei* (3) 24 juni (1) 23 juli (2) 
II 3 juni (1) 21 juni (2) 

1985 
4 mei (1) 2juni (2) 26 juni (2) 

II** 14 maart (2) 3 april (2) 19 mei (2) 
III 28 april (3) 22 mei (I) 
IV** 14 april (2) 
v 28 april (3) 19 mei (2) 23 juni (1) 
VI 4 mei (1) 26 mei (2) 
VII 4 mei (2) 27 mei (2) 23 juni (2) 

18 iuni (2) VIII 3 mei (2) 25 mei (I) 9 juli (2) 

Maten zijn te vinden in tabel II en 
incubatietijden in tabel III. Bij 25 OC 
kwamen twee eieren ( = 9%) niet uit. 
Eveneens twee eieren ( = 14,2%) kwa
men niet uit bij kamertemperatuur 
(21 OC); een hiervan schrompelde na 
91 dagen in en bleek een volledig ont
wikkeld dood embryo te bevatten. 
(Significante verschillen in eindmaten 
van de eieren werden niet geconsta
teerd.) Zeven eieren gingen door ande
re oorzaken (krekelvraat e. d.) veri o
ren. 
Nog niet zo doelgericht, kan een 
vrouwtje de dag voor eileg al wat in bet 
afzetbakje scharrelen. Daarna wordt 
gewoonlijk een gangetje onder ·de 
schors of steen gegraven, eerst even
wijdig hiermee, dan naar beneden en 
weer wat teruggekromd, zodat op 
doorsnede een min of meer J-vormig 
tunneltje van zo'n 3 em diepte ont
staat, hoewel ze in bet bakje tot 5 em 
zouden kunnen gaan. Een aantal eie
ren werd echter in een kuiltje direct 
onder de schors gevonden. 
Zeer gezet of sterk vermagerd doen de 
vrouwtjes voor of na de eileg zelden 

D1rect na leg 

Breedte 5,6 ±0,4 (5,0-6,3) mm (n=45) 

Lengte 9,7 ±0,8 {8,0-11,0) mm (n=45) 

Gewicht 0,18 ± 0,03 (0,12-0,25) g (n = 45) 

aan. Een indruk die zeker voor een 
gedeelte een gevolg is van de grove 
beschu bbing. 
Twee paartjes werden van eind sep
tember tot eind december 1984 over
winterd en kregen daarna een licht
donker cyclus van eind mei ( 40 ~B). 
De eerste copula tie was begin februari; 
de volgende echter pas half maart. De 
eerste legsels volgden half maart en 
half april. De overige A. fitzingeri gin
gen in de koelkast van eind december 
1984 tot half maart. Door hen werd 
voor bet eerst eind april en begin mei 
gelegd. Door eerstgenoemde ingreep 
werden de seizoensgebonden gedra
gingen dus wei iets vervroegd (ruwweg 
een maand) doch niet in de mate die 
bet verschil in tijdstip van beeindiging 
van de winterslaap (tweeeneenhalve 
maand) zou doen vermoeden. Vrijwel 
zeker speelt een inwendig ritme een 
belangrijke rol. 
Gezien de voorafgaande weersomstan
digheden wordt de eileg van bet wild
vang-vrouwtje (tabel I; nr. I) gezien als 
een van de eerste van bet jaar op die 
vindplaats (nabij Dorgali). Dit bete-

V oor Uitkomen 

8,9±0,5 {7,9-9,8) mm (n=25) 

14,3± 1,5 (11,7-17,9) mm (n=25) 

0,74±0,19 {0,45-1,35) g (n=36) 
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Tabel III. 
lncubatietijden 
van Algyroides 
fitzingeri. 

1988 

Het gewicbtsverloop van in 1984 uit bet ei geko
men Algyroides fitzingeri, met ter vergelijking 
de wildvangdieren (gestippeld). 
(De kolom geeft tweemaal de standaarddeviatie 
om bet gemiddelde aan, de verticale lijn de sprei
ding, bet getal erboven bet aantal gemeten die
reo.) 

kent dat mijn 'laat' uit de winterslaap 
gehaalde dieren hooguit twee weken 
op hun soortgenoten in de vrije natuur 
voorlopen. Daarom vermoed ik dat ook 
op Sardinie drie legsels per jaar per 
vrouwtje gebruikelijk zijn. 
VOESENEK (in litt.) & VAN ROOY von
den, ondanks zorgvuldig zoeken, tot 
hun vertrek op 20 juli 1984, geen juve
nielen. NAULLEAU (1980) en BRUNO & 
MAUGERI (1976) stellen dat op Corsica 
en Sardinie in mei-juni wordt gelegd 
en dat de jongen eind augustus/begin 
september uitkomen (fig. 6). Dit bete
kent een incubatieduur van drie maan
den, treffend overeenkomstig met de 
90 dagen bij kamertemperatuur. De 

Temperatuur lncubatieduur (dagen) 
rc> 
25 51 ± 4 (46-56) (n=22) 
kamertemp. 92 ± 3 (86-95) (n= 14) 
(x=21, 19-25) 

o n m a 
1988 

jongen uit de laatste legsels zouden 
dan 'nog net op tijd' eind september in 
bet veld verschijnen. 
De enige (terrarium-)opgave van incu
batieduur tot nu toe is die van SCHREI
BER ( 1912): 'elf we ken onder bet 
waterbakje'. 

JUVENIELEN 
Men zou wellicht verwachten dat de 
jongen van Europa's kleinste hagedis 
uiterst minimale afmetingen hebben. 
Met een lengte snuitpunt-cloacaspleet 
van 20,2± 1,0 (18-23) mm en een 
staart van 34,9 ± 3,1 (25-42) mm 
(n = 36) is dat even wei niet bet geval. 
Ze zijn bijvoorbeeld maar een paar 
millimeter kleiner dan juveniele A. 
nigropunctatus. Ze doen wei veel fra
gieler aan, hetgeen tot uiting komt in 
hun gewicht: 0,21 ±0,02 (0,17-0,26) 
g (n = 36). Ze zijn daarmee aanzien
lijk Iichter dan A. nigropunctatus 
(0,35±0,04 {0,27-0,45) g (n=20)), 
maar haast even zwaar als jonge A. 
moreoticus (0,23 ± 0,04 (0, 17-0,29) g 
{n= 15)). 
SCHREIBER ( 1912) is de enige die de 
jongen kort beschreven heeft. Volgens 
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hem zijn ze van hoven Iicht nootbruin 
met verspreide zwarte punten en van 
onder Iicht chocoladebruin. Dit komt 
slechts ten dele overeen met mijn 
waarnemingen. 
De jongen zijn hooguit iets Iichter 
bruin dan de volwassen dieren (fig. 7). 
De bovenzijde van de kop lijkt wat 
donkerder dan de rug door de vele 
zwarte spikkels. Op de rug vinden we 
iets grotere, onregelmatige zwarte 
vlekjes, een tot drie per schub, in bet 
midden en zeker vooraan in een wat 
hogere concentratie, aldus een verte
braalstreep vormend. Deze vervaagt 
op de staart gewoonlijk. Het boven
aanzicht van de poten is zwarter, haast 
beroet. De schubben van de vingers en 
tenen bevatten vooral in bet centrum 
donker pigment waardoor ze geringd 
lijken. De zijkant van bet diertje is 
donkerder dan de bovenzijde door een 

De groei van in 1984 uit bet ei gekomen Algyroi
des fitzingeri. De onderste kolom geeft steeds de 
kop-romplengten, de bovenste de staartlengten. 
Gestippeld: de meegenomen wildvangdieren; 
gearceerd: aile op Sardinie gemeten exempla
ren. (V oor overige legenda zie fig. 1.) 
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grotere hoeveelheid zwarte stippeltjes. 
De band loopt vanaf de neus via bet 
oog (de supraciliairschildjes en de su
praoculairschubben uitgezonderd), de 
bekranden en de slaapstreek (fig. 8) in 
een rechte lijn tot op bet begin van de 
staart. De grens met de bovenzijde is 
vrij scherp, maar lost 3-4 mm voor de 
achterpoten op door verstrooiing van 
de stipjes. Ook de band vertoont een 
beroet aspect. De zijkant van de staart 
kan iets Iichter zijn dan de bovenzijde 
ervan, schemert dan rozig door, of juist 
donkerder. De onderzijde van de jonge 
A. fitzingeri is vuilwit en heeft een 
paarlemoerglans; bij de halsband 
cremig, bij hart en longen rozig en bij 
de buik grijzig maar nergens 
chocoladebruin. De achterste randen 
van de buikschubben - die over de 
daarachter liggende schubben been 
steken - zijn Iichter, haast wit, daar de 
pigmenten vooral in de diepere huidla
gen zitten. Dit geldt ook voor de grote
re schubben aan de onderzijde van de 
poten. De kleinere schubben zijn licht
grijs; op de palmen en de zolen iets 
donkerder en onder de vingers en tenen 
haast zwart. De staart krijgt naar de 
punt toe een zelfde heel lichtroze tint 
als de directe omgeving van de cloaca. 

o n 



Fig. 6. 
Ecnjongc 
Algyroides 
fit zingeri 
hccfl zijn ci 
gcopcnd. 
Hct dicrtje kan 
daarna nog 
gcruimc tijd in 
dczc houding 
blijvcn zitten. 

Fig. 7. 
Algyroides 
fit zingeri, 
net uit het ei. 

Het dooierlitteken bevindt zich tussen 
de middelste rijen buikschilden over 
een Jengte van drie schubben, varie
rend van de zevende tot de dertiende 
van achteren af gerekend. Het ver
dwijnt binnen anderhalve maand. 
De jonge A. fitzingeri lieten zich de 
eerste paar dagen maar weinig zien. 
Pas na een week kwamen ze vaker te 
voorschijn. Ze aten daarna ook meer. 
N a ongeveer twee weken vervelden ze, 
de staart het eerst. 

KLEUR EN TEKENING 
Binnen twee weken kreeg de buik van 
de jongen een groenig-gelige tint en na 
een maand was die bij de meeste 

diertjes lichtgeel. Terzelfder tijd 
kleurde de keel heel lichtzalmroze. 
Net voor de winterslaap in december 
verdonkerden deze kleuren zich nog 
iets. Bij de meeste juvenielen werden 
de zwarte stipjes op de kop onduidelij
ker. Ook de donkere zijband (die wel
licht door het afplatten tijdens het zon
nen bij de thermoregulatie nog een rol 
kan spelen) verdween; een streepje van 
het neusgat naar bet oog, zelden tot op 
de zijkant van de nek reikend, kon 
resteren. Erna, in maart, waren enkele 
buiken bronskleurig. Twee maanden 
later kreeg een enkele keel een gele 
vleug, het sterkst op de kinpunt. In 
augustus kleurde een keeltje heellicht
blauw en bij een ander exemplaar was 
de gehele onderzijde inmiddels don
kergeel. 
Bij de 42 als wildvang gehanteerde 
dieren, waren de meeste buiken groe
nig oranjegeel getint, zes waren fel 
oranje. De kelen waren lichtzalmkleu
rig, al dan niet met een gele vleug of 
gee) kinpuntje, en twee heellichtblauw 
met soms kleine, diffuus gepigmen
teerde Jichtbruine vlekjes. Dergelijke 
roestvlekjes bevonden zich ook wei op 
de buik. De onderzijde van de achter
poten had dezelfde kleur als de buik 
(niet zoals SCHREIBER (1912) stelde, 
contrasterend dooiergeel), de voorpo
ten waren iets Iichter, soms groenig 
(overeenkomstig Schreibers opgave). 
De onderzijde van de staartbasis kan 
dezelfde kleur als de buik krijgen. 
Een complete vertebraalstreep was 
aanwezig bij de helft van de op Sardi
nie gevangen dieren, bij een kwart in 
de vorm van stipjes en naar achter toe 
verdwijnend, bij de rest ontbrekend. 
Merkwaardig genoeg bezitten a ile in 
gevangenschap geboren jongen, die nu 
twee jaar oud zijn, een tot op de staart 
doorlopende vertebraalstreep. Moge
Jijk echter is dit een gevolg van de bete
re observatie met het binoculair in 



Fig.9. 
De femoraalporien 
aan de onderzijde 
van de dijen van 
Algyroides 
fitzingeri. 
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plaats van met bet handloepje. De 
kleuren en de tekening blijken niet 
geslachtsafhankelijk (in tegenstelling 
tot wat bijv. ARNOLD et al. ( 1977) sug
gereren) en blijven over bet jaar bezien 
nagenoeg gelijk. Voornamelijk ouder 
worden schijnt de kleuren te intensive
reo. 
Zeer snel na bet intreden van de dood 
krijgen de dieren een blauwe keel. Na 
een maand in de alcohol kleurt tevens 
de buik blauw; geel is soms nog te her
kennen op bet achterste deel en de 
onderzijde van de achterpoten. Opga
ven als zouden de keel en borst dikwijls 
donkerblauw zijn (bijv. BEDRIAGA cit. 
in: MOLLER, 1901) zijn daarom waar
schijnlijk op geconserveerd materiaal 
gebaseerd met in bet achterhoofd de 
schitterend blauwe kelen van manne
lijke A. nigropunctatus in bronst. 

GESLACHTSRIJPHEID 
Evenals bij de pas uitgekomen jongen, 
is bij de dieren in bet vroege voorjaar 
bet onderscheid tussen de seksen vrij 
lastig. Toch kunnen nude femoraalpo
rien uitsluitsel geven: bij de mannetjes 
zijn ze ovaler en nemen een groter deel 
van de schub in beslag (fig. 9). Door de 
geringe afmetingen is wei een zeer 
goede loep of een binoculair nodig. In 
aantallen porien werd geen onder
scheid gevonden. 
Van haast aile mannetjes zijn de femo
raalporien bet hele jaar door actief, 
maar voornamelijk van net voor de 

winterslaap tot eind juni; er kunnen 
dan witte staafjes uitsteken. Bij vrijwel 
aile vrouwtjes komt van april tot en 
met juni eveneens een afscheiding uit 
de porien, wat ook al in bet veld bleek. 
Echte staafjes ontbreken echter. Bij 
andere Algyroides-soorten en een aan
tal mij bekende Lacerta- en Podarcis
soorten was dit nooit bet geval bij 
vrouwtjes. 
Met een totale lengte van 132 mm 
(38+94 mm) overtreft een A. fitzin
geri net de tot nu toe opgegeven maxi
male waarde van 130 mm (SCHNEIDER 
in BOHME, 1981 ), en daar als grootste 
lengten voor kop-romp 44 mm en de 
staart 94 mm gevonden werden (fig. 2) 
zouden afmetingen van 138 mm tot de 
mogelijkheden behoren. 
In de juvenielenbak werden in bet eer
ste voorjaar eind mei, kort na elkaar, 
slechts twee (bevruchte) legsels gevon
den. Dit betekent dat minimaal twee 
vrouwtjes en een mannetje van de elf 
exemplaren geslachtsrijp waren bin
nen een jaar. Ook bet gewichts- en 
lengteverloop van de jongen (fig. 1 en 
2) lijken erop te wijzen dat de meeste 
dieren pas seksueel actief worden in 
hun tweede levensjaar. Deze halfwas
dieren hadden in april gemiddeld een 
15% geringere kop-romplengte dan de 
in bet voorjaar op Sardinie gemeten A. 
fitzingeri. Vooralsnog wordt echter 
aangenomen dat dit te wijten is aan de 
wat krappe behuizing (25x25x45 em) 
en een misschien te gering voedselaan-
bod. · 

SAMENVATTING 
Algyroides fitzingeri is ten gevolge 
van de grote oppervlaktefvolume-ra
tio als heliotherme hagedis welhaast 
noodzakelijkerwijs een actieve soort. 
In een steekproef werden driemaal 
zoveel excursies geteld als bij Algyroi
des nigropunctatus onder vergelijkba
re omstandigheden. Aan de paring kan 
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een 30 seconden durende dreigbalts 
voorafgaan. Er volgt een beet in de 
kop, staart of achterpoten van bet 
vrouwtje, of direct in haar flank, waar
na er ruim 1 00 seconden gecopuleerd 
wordt. De nabeet neemt een half uur in 
beslag. Onderwijl zijn er zijdelings 
wrikkende kopbewegingen en staart
trillingen van bet mannetje. Aan de 
orde komen verder de voortplantings
periode, de legsels, afmetingen en in
cubatieduren van de eieren bij ver
schillende temperaturen, beschrijving 
van de jongen en de niet sekse-gebon
den kleuren, en de winterslaap. 
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DATA ON REPRODUCTION OF ALGY- 44{2): 21-37. 
ROIDES FITZJNGERI BRUNO, S. & S. MAUGERI, 1976. Rettili 
In Sardinia the small Algyroides fitzingeri d'Italia. Tartarughe-Sauri. Martello, Firenze. 
proved to be a very active species, shuttling HOUSE, S.M., P.J. TAYLOR & I.F. SPEL
between areas of high and low insolation. This is LERBERG, 1980. Patterns of daily behaviour 
explained by its high surface to mass ratio. In the in two lizard species, L agilis L. and L vi vi para 
field, sexual activity seems to start in early May Jacquin. Oecologia 44: 396-402. 
and it may last till the end of June. Indoors, KITZLER, G., 1941. Die Paarungsbiologie 
following hibernation from December till einiger Eidechsen. Z. Morph. Okol. Tiere 32: 
March, it was observed from the second decade 752-783. 
of March until the end of May. Courtship dis- LANZA, B., 1980 (1983]. Ipotesi sulle origini 
play adheres to the usual lacertid pattern, and del popolamento erpetologico della Sardegna. 
may take about 30 seconds. Once the flank hold Lavori Soc. ital. Biogeogr. {N.S.) 8: 723-744. 
isascertained,acopulationofabout 100seconds MULLER, L., 1901. Phyllodacty/us euro
will follow. The flank hold outlasts copulation paeus Gene und Algiroides Fitzingeri Wiegm., 
for almost half an hour. During this period the zwei Zwerge der europaischen Reptilienfauna. 
male jerks his head laterally and his tail vibrates Bl. Aquar. Terrarienk. 12{24): 313-321. 
at varying intensity. In captivity, three oviposi- NAULLEAU, G., 1980. Les lezards de France. 
lions per female, each with two eggs, were Rev. fran. d' Aquar. 7(3): 65-96. 
recorded in May and June. The first oviposition SAINT GIRONS, M.C., 1976. Relations inter
in Sardinia was observed on May 18; egg-laying specifiques et cycle d'activite chez Lacerta viri
is assumed to last well into July. Eggs measure dis et Lacerta agi/is (Sauria, Lacertidae). Vie 
5.6x9.7 mm and weigh 0.18 g. Eggs incubated at Milieu 26{C): 115-132. 
25 ·c, as well as those kept at room temperature SCHNEIDER, B., 1972. Systematisch-zooge
{ 19-25 ·c), and 99% relative humidity, grow to · ografische Untersuchungen an der Kieleidechse 
8.9xl4.3 mm and 0.74 g. Hatchlings appear aft- Algyroides fitzingeri von Korsika und Sardi
er 51 and 92 days respectively and measure nien. Salamandra 8{2): 67-75. 
20+35 mmand weigh0.21 g. The gradual tran- SCHREIBER, E., 1912. Herpetologia euro
sition into the non sex-dependent adult coloura- paea. Fischer, Jena. 
tion is described. An intensively coloured blue STEMMLER, 0., 1968. Herpetologische Be
throat was only seen in specimens preserved in obachtungen auf den Inseln Elba, Topi, Ortano, 
alcohol. In captivity at least some A. fitzingeri Palmajola, Cerboli und dem Monte Massoncel-
attain adulthood within a year. lo {ltalien). Rev. suisse Zool. 75: 883-926. 
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Het verzorgen van verwondingen bij 
roodwangschildpadden ( Chrysemys 
scripta elegans) 

IN LEIDING 
Ongeveer vijf weken geleden kreeg ik 
van een kennis drie volwassen rood
wangschildpadden, twee vrouwtjes en 
een mannetje. Ze hadden alle drie bijt
wonden, die in meer of mindere mate 
ontstoken waren en geen tekenen van 
genezing vertoonden. Mogelijk lag dit 
aan een te lage watertemperatuur 
enjofvervuild water. Bij bet mannetje 
was van beide voorpoten een gedeelte 
van de hand afgebeten. De vrouwtjes 
hadden bijtwonden in de nek. Bij een 
van de vrouwtjes ontwikkelde zich zo'n 
nekwond tot een abces, waardoor zij 
haar voorpoot minder goed kon bewe
gen. 

BEHANDELING 
Het mannetje werd direct apart gezet 
in een bakje van 30 liter, verwarmd tot 
23 OC, om verdere verwondingen te 
voorkomen en uit angst voor verdere 
ontstekingen aan de poten. In het 
water werd gedurende een week Neo
combin-poeder gedaan. Normaal ver
blijven mijn schildpadden in een aqua
rium met water op kamertemperatuur. 
Ik koos bier voor een hogere tempera
tuur om de stofwisseling te verhogen. 
Ik denk dat het genezingsproces bier
door versneld wordt. Het dier kreeg 
daarom ook extra eten: kattebrokjes 
en hart verrijkt met Carnicon. AI het 
dode weefsel aan de voorpoten werd 
met een scalpel weggesneden tot op het 
gezonde, goed doorbloede weefsel. 
Met waterstofperoxide (I%) werd de 
wond uitgebruist om het bloeden te 

stoppen en de kleine restjes dood weef
sel te verwijderen. Vervolgens werd hij 
met water afgespoeld, gedroogd en dik 
ingesmeerd met zinkolie. Zinkolie is 
waterafstotend, verhardt de wondran
den en vormt een beschermende laag 
die bij bet zwemmen en klimmen van 
het dier zeer goed blijft zitten. Elke 
dag werd de zinkolie met babyolie ver
wijderd en bet dier anderhalf uur op 
bet land gezet, waardoor de wonden 
goed konden drogen. Daarna werden 
de poten weer dik ingesmeerd. In de 
tussentijd werd het water verschoond 
en Neocombin toegevoegd. Na drie 
weken waren de wonden genezen. 
Hoewel de verminking helaas blijft, is 
de interesse van bet mannetje voor de 
wijfjes niet verminderd. 
De vrouwtjes werden in bet grote 
aquarium gezet bij de rest van mijn 
schildpadden. Het is een bak van 300 
liter op kamertemperatuur ( 13 OC), 
met een zandbak als landgedeelte met 
daarboven een gloeila.mp van 60 W, 
die voor een temperatuur van 24 DC 
zorgt. Het aquarium wordt schoonge
houden met een biologisch filter. 
De kleine bijtwonden werden schoon
gemaakt en eenmalig ingesmeerd met 
zinkolie. Tussen de voorpoot en de nek 
van een van de vrou.wtjes had zich een 
a bees van anderhalve em diep ontwik
keld. Het werd opengesneden en de 
pus verwijderd. De overgebleven holte 
werd schoongemaakt, uitgebruist met 
waterstofperoxide en nagespoeld met 
water. Vervolgens druppelde ik Neo
mycine-sulfaat 0.5% in de wond. Na-
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dat dit was gedroogd, dekte ik bet weer 
af met zinkolie. Iedere dag werd de 
wond weer schoongemaakt met baby
olie, uitgebruist, nagespoeld en inge
druppeld met Neomycine-sulfaat. 
Ook bet vrouwtje werd iedere dag eni
ge tijd op bet droge gezet. Voor ze weer 
in bet water mocht, kwam er weer 
zinkolie op de wond. N u, na vijf weken, 
is de wond bijna dicht en gebruikt zij 
de poot weer normaal. Ik denk dat de 
wondjes bij de vrouwelijke dieren door 
de lagere temperatuur langzamer ge
nezen dan bij bet mannetje. 

MEDICIJNEN 
De dierenarts gaf mij N eocombin in 
poedervorm. Dit is een combinatie van 
antibiotica met per gram: 12,5 mg neo
mycine, 12,5 mg chlooramfenicol en 
25 mg oxytetracycline. De hoeveelheid 
die aan grotere huisdieren zoals bon
den en katten wordt gegeven bedraagt 
driemaal daags een afgestreken thee
lepel per halve liter drinkwater. Aan
gezien de dierenarts aileen wist in wel
ke sterkte het aan de gebruikelijke 
huisdieren wordt gegeven, heb ik zelf 
een bruikbare verhouding water/ ge
neesmiddel moeten uitzoeken met als 
testmateriaal guppen. Bij anderhalve 
theelepel per 30 liter overleefden de 
visjes bet makkelijk en deze verhou-

ding leek mij daarom niet gevaarlijk 
voor de schildpad. Om eventuele bij
werkingen te voorkomen, heb ik geen 
bogere concentratie aangedurfd. Neo
mycine-sulfaat 0,5% is op recept als 
oogdruppels verkrijgbaar. De huisarts 
zal hiervoor zijn medewerking moeten 
verlenen. 
Door ADRIAN ( 1981) wordt Robusa
non-zalf aanbevolen. Dit blijft volgens 
de Duitse schrijfster, in tegenstelling 
tot zinkolie, slecht zitten. Robusanon
zalf is in Nederland slecht verkrijg
baar. Zinkolie en babyolie zijn echter 
bij elke drogist te koop. 

WOUND CARE OF CHRYSEMYS SCRIP
TA 
Three turtles were treated for various bite
wounds. Neocombin-powder was added to the 
water (I~ teaspoon per 30 liters). The water was 
refreshed daily. Small wounds were cleaned and 
zinc-oil put on them. Abscesses were opened 
with a scalpel to remove dead tissue and pus. 
The wounds were cleaned with a I% hydrogen 
peroxide solution. After washing with water, the 
wound was treated with antibiotic eye drops 
(neomycine-sulphate O.SOfo), air-dried and trea
ted with zinc-oil. The zinc-oil was removed daily 
with baby-oil and the wound treated with Neo
mycine-sulphate. Within five weeks the wounds 
were healed. 
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Een ongewilde kruising tussen de 
modderschildpadden Kinosternon 
$Ubrubrum en K. flavescens 

Bij bet in gebruik nemen van een landgedeelte, nestelde zich voor een 
nieuw, grater terrarium voor mijn wa- kleine zeven uren in een hoekje, groef 
terschildpadden op 20 mei 1984, kroop volgens bet bij waterschildpadden zo 
mijn enige Kinosternon subrubrum langzamerhand welbelcende ritueel 
(Mississippi-modderschildpad), een een kuiltje, legde hierin twee he1der
vrouwtje, vrijwel onmiddellijk op bet witte, langwerpige, hard, maar broos-
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geschaalde eieren, en verliet vervol
gens weer het ' legstrand'. Het diertje 
was al vele jaren als vrijgezel in mijn 
bezit, maar sedert anderhalf jaar in 
gezelschap van een Kinosternon fla
vescens (gele modderschildpad) man
netje. 
De eieren waren ongeveer 2 X 1 em 
groot en werden met een der polen 
omhoog in het kuiltje gedeponeerd. Ze 
werden onmiddellijk door mij opge
graven en in een broedruimte gezet bij 
een luchttemperatuur van 29"C. Na 
twaalf dagen werd in een der eieren 
een dunne ringvormige roze-rode band 
zichtbaar. Na drie weken (Pinksteren 
1984) was er duidelijk groei van bloed
vaten vanuit dit ringetje te zien. Het 
andere ei toonde slechts een rood 
puntje, hetgeen verder zo zou blijven; 
het bleek later onbevrucht geweest te 
zijn. Op dinsdag 20 juni kroop het 
vrouwtje dat, zoals we in de vooraf
gaande weken hadden gemerkt, lang
durig had gepaard met het zeer actieve 
K. flavescens mannetje, opnieuw het 
landgedeelte op, waar zij ging graven. 
Zij werd met een glazen ruit geschei
den gehouden van de andere, zich op 
het land bevindende, dieren. Zij had 
echter haar draai nog niet gevonden en 
wilde weer terug naar het water. Over
tuigd dat ze opnieuw eieren moest leg-

gen, heb ik haar op maandag 26 juni 
gewoon op het landgedeelte gezet. Zij 
drentelde eerst wat rond en ging daar
na een gat graven, waar zij met haar 
achterste in ging zitten. In de nacht 
hieropvolgend legde zij opnieuw eie
ren, nu drie stuks, waarna zij zich in de 
buurt van de eieren helemaal ingroef. 
Kort daarna zette ik haar terug in het 
watergedeelte. De eieren werden in 
een ander bakje in de broedruimte 
gezet. Van de twee eerder gelegde eie
ren ging het bevruchte ei na 21 dagen 
zeer duidelijk vee! vaatgroei vertonen 
en na 24 dagen werd een geleidelijk 
aan groter wordende donkere vlek 
zichtbaar. Op 27 juni zagen mijn 
vrouw en ik duidelijke bewegingen van 
het embryo, als het ware schoksgewij
ze samentrekkingen. Het geheel was 
bepaald imponerend. De dagen hierna 
werd dit beeld steeds duidelijker en 
zondag 1 juli was zelfs een zwemmend 
schildpadje te zien met een duidelijke 
kop, romp en pootjes. Van de op 27 
juni gelegde eieren bleek er bij het 
schouwen een van de drie te zijn 
bevrucht. Het beeld was vrijwel pre
cies als dat van het eerste bevruchte ei. 
De ontwikkeling van de beide bevruch
te eieren verliep voorspoedig. Het be
vruchte ei van het eerste legsel werd 
steeds donkerder. De bewegingen wer
den moeilijker zichtbaar naarmate de 
ontwikkeling voortschreed en het em
bryo het ei meer en meer vulde. De 
pootbewegingen en die van een spits 
snuitje bleven nog bet !angst zicht
baar. In de maandjuli gebeurde er ver
der nog niets. Op 9 augustus gingen 
wij met vakantie en de heren Visser, 
Timmers en Zwartepoorte van de rep
tielenafdeling van de diergaa rde Blij
dorp waren zo vriendelijk bet ei de dag 
voordat wij weggingen, onder hun hoe
de te nemen. Op 23 augustus thuisge
komen, hoorden wij dat bet schildpad
je al twee dagen na ons vertrek was 
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uitgekomen. Het bleek een mooi gaaf 
beestje te zijn. Een grijskleurig rug
schild en grijs met fel gele vlekken op 
bet buikschild. Het diertje werd na 
enige dagen met fijngeknipte regen
wormpjes gevoerd, die zonder pro
bleem als voedsel werden aanvaard. 
Het diertje groeide langzaam, maar 
voorspoedig. Als ruimte kreeg bet aan
vankelijk een wit plastic bakje met een 
grote kiezelsteen erin en wat bronmos, 
dat bet water prima helder hield. Het 
bakje werd op kamertemperatuur ge
houden, tussen de kamerplanten op 
een vensterbank op bet noordwesten, 
wei hoven de c.v.-radiator. 
Het bevruchte ei van bet tweede legsel 
liet eind augustus nog fraaier dan bet 
eerste ei embryo-bewegingen zien met 
een heel duidelijk onderscheid tussen 
de relatief kleine romp en vrij grote 
kop. Ook bier werden de bewegingen 
gaandeweg moeilijker zichtbaar, 
naarmate de ontwikkeling vorderde. 
Op vrijdag 7 september zagen wij aan 
de onderzijde een scbeurtje in bet ei, 
waaruit wat slijmige, glazige substan
tie kwam. Dit scbeurtje werd in de loop 
van dedagen amper groter. Wei waren 
op 17 september nog juist embryo
bewegingen te·zien. De situatie bleef in 
de daarop volgende dagen verder on
gewijzigd. Dat bleef zo tot zaterdag 29 
september, toen mijn ongeduld toch te 
groot werd. Eigenwijs, tegen advies in 
van mensen die bet beter konden 
weten en aangemoedigd door bezoek 
van een andere scbildpadliefhebber en 
zijn ecbtgenote, die uit eigen ervaring 
reeds eieren badden gebad met uitge
droogde dieren erin, werd met een 
speld heel beboedzaam de scheur in 
bet ei verder opengepeuterd. De ei
schaal spatte er stukje bij stukje af en 
een gerimpeld grijs buidje werd zieht
baar. Even in dit huidje geprikt, bleek 
bet om een springlevend diertje te 
gaan, dat bij verder openprutsen van 

de eisehaal plotseling zijn kopje door 
de voorkant van bet ei drukte en me
teen dreigend zijn bekje opensperde. 
Verder uitpellen gaf geen problemen. 
Vanuit de navelstreek stak nog een 
klein restje van een dooierzakje, waar
mee bet diertje al meteen rustig rond
wandelde. Het werd eerst in een kre
kelbakje met voehtig keukenrolpapier 
gezet en met voeren werd gewaebt tot
dat bet dooierzakrestje als een flardje 
bindweefsel losliet. Dit duurde zeven 
dagen. Daarna zette ik bet diertje bij 
bet andere sehildpadje. Het ging toen 
onmiddellijk stukjes worm eten. Er 
was geen verschil in tekening tussen de 
twee jongen. Beide diertjes waren bij 
hun geboorte over bet earapax geme
ten 2~ em lang en 1 ~ em breed. Het 
gewicbt werd wegens bet ontbreken 
van een hiervoor geeigende weeg
sehaal belaas niet vastgesteld. Op bet 
moment dat dit relaas gesehreven 
werd, waren beide diertjes, ondanks 
hun versebillende tijd van uitkomen, 
exact even groot en waren ze beide 4~ 
em lang en even breed op bet breedste 
deel van bet eivormige earapax. Het 
zijn goede eters. Zij kunnen, net als 
muskusschildpadden en, naar mijn ei
gen ervaring, vele andere waterschild
padden, zoals M auremys cas pica, Ki
nosternon flavescens, Kinosternon 
subrubrum en Melanochelys trijuga 
afgrijselijk stinken, zo klein als ze 
zijn! 
Het geslaeht is nog niet vast te stellen; 
de hoge temperatuur waarop ze wer
den uitgebroed in aanmerking geno
men, zullen bet vermoedelijk wei 
vrouwtjes zijn. 

A CROSS BETWEEN KINOSTERNON 
SUBRUBRUM AND K. FLAVESCENS 
A female K. subrubrum produced two batches 
of eggs (two and three). Each time one egg was 
fertilized (by a K. f/avescens). The young hat
ched after approx. three months. They measu
red 2.5 by 1.5 em. 


