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Zachte brokken als schildpaddevoer 

IN LEIDING 
In de sportvisserij op karper wordt al 
enige jaren geexperimenteerd met gro
te zinkende aasbrokken die niet door 
kleine visjes aangegeten kunnen wor
den. Deze brokken krijgen door koken 
een taaie schil waardoor ze in water 
pas na twee dagen uiteenvallen. 
Toen ik een artikel hierover las 
(GROOTHUIS, 1985), leek mij bet be
scbreven recept geschikt voor het rna
ken van 'moerasschildpaddebrokken'. 
Ik zat namelijk met het probleem om 
mijn jonge zaagrugschildpadden 
( Graptemys kohni en G. pseudogeo
graphica)vanvoldoende kalk en vita
minen te voorzien. Gebruikelijke me
thoden zoals het bepoederen van vlees 
(wat niet watervast is) of het inspuiten 
van een meelworm met een preparaat 
bevielen mij niet. Ook het volstoppen 
van de buikholte van dode vissen is 

door het formaat van de schildpad
kleuters een oplossing die te wensen 
overlaat. Met bovengenoemde voed
selbrokken meen ik een manier gevon
den te hebben om kalk, vitaminen en 
andere noogzakelijke voedingsstoffen 
in voldoende mate te kunnen geven. 

INGREDIENTEN 
De door mij gemaakte brokken bevat
ten de volgende bestanddelen: 
Ei. Dit zorgt ervoor dat de brokken 
stevig worden. 
Tarwegluten, arrowroot (pijlwortel
meel) of maizena. Deze uit zetmeel 
bestaande stoffen werken als bindmid
del. De eerste twee zijn verkrijgbaar in 
reformwinkels, tarwegluten ook in 
hengelsportzaken. 
Kalk. In de vorm van mineraalj gist
mengsels zoals Carnicon of Gistocal 
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Ievert het een belangrijke bijdrage aan 
een gez6nde groei. 
Droogvoer voor honden. Gemalen 
puppybrokken vormen een gezonde en 
voedzame basis voor de schildpadde
brokken en zorgen voor een aangena
me smaak. 
Andere ingredienten die toegevoegd 
kunnen worden zijn bijvoorbeeld: 
Garnalenmeel. Dit maakt de brokken 
Iichter in gewicht. Ook zorgt het voor 
een sterke geur. Het is o.a. verkrijg
baar in Indische toko' s. 
Zeewier en groentevlokken. Kunnen 
een plantaardige aanvulling zijn. 
Lijnzaad. Is een goed laxeermiddel en 
bevat veel vitamine E. 
Smaak- en kleurstoffen. Ik meng re
gelmatig wat koenjit (geelwortel) door 
het deeg. Dit zorgt voor een bruingele 
kleur en een bitter smaakje waar mijn 
Trionyx-babies (weekschildpad) ver
zot op zijn. In reform- en hengelsport
zaken zijn nog veel andere smaakstof
fen voorradig. 
Medicijnen. Kunnen worden toege
voegd als ze verhitting kunnen verdra
gen. Vitaminen moeten niet aan het 
deeg worden toegevoegd omdat deze . 
door verhitting onwerkzaam kunnen 
worden. Wei kunnen ze vlak voor het 
voeren op de voedselbrok worden ge
druppeld. Pas op voor overdosering. 

BEREIDING 
Een ei in een schaal stukslaan en goed 
door elkaar roeren. Dit is voldoende 
voor ~ngeveer 100 gram eindproduct. 
Voeg al roerend en knedend de droge 
ingred.ienten toe. Puppybrokken kun
nen bet beste van tevoren gemalen 
worden, bijvoorbeeld in een oude kof
fiemolen. De deegmassa moet goed 
gebonden zijn, enigszins kleverig zoals 
verse stopverf. 
Het is niet aan te raden om aile extra 
ingredienten toe te voegen. Je kunt 
beter verschillende smaken in voor-

raad hebben. De verhouding van de 
bestanddelen bepaalt men naar eigen 
inzicht, metals enige voorwaarde dat 
bet bindmiddel 20% a 30% van bet 
gewicht van de droge stof uitmaakt. 
De deegmassa verwerkt men vervol
gens tot kleine brokjes, sliertjes, plak
jes of wat dan ook. Dit gaat het snelst 
door een plak te maken en deze met 
een mes in stukjes te snijden. Steviger 
brokken krijg je door stukjes deeg tot 
bolletjes te draaien, maar dat is veel 
werk. 
V ervolgens worden de stukjes in een 
zeef enige tijd in kokend water gedom
peld. De kooktijd hangt af van de 
grootte. Brokjes met een doorsnede 
van 4 mm 15 seconden, die ter grootte 
van een knikker 40 s. Is de kooktijd te 
kort dan verpulveren de brokken ge
makkelijk, te lang gekookte brokken 
worden hard. Het beste resultaat is een 
brok met een taaie schil en een zachte 
kern. Het is raadzaam om eerst een 
paar brokjes uit te proberen. Tenslotte 
laat men de gekookte brokjes op een 
oude handdoek uitdampen, waarna ze 
gevoerd kunnen worden. De brokken 
kunnen uitstekend ingevroren worden. 
Ze moeten dan direct uit bet water in 
een plastic zak gedaan worden. 

PRAKTIJK 
Door de medewerking van de Amster
damse Studiegroep Noord Ameri
kaanse Moerasschildpadden heb ik dit 
voedsel bij tal van N oordamerikaanse 
en niet-Noordamerikaanse moeras
schildpaddesoorten kunnen proberen. 
Het bleek dat vele sier-, moeras-, mus
kus-, modder-, waterdoos-, aard- en 
weekschildpadden bet aangeboden 
voedsel redelijk tot bijzonder graag 
a ten. Bovendien vonden ook klauwkik
kers, vuurbuiksalamanders, Algerijn
se zandlopers, guppies en katten dit 
een welkome aanvulling op hun 
menu. 
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De voedingswaarde van de brokken is 
alleen op lange termijn te onder
zoeken. Het moet echter duidelijk zijn 
dat ze geen hoofdvoedsel vormen, 
maar een kalkrijk bestanddeel van een 
uitgebreid en uitgebalanceerd menu, 
zoals insekten en insektelarven, wor
men, aquariumslakken, (zoetwater-)
vis, vlees, mosselen, inktvis, kattevoer 
en diverse soorten groente en fruit. De 
enige lange-duur-ervaring die ik heb is 
met mijn eigen zaagrug- en week
schildpadden, bij wie deze brokken 
ongeveer een vijfde deel van bet voed
sel uitmaken. Deze groeien voortreffe
lijk, hebben nooit gebreksziekten ge
had en de zaagrugschildpadden bezit
ten prachtige, stevige pantsers. Huis
vesting zal hierbij o.a. ook een rol spe
len. 
W anneer de dieren bet voedsel niet of 
met tegenzin accepteren is bet altijd 
mogelijk dit met enige druppels 
smaakstof aantrekkelijker te maken. 
Moerasschildpadden reageren goed op 
haringolie. Vruchtegeuren, zoals ba
naan of mango, werken misschien voor 
landschildpadden en leguanen. De 
brokken absorberen vitamines uitste
kend. Gewoon een paar druppels op de 
brokken Iaten. vall en, in Iaten trekken 
en voeren. Poedervormige stoffen die 
niet meegekookt mogen worden kun
nen in een opengesneden brokje ge
stopt worden, dit biedt echter nauwe
l~jlcs voordelen hoven bet volproppen 
van een dood visje. 

NADELEN 
Een nadeel van deze voedingsbrokken 
is de tijdverslindende bereidingswijze. 
Een ander probleem is de vervuiling. 
Vooral wanneer de brokken niet goed 
doorgekookt zijn kunnen ze gemakke
lijk verkruimelen en zo een stofwolk 
vormen. Dit kan echter voor een groot 
deel vermeden worden door voldoende 
bindmiddel te gebruiken en voldoende 

lang te koken. Ook bet voeren van 
extra kleine brokjes, die in hun geheel 
opgepakt en doorgeslikt worden, ver
mindert bet stuifeffect. Goed filteren 
en geregeld waterverversen maakt alle 
ongewenste effecten ongedaan. 

NAWOORD 
Met dit artikel heb ik duidelijk willen 
maken hoe men diverse droge stoffen 
aan elkaar kan plakken om er een ste
vige voedselbrok van te maken. Nu is 
bet nog de vraag wat er aan elkaar 
geplakt moet worden. Ik hoop dat 
anderen deze gegevens kunnen ver
schaffen. Voorlopig heb ik bet idee dat 
een mengsel op puppyvoer-kalkprepa
raat-basis een stap in de goede richting 
is. Zoals al eerder gezegd is, moeten 
deze brokken als bijvoeding be
schouwd worden. Het is te arbeidsin
tensief om dit voer met kilo's tegelijk 
te maken. Iedereen kan zijn eigen 
recept samenstellen. 
Ik hoop dat ondanks de lange berei
dingstijd en bet stuifprobleem toch een 
aantal terrariumhouders eens pro
beert deze brokken te maken, en da t 
zij hun kritiek en ervaringen publice
ren. Ook voor houders van andere die
ren dan waterschildpadden zijn er mo
gelijkheden. Immers, bet is belangrijk 
zo veel mogelijk te experimenteren en 
ervaringen te vergelijken, zodat dit 
kan leiden tot een betere voeding van 
onze terrariumbewoners. 

LITERATUUR 
GROOTHUIS, R., 1985. Boilies, een nieuwe 
manier van karpervissen. Sportvissersjournaal 2 
(7): 8-11. 

A NEW RECIPE FOR· TURTLE FOOD 
Mix one egg, some arrowroot, a calcium-mine
rals mixture (e.g. Gistocal) and crumbled dry 
puppyfood. Mould the dough in small balls. Put 
these in boiling water. The result is a good alter
native turtlefood. This method offers the possi
bility of adding all kinds of components to 
increase the edibility and the quality of the 
food balls. 
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Met de waterschildpadden op vakantie 

Ik heb vier volwassen roodwangschild
padden (Chrysemys scripta elegans), 
twee halfwas zaagrugschildpadden 
(Graptemys spec.) en drie kleine rug
streepsierschildpadden (Chrysemys 
picta dorsalis). 
Elk jaar opnieuw is bet een probleem 
om voor de zomervakantie een goede 
verzorger voor ze te vinden. Je moet 
steeds weer een beroep op iemand doen 
en da t vind ik onplezierig; voor enkelen 
misschien de reden om deze dieren 
maar niet te houden. 
Afgelopen jaar kwam ik op bet idee de 
dieren gewoon maar mee te nemen. Ik 
heb bet voordeel elk jaar naar dezelfde 
plaats in Friesland te gaan. 
Voor de grote schildpadden heb ik een 
oud kinderbad genomen (afmeting 
150x 150x30 em). Daaromheen werd 
50 em hoog gaas geplaatst en afgedekt 
met een groot stuk gaas. Wat stenen 
zorgden voor een eilandje in bet mid-· 
den van de bak. N a bet bad met water 
gevuld te hebben, heb ik de schildpad
den erin gedaan. Een uur later waren 
ze al druk aan bet bunkeren. 
Van tevoren had ik me wei wat zorgen 
gemaakt om de zaagrugschildpadden 
omdat die over bet algemeen zwakker 
zijn dan roodwangen. Maar ook die 
lagen al snel te zonnen en ook eten was 
geen probleem. 
Voor de kleine dieren heb ik een klein 
aquarium (80x30x30) genomen, 
waarin ze zich al snel op hun gemak 
voelden. Ze aten goed en zonden veel. 
Een probleem is wei, dat je met een 
kleine bak en veel zon moet opletten 
voor oververhitting. 
Dus de bak bijvoorbeeld gedeeltelijk 

beschaduwen met een afdekplank. 
Ook dit aquarium was helemaal afge
sloten met gaas in verband met katten 
en meeuwen. 
Het viel mij op dat de dieren zich onge
lofelijk snel aanpasten en hun dage
lijkse ritme terugvonden. Bij de rood
wangschildpadden had ik dit nog wei 
verwacht, maar bij de andere soorten 
had ik me toch zorgen gemaakt. 
Mijn conclusie is dan ook dat de die
ren, groot en klein, gemakkelijk mee
genomen kunnen worden op vakantie. 
Natuurlijk wei binnen bepaalde gren
zen. De reis naar Friesland duurde 
ongeveer twee uur en was dus vrij kort. 
Maar ik denk da t ook Duitsland, Bel
gie en Noord-Frankrijk zeker tot de 
mogelijkheden behoren. Voor een va
kantie in eigen land lijkt bet mij zeker 
de moeite waard. Een punt dat je als 
nadeel kunt ervaren is de hoeveelheid 
publiek die je trekt tijdens de bezighe
den. AI snel boor je aile mensen in je 
buurt over 'de jongen met de schild
padden'. Ik heb dat overigens als heel 
plezierig ervaren. Je hebt al meteen 
een onderwerp om met je buurman 
over te praten. Bovendien, wat is nu 
gezelliger dan 's morgens wakker te 
worden en je schildpadden als een par
tij luie varkens te zien zonnebaden in 
een kinderspeelbadje. 

ON VACATION WITH WATERTURTLES 
Within some limits it is quite possible to take 
your turtles on your holiday, instead of leaving 
them to the care of someone else. With a port
able bath for children and some stones, you can 
build an aquarium. Cats and seagulls are kept 
outside with wire-nett!ng. Even weaker species 
as map turtles adapt quite easily to the new 
surrounding. 
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De zesstreep-langstaarthagedis 
(Takydromus sexlineatus) in bet 
terrarium 

IN LEIDING 
De zesstreep-langstaarthagedis (Ta
kydromus sex/ineatus) is een vrij re
gelmatig aangeboden, niet duur hage
disje. Toch wordt bet niet zo veel 
gehouden wat misschien komt doordat 
er weinig over geschreven is. In meer 
dan veertig jaargangen van Lacerta 
wordt de zesstreep-langstaarthagedis 
slechts in reisverslagen genoemd. In 
bekende werken over reptielen zoals 
GRZIMEK ( 1971) wordt dit dier aileen 
kort vermeld (uiterlijk, herkomst). 
Oat is jammer, want dit bijzonder leu
ke dier, dat geschikt is voor bet terrari
um, verdient meer aandacht. 

HERKOMST 
De zesstreep-langstaarthagedis komt 
voor op bet Oostaziatische vasteland, 
van Korea tot Zuid-China, op Java, 
Borneo en Sumatra en in Japan. Na
tuurlijke biotopen van dit diertje zijn 
graslanden en rijstvelden. De lange 
staart dient als evenwichtsorgaan bij 
bet zich snel voortbewegen over dit 
grasachtig materiaal. In zijn biotoop is 
bet erg vochtig en de temperatuur kan 
er overdag flink oplopen, terwijl zij 
's nachts behoorlijk daalt. 

BESCHRIJVING 
De staart van deze slank gebouwde 
hagedis is erg lang, wei zes keer de 
kop-romp-lengte (krl=6cm). Op bet 
midden van de rug heeft de zesstreep
langstaarthagedis dakpansgewijs ge
legen, gekielde schubben. Op de flan
ken korrelachtige schubjes, die naar 
achter toe groter worden. 

De mannetjes hebben twee licht
gekleurde lengtestrepen die over de 
randen van de rug lopen. Deze zijn wit 
tot lichtgeel gekleurd (met aan weers
zijden een smalle donkerbruine ra~d) 
De rug zelf is rood bruin, onder de len
gtestrepen is de flank donkerbruin, 
welke kleur overgaat in roodbruin. De 
buikzijde is vuilwit. Sommige man
netjes hebben bovendien nog een rijtje 
witte stipjes op de flanken. Vrouwtjes 
zijn doffer en donkerder van kleur dan 
de mannetjes en missen de twee len
gtestrepen. W el is daar soms nog een 
Iichte zweem van te zien in bet bruin 
van de rug. 
Halfwas en juveniele dieren hebben 
een groene buik, in plaats van een wit
te. Ook de lengtestrepen zijn nog 
groen, evenals de flanken van de jonge 
vrouwtjes. 

AANSCHAF 
U kunt zesstreep-langstaarthagedis
sen vrijwel aileen via de handel verkrij
gen, want ze worden nog niet of nau
welijks in Nederland gekweekt. 
Een zending zesstreep-langstaartha
gedissen bij de handelaar zal meestal 
voor driekwart uit juvenielen bestaan. 
We zoeken echter de grootste, half was 
exemplaren uit. Deze hebben nog wei 
een groen waas door hun verder vol
wassen kleur. 
Verder kunt U bet beste direct bet 
totale aantal dieren dat U wilt gaan 
houden in een keer kopen. Het later 
aan bet hestand toevoegen van nieuwe 
dieren veroorzaakt soms problemen. 
Ik geef de voorkeur aan gelijke aantal-



Takydromus 
sexlineatus. 
mannetje. 

Boven een man, 
onder en rechts 
vrouwtjes. 

ten mannetjes en vrouwtjes, of meer 
vrouwtjes dan mannetjes. De man
netjes kunnen herkend worden aan het 
kleurverschil en de verdikte staartwor
tel. 
Dieren met verwondingen kunt u maar 
beter Iaten zitten. Opnieuw aange
groeide staarten hebben geen invloed 
op de gezondheid en deze dieren kunt 
u, als u ze mooi vindt, dus gerust 
kopen. 

YO EDSEL 
Met eten is de zesstreep-langstaartha
gedis niet erg kieskeurig. Vrijwd alles 
wat beweegt en in zijn bek past wordt 
gegeten. Bij mijn eigen dieren zijn kre
kels, bromvliegen en weideplankton 

(sprinkhaantjes!) duidelijk favoriet. 
De bromvliegen kweek ik op met sui
ker. Voor het voeren bestuif ik ze met 
Gistocal. Ook spinnen en pissebedden 
worden gegeten, maar minder graag 
dan de hiervoor genoemde voedseldie
ren. Mijn dieren eten vrijwel geen 
meelwormen. Mieren zijn helemaal 
taboe! Wanneer de hagedissen probe
reo ze te vangen, worden ze soms zo 
pijnlijk gebeten, dat ze in paniek door 
het terrarium rennen (MENSION, 

pers.med.). 
Water is voor deze hagedissen onont
beerlijk; het zijn dieren met een grote 
vochtbehoefte. Buiten het regelmatig 
sproeien mag een behoorlijke water
bak dus niet ontbreken. 
De meeste hagedissen accepteren kalk 
in de vorm van brokjes sepia, gemalen 
eierschalen e.d. De zesstreep-lang
staarthagedis heb ik hiervan nog nooit 
zien eten. Misschien heeft deze hage
dis hieraan geen behoefte. 

TERRARIUM 
De zesstreep-langstaarthagedis is van 
nature beweeglijk en actief en heeft 
dus een ruim terrarium nodig. Ik houd 
mijn groep van zes dieren in een terra
rium van 100x50x60 em (lxbxh), zo
dat ze de ruimte hebben om te rennen, 
wat ze dan ook veelvuldig doen. 
Het terrarium wordt verlicht en ver
warmd door tweespots van 40 en SOW. 
's Middags schijnt de zon in de bak; in 
de winter circa I a 2 uur en in de zomer 
circa 3 uur. 
De temperatuur schommelt tussen de 
24 en 28"C. Onder de spots loopt de 
temperatuur op tot 38 a 40 ·c. 
De achterwand van het terrarium is 
beplakt met donkerbruine kurkplaat. 
Tegen de achterwand is een terras 
gemaakt met behulp van kurkschors 
waarin een 'grasachtige' plant (Chlo
rophy tum comosum) groeit. Uitlopers 
van de plant bevinden zich door de 
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gehele bak. Als contrast met deze 
plant is er aan het eind van bet terras 
een yucca gepoot; verder staat er een 
vetplant in de bak. 
De bodem van het terras bestaat uit 
bloemistenaarde, de rest van de bodem 
is bedekt met (hydrocultuur-)kleikor
rels. V erder bevinden zich door de 
gehele bak heen stronken van boom
wurgende klimop, waar de hagedissen 
graag op klauteren. In de rechtervoor
hoek van het terrarium staat de water
bak die ik soms met opzet bij het vullen 
laat overstromen, zodat het in deze 
hoek ext~a vochtig is. De relatieve 
luchtvochtigheid in de bak is 70-80%. 

GEDRAG 
In een als hierboven omschreven terra
rium zal de zesstreep-langstaarthage
dis veel van zijn natuurlijk gedrag 
Iaten zien. 's Ochtends, wanneer het 
Iicht aangaat, gaan de dieren zich eerst 
onder de spots opwarmen. Is dat 
gebeurd, dan wordt er al gauw door de 
bak gerend en 'rondgesnuffeld'. Het 
zijn erg actieve en nieuwsgierige hage
dissen,die weinig stilzitten. Ik zag ze 
nooit Ianger dan 20 minuten aaneen
gesloten onder een spot liggen. 
Wanneer er wordt gevoerd, veroor
zaakt dit direct een hele drukte. Elk 

voedseldier wordt achterna gezeten en 
besprongen. Vooral het voeren van 
vliegen Ievert een boeiend tafereel op; 
de vliegen worden in voile vlucht door 
de hagedissen uit de Iucht gehapt. Een 
en ander gaat gepaard met de nodige 
capriolen. 
De vrouwtjes zijn bij mij nog iets feller 
op het voedsel dan de mannetjes; ze 
Iaten geen kans onbenut om te eten, 
terwijl de mannetjes nogal eens op hun 
favoriete plekje blijven liggen wanneer 
er wordt gevoerd. 
De zesstreep-langstaarthagedis is niet 
erg agressief en zal niet gauw vechten. 
Aileen als twee dieren op hetzelfde 
voedseldier jagen, leidt dit nog wei 
eens tot 'ongeregeldheden'. Het toe
voegen van nieuwe dieren aan een 
bestaande groep, kan wei voor proble
men zorgen. Nieuwe dieren worden 
vaak niet geaccepteerd en van de 
warmteplekken weggejaagd. Vooral 
mannetjes hebben dan problemen. 
Wanneer ze zich niet kunnen opwar
men, kan dit uiteindelijk tot hun dood 
leiden. Wanneer u uw dieren in een 
koop tegelijk aanschaft zult u hiermee 
in het algemeen geen problemen heb
ben. 

KWISPELEN 
Als een hagedis een voedseldier heeft 
gevangen en er zijn andere hagedissen 
in de buurt, dan zal hij met zijn staart 
snelle kwispelbewegingen maken. Mo
gelijk is dit bedoeld als afleiding voor 
de andere hagedissen, zodat hij onge
stoord zijn voedsel kan opeten. Ook a ls 
de hagedissen ergens van schrikken, 
bijvoorbeeld van een onverhoedse be
weging buiten het terrarium, zie je 
steeds weer dat kwispelen. Ook dit 
kwispelen is waarschijnlijk bedoeld als 
afleiding voor een mogelijke belager. 
De snel bewegende staart zal de aan
dacht van de belager afleiden van de 
rest van de hagedis, die dan (zonder 
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staart) kan ontkomen. De belager 
blijft achter met de afgebroken, nog 
steeds kwispelende, staart waarop hij 
al zijn aandacht richt. 

KWEEK 
De kweek van de zesstreep-langstaart
hagedis is in Nederland nog steeds niet 
erg overtuigend gelukt: in de periode 
1972-1981 onder Lacertaleden slechts 
twee exemplaren (JACOBI, 1983). Over 
dit, geringe, resultaat bestaat geen 
verslag, zodat ik voor wat de kweek 
betreft op mijn eigen waarnemingen 
zal moeten afgaan. 
Het eerste teken van een mogelijke uit
breiding van mijn groep zesstreep
langstaarthagedissen kwam vlak na de 
winter van 1985 j 1986. Ik vond toen 
verschillende onbevruchte eitjes in het 
terrarium. Paringen heb ik nooit ge
zien, maar toen mijn hele groep plotse
ling doodging (zie: Ziekten), haalde ik 
het terrarium leeg en vond twee eitjes 
en een kapotte eischaal, verstopt onder 
een vetplant die dage1ijks water kreeg. 
Bij het uit de bak ha1en maakte ik 

helaas een eitje kapot. Van een reeds 
uitgekomen hagedisje heb ik geen spo
ren gevonden. Mogelijk is het ei leeg
gegeten door pissebedden of insekten. 
Het overgebleven ei heb ik in een plas
tic krekeldoosje, gevuld met natte aar
de, op de lichtkap gezet. Dit omdat het 
ei tenslotte op een natte plek was 
ge1egd. Omdat ik op vakantie zou 
gaan, werd dit ei ondergebracht bij de 
heer Mension, waar het na circa twee 
weken ineenschrompelde. Bij het ope
nen bleek het een dood, volledig vol
groeid jong te bevatten. 
Mension heeft verschillende keren eie
ren gehad van de zesstreep-langstaart
hagedis, die ook aile in het 1aatste sta
dium van de broedperiode inschrom
pelden. Mogelijk als gevolg van een te 
!age luchtvochtigheid. 
De zesstreep-langstaarthagedis legt 
relatief grote eieren voor zo' n slanke, 
kleine hagedis. De eieren zijn circa I 0 
mm lang en 8-9 mm breed, en worden 
bij mij op erg natte plekken gelegd. Bij 
Mension zelfs eenmaal in een plasje 
water onder een stronk kienhout. 
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Hoewei de kweek vorigjaar misiukt is, Waarschijnlijk hebben de nieuwko
heb ik tach goede hoop dat hij dit jaar, mers een besmettelijke ziekte bij zich 
met nieuwe hagedissen en een verbe- gehad die op de bestaande groep is 
terd terrarium, wei zaiiukken. overgedragen. 

ZIEKTEN 
De zesstreep-Iangstaarthagedis zai bij 
een goede verzorging niet snei ziek 
worden. Op de hierna besproken situa
tie na, heb ik geen ervaring met zieke 
hagedissen. 
Mijn eerste groep zesstreep-Iang
staarthagedissen bestond uit zeven 
dieren: vier mannetjes en drie 
vrouwtjes. Toen twee oudere 
vrouwtjes stierven, besioot ik er twee 
nieuwe bij te kopen. Zonder een qua
rantaine-periode werden deze twee bij 
de bestaande groep gezet. Na wat 
schermutselingen werden ze in de 
groep geaccepteerd. Niet lang daarna 
zaten ze echter apatisch en sterk ver
magerd onderin de bak. Dit ondanks 
da t ze net goed begonnen te eten. N a 
een week waren ze dood. De rest van 
de groep kreeg precies dezeifde ver
schijnseien. Aile dieren stierven daar
na in korte tijd. 

NAWOORD 
AI met ai is Takydromus sexlineatus 
een aantrekkelijke en actieve terrari
umbewoner voor zowei de beginnende 
als de gevorderde terrariumhouder. Er 
moet nog veei onderzoek, met name 
naar de kweek met deze hagedis, wor
den gedaan. Reacties op dit artikel zijn 
van harte weikom. 

TAKYDROMUS SEXLINEATUS IN CAPTI
VITY 
Four males and three females were kept in a 
rather moist terrarium (I 00x50x60 em; lxwxh). 
They were very active at temperatures varying 
from 24 to 4o·c. In spring 1986 several eggs 
were found. Some were fertilized but none hat
ched. The introduction of two new (sick?) ani
mals killed the whole population. 

LITERATUUR 
G RZIMEK, B., 1971. Het Ieven der dieren ( 6). 
Reptielen. Het Spectrum, Amsterdam. 
JACOBI, W., 1983. Kweekresultaten van La
certaleden, periode 1972-1981. Lacerta 41 (9): 
164-172. 

Enige voortplantingsgegevens van de 
Moorse wormhagedis Blanus cinereus 

\NLEIDING 
Als we het uitgebreide ~Handbuch' 
van BOHME ( 1981) inzien, blijkt dat er 
praktisch niets over de voortplanting 
van deze wormhagedis bekend is. De 
verstgaande informatie in dit hoek 
over dit onderwerp beperkt zich tot het 
feit dat deze hagedis in juli een ei 
afzette met de maten 27x5,2 mm. Dit 
ging over een dier uit Marokko. 

VOORTPLANTING 
Op Gran Canaria houd ik drie dieren 
afkomstig uit de omgeving van Cordo
ba in een klein buitenterrarium sinds 
november 1985. Ze hebben ongeveer 
60 liter aarde tot hun beschikking. In 
juni 1986 werden de dieren gecontro
leerd. Daartoe moest alles omgekiept 
worden, zodat aile gangensteisels wer
den vernield. Daarom controieer ik 
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uiterst zelden. Bij deze eontrole merk
te ik op dat een van de dieren niet ern
stige beetwonden had. Het was dus 
waarsehijnlijk dat ik twee mannetjes 
had. Op 27 september vond weer een 
eontrole plaats. Het 'mannetje' met de 
beetwonden was weer gaaf. Mogelijk 
dat in mei of juni de paartijd valt, die 
dan gepaard gaat met agressiviteit tus
sen de mannen. Maar naast de volwas
sen dieren ontdekte ik nog een jong 
met een totale lengte van 8 em. Verder 
vond ik drie lege eitjes van respeetieve
lijk 2,0, 2, I en 2,3 em lengte. Ze lagen 
op drie versehillende plaatsen, zo ver 
uit elkaar dat ze nooit tegelijk gelegd 
kunnen zijn. 

SAMENV A TTING 
Als we nu weer even de tekst van SAL

vADOR ( 1981) in het 'Handbueh' 
overwegen en uitgaan van een vrouw is 
het niet onwaarsehijnlijk dat een Bfa
nus cinereus in een seizoen enige eitjes 
(in dit geval drie) met tussenpauzen 
afzet. Voor een gravende hagedis zou 
het ook niet voordelig zijn een aantal 
volgroeide eieren tegelijk in het li
ehaam te hebben. 

Omdat ik het jong vlak onder de 
oppervlakte aantrof en ik eens een gra
te Canarisehe hagedis (Gallotia steh
lini) in de bak zag, vermoed ik dat de 
twee a ndere jongen door deze hagedis 
werden weggehaald. In mijn eerdere 
artikel over Blanus (LANGERWERF, 

1985) sehreef ik eehter dat dit dier 
weinig te duehten heeft van hagedissen 
als de parelhagedis (Lacerta lepida). 
Dan is zo ook enigszins begrijpelijk 
hoe deze soort zieh toch kan handha
ven, want drie jongen per jaa r per paar 
zou maar weinig zijn. 

SOME NOTES ON BLANUS C/NEREUS 
A Blanus cinereus. in captivity since a lmost 13 
years, produced three eggs. One juvenile with a 
total length of 8 em was found September 27th, 
when the terrarium was inspected. 

LITERATUUR 
LANGERWERF, B., 1974 . Ervaringen met de 
aardhagedis 8/anus cinereus Vandelli. Lacerta 
32 (6): 106-107. 
LANGERWERF, B., 1985. Een Moorse worrn
hagedis (8/anus cinereus) na bijna twaalf jaar 
teruggevonden. Lacerta 43 (10): 187-1 88. 
SALVADOR, A., 198 1. In B<lhrne, 
Handbuch der Reptilien und Arnphibien Euro
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W aarnemingen in het Massif des 
Maures in Zuid-Frankrijk 
IN LEIDING 
Half mei 1986 bezocht ik voor de der
de keer bet Massif des Maures in 
Zuid-Frankrijk. Eerdere bezoeken in 
bet voorjaar leverden ongeveer dezelf
de waarnemingen op als beschreven 
door VEEN (1986). Op de plek waar ik 
elke keer kom en waar in de buurt ik 
ook de schildpadden vond, heb ik met 
zekerheid de volgende amfibieen en 
reptielen waargenomen: Zuideuropese 
gewone pad (Bufo bufo spinosus), 
Zuideuropese boomkikker (Hyla me
ridionalis), springkikker (Rana dal
matina) met ook zeer veel larven, 
groene kikker (waarschijnlijk Rana 
perezi), Europese moerasschildpad 
(Emys orbicularis), parelhagedis (La
certa lepida), smaragdhagedis (La
certa viridis) en adderringslang (Na
trix maura). Met minder zekerheid 
zijn waargenomen vinpootsalamander 
(Triturus helveticus), muurhagedis 
(Podarcis muralis) en een grote don
ker gekleurde slang, die onder struik
gewas kroop, waarschijnlijk de hage
disslang of Montpellierslang (Ma/po
lon monspessulanus) of de geelgroene 
toornslang (Co/uber viridif/avus). 
Ook hoorde ik veel rugstreeppadden 
(Bufo calamita) roepen. AI deze soor
ten werden gevonden in een gebiedje 
van nauwelijks 15 hectaren. Bij mijn 
laat'ste bezoek heb ik Natrix maura en 
Lacerta viridis niet meer gezien, ter
wijl die er vroeger vrij talrijk waren. Ik 
denk dat de herpetofauna op deze plek 
te lijden heeft van toeristen die door de 
schoonheid en makkelijke bereikbaar
heid van de plaats deze steeds meer 
aandoen om er te picknicken. Er wordt 
zelfs af en toe met brommers door de 
beken gecrosst. 

LANDSCHILDPAD 
Ik heb de westelijke ondersoort van de 
Griekse landschildpad Testudo her
manni robertmertensi op twee plekken 
gezien. Mijn eerste ontmoeting met de 
dieren had ik toen ik om ongeveer tien 
uur een eindje ging wandelen. N a een 
riviertje overgestoken te zijn en na een 
wijngaard kwam ik vervolgens bij een 
stukje woest land tussen wijngaarden. 
Bij een riviertje dat daar stroomde, 
hoorde ik ongeveer tien meter van mij 
af een geritsel, dat zich steeds op 
dezelfde manier herhaalde. Het deed 
me eerst den ken aan een grote hagedis 
die door de struiken klom. Het struik
gewas van ongeveer een meter hoog 
was nogal slecht doordringbaar en bet 
lokte me niet erg aan om er in mijn 
korte broek een weg door te banen om 
te kijken wat bet geritsel veroorzaakte. 
Ik liep dus nog even door, maar toen ik 
later weer langs deze plaats kwam en 
bet geritsel daar nog precies zo hoorde, 
werd ik wei erg nieuwsgierig. Ik dacht 
aan wat er in de literatuur beschreven 
staat met betrekking tot bet ontdekken 
van landschildpadden (ARNOLD et al., 
1978) en besloot toch maar eens te 
gaan kijken. 
En warempel, bet bleek een nog niet 
volgroeide landschildpad te zijn. Het 
was een mannetje waarvan bet linker
voetje miste. Het dier leek klem te zit
ten onder een struik en probeerde 
steeds weg te komen. Diezelfde och
tend vond ik daar nog vijf mannetjes 
en een vrouwtje. 

BIOTOOP 
Het hele stukje woeste grond was bijna 
over de gehele oppervlakte begroeid 
met onder andere kurkeikjes (Quercus 
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suber), valse lavendel (Lavandu/a 
stoechas), thijm (Thymus vulgaris) 
en erg vee) Montpellier-roos (Cyst us 
a/bidus). Achter de helling waar ik de 
schildpadden vond was een verwilder
de rozenkwekerij. Ik vond geen cactus
sen in de omgeving zoals BRUEKERS 
( 1986). lk heb aileen op en onderaan 
de kleine zuidwesthelling schildpad
den gezien en niet in het stukje land 
erachter, hoewel daar ook stukken 
zuidwesthelling waren met dezelfde 
vegetatie. 
Er was op het stukje woeste grond ook 
een plek met vochtig zand, die op een 
rivierbedding leek. Hier staat mis
schien een deel van het jaar (re
gen)water. Hoewel er ruimschoots 
voedsel aanwezig was, heb ik gezien 
dat de dieren het pad overstaken naar 
een grazig weitje naast het riviertje, 
om daar te fourageren. Het riviertje 
zelf was niet bereikbaar en zelfs niet 
zichtbaar door de hoge en woeste 
begroeiing van de oevers. Aan het 
massale plonzen te horen moeten hier 
ook Europese moerasschildpadden 

hebben gezeten. 
De tweede biotoop lag in een enorm 
groot ongecultiveerd gebied met hier 
en daar parasoldennen (Pinus pinea) 
en voor het grootste dee) bedekt met 
struikgewas maa r ook kale rood
achtige rotsbodem. Het gebied werd 
hier en daar doorkruist met zeer kleine 
stroompjes die telkens plasjes vorm
den. Bij zo' n stroompje is er altijd een 
rijke begroeiing. Er komen bijvoor
beeld veel orchideeen voor. 
In zo' n rivierdal vond ik, of eigenlijk 
onze hond, een volwassen mannetje 
dat op een rots onder een struik 
beschutting zocht tegen de felle mid
dagzon. Yerdere speurtochten hier le
verden niets op. De volgende dag zag 
ik in de berm van de weg een paar 
honderd meter verderop, in rap tempo 
lopend, nog een mannetje. Toen ik het 
gebied achter deze berm onderzocht, 
vond ik (alweer) een mannetje dat 
door het zand van een droge rivierbed
ding van ongeveer 60 centimeter 
breedte Iiep. Het verwonderde me 
deze dieren actief te zien op het heetst 
van de dag. Landschildpadden beho
ren dan rust te houden in de schaduw 
(ARNOLD et al., 1978). lk heb hier ver
der niet kunnen zoeken wegens tijd
gebrek, maar ik hoop dat later nog 
eens te kunnen doen. 

OPYALLEN DE SEKSRA TIO 
Het opvallende bij mijn vondsten was 
dat van de tien dieren er maar een 
vrouwtje was en de andere a llemaal 
mannetjes. De mannetjes heb ik van de 
vrouwtjes kunnen onderscheiden door 
de langere en dikkere staart en het iets 
holle buikschild. Ik weet voor deze ver
schillen in aantallen eigenlijk geen ver-. 
klaring. Als het werkelijk zo zou zijn 
dat de mannetjes zo in de meerderheid 
zijn, dan zou da t de voortplanting en 
dus het voortbestaan van deze zeldza
me dieren hier niet ten goede komen. 
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PREDATIE 
Va n de schildpadden uit de eerste 
populatie hadden er maar twee een 
Iicht beschadigd schild en miste er een 
een voetje, maar de wond was uitste
kend genezen en het diertje leek er 
geen last van te hebben. Aile andere 
schildpadden die ik vond zagen er gaaf 
en gezond uit. lk had dan ook niet de 
indruk dat de wilde zwijnen slacht
offers maken zoals BRUEKERS ( 1986) 
vermeldt. Wei hield zich in de tweede 
biotoop waarschijnlijk een wasbeer 
schuil. Onder een overhangende rots 
lagen allemaal vuilniszakken en ande
re rommel. Op een avond hoorden we 
een enorm lawaai en zagen een als een 
kangeroe hippend dier, er met onze 
vuilniszak tussen zijn voorpoten van
door gaan. 
Het was donker en ik kon het niet pre
cies zien, maar toen ik met een zaklan
taarn scheen, zag ik twee oplichtende 
groene ogen. Het beest had de zak los-

gelaten en ginger meteen vandoor .. De 
pootafdrukken op de zak deden me 
denken aan een wasbeer maar ik kon 
het toen niet precies zeggen. Ik wist 
niet dat de wasbeer ook al in Zuid
Frankrijk was doorgedrongen maar ik 
zou niet weten wat voor dier het a nders 
zou kunnen zijn. Wasberen vormen 
mogelijk een gevaar voor de eieren van 
schildpadden en wellicht ook voor de 
dieren zelf, al lijkt me dit laatste niet 
erg waarschijnlijk. 
Ik geloof namelijk niet dat de wasbeer 
een algemene soort in het Massif des 
Maures is en het zal dus ook geen 
belangrijke predator zijn. 

TOT SLOT 
Aile landschildpadden die ik vond op 
de eerste na waren volwassen. Ze ver
toonden aile duidelijk de kenmerken 
van Testudo hermanni robertmertensi 
(BRUEKERS, 1986). Ik had niet de 
indruk dat deze schildpadden in dit 
dee! van het Massif des Maures erg 
zeldzaam waren, temeer daar ik bijna 
aile dieren vond door ze te horen of 
toevallig te zien en dus niet door lange 
intensieve speurtochten. Het was de 
eerste keer dat ik landschildpadden in 
het wild zag en het was voor mij dan 
ook een onvergetelijke ervaring. 

OBSERVATIONS IN THE MASSIF DES 
MAURES (FRANCE) 
Two populations of Testlldo hermanni robert
m erlensi were discovered in the Massif des 
Ma ures in the south of France. Ten a nimals 
were seen, nine males and one female. Notes are 
given on the habitats of the animals. 
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BOEKBESPREKING 
HANDBUCH DER REPTILIEN 
UNO AMPHIBIEN EUROPAS 
Band 2/11, Ecbsen III (Podarcis). 
W. Bohme (red.), 1986. 
Oorspronkelijk was bet de bedoeling dat bet 
bandboek uit vijf afleveringen zou gaan bestaan. 
Inmiddels zijn er al tien voorzien; verheugend 
voor de ware liefhebber, wellicbt wat deprime
rend voor de financieel minder draagkrachtigen. 
Nieuw is dat nu ook de reptielen van de Canari
sche eilanden behandeld zullen worden. Tevens 
zal er tegen bet eind van de serie een aanvulling 
komen, met daarin de gegevens die bekend zijn 
geworden sedert bet verschijnen van de eerdere 
del en. 

Het blijkt nog steeds vrijwel onmogelijk om bij 
onbekendheid van herkomst een eenduidige uit 
tweesplitsingen bestaande determinatiesleutel, 
aan de hand van uitwendige kenmerken, voor de 
soorten Podarcis te geven. Met een uitgebreide 
vergelijking van de per soort gegeven diagnosen 
komt men er echter vrijwel altijd uit, zeker bij 
levende exemplaren. 
De scbedeltekeningen die ons in deel 1 beloofd 
werden, destijds voor zestien van de 33 soorten
deels scbematisch - weergegeven, en voor nog 
maar drie van de acbttien soorten in deel 2/I. 
zijn inmiddels gebeel weggelaten. Wellicbt om
dat determinatie van zelfs volledige hagedisse
scbedels van o.m. bet genus Podarcis uiterst 
moeilijk is. Daarentegen zijn er nu wei meer 
tekeningen van de kopbeschubbing opgenomen. 
Bij de meeste soorten van zowel de onder-, 
hoven- als zijkant van de kop, maar een of twee 
van deze aanzichten ontbreken bij P. lilfordi, P. 
pityusensis. P. wagleriana, P. dugesii en P. per
spicillata. 
Bij de weer van stal gehaalde P. gaigeae ontbre
ken tekeningen volledig. Deze vorm werd vroe
ger ondergebracht bij P. taurica of P. erhardii 
en vrij recent nog bij P. milensis. Een manier om 
de discussie over de verwantscbap van dit taxon 
te ontlopen, is gaigeae de soortsstatus toe te ken
nen. Om vervolgens gelijk weer twee ondersoor
ten met minimale verschillen te onderscbeiden, 
is wat merkwaardig. 
De subspeciatie van Podarcis speelt natuurlijk 
iedere medewerker aan dit boek parten. Aan P. 
lilfordi worden naast de bestaande 22 onder
soorten nog vijf vormen toegevoegd: deze wor
den zeer beknopt beschreven en krijgen slecbts 
de aanduiding 'ssp'. Daarentegen is bij P. mura
/is, en in mindere mate bij P. sicula, onder voor
beboud een interessante poging ondernomen om 
de samenhang en de status van de ondersoorten 

te verbelderen juist door beperking van bet aan
tal. Het merendeel van de auteurs is beboudend 
in bet benoemen van ondersoorten; velen staan 
een grondige revisie voor, waarvan zij ecbter 
vinden dat die buiten bet kader van bet werk 
valt. 
Indrukwekkend is de gedegenbeid van bet litera
tuuronderzoek bij de stukken over P. melisellen
sis en P. sicula. Van de laatste zijn maar liefst 
91 vormen bescbreven waarvan gedocumenteer
de vindplaatsen op vijftien kaartjes te vinden 
zijn. Handig was hierbij een overzicht met deel
kaarten geweest, of tenminste geografische 
randcoardinaten. Helaas ontbreken die tot nu 
toe in de bele serie. Bij de vele eilandverspreidin
gen resulteert dit al snel in zoekplaatjes. 
In deze aflevering van bet handboek komt een 
aantal inconsequenties voor. Zo zijn de onder
soorten overal in de opsomming 'Unterartglie
derung' voorzien van auteur en jaartal, bebalve 
bij P. me/isellensis en P. sicula. Enkele publica
ties zijn bij de behandeling van de ene soort 
veronachtzaamd, terwijl ze bij een volgende wei 
vermeld worden. Soms zijn ze volledig vergeten. 
Dit betreft een paar maal een ons bekend blad, 
maar ook andere periodieken. Zo is bet bijvoor
beeld onjuist dat er verder niets bekend zou zijn 
over de legselgrootte, incubatieduur en ontwik
keling van de jongen van P. lilfordi (DUBBELD, 

1969; NORRIE, 1981) en ontbreekt een verwij
zing naar MATTISON (1980) waarin wat veldge
gevens en een vermelding van coprofagie. Over 
de embryologic van P. muralis is sedert de 
metingen van Rollinat heel wat gedetailleerder 
gepubJiceerd door DHOUAILLY & SAXOD ( 1974). 
Verder zijn er wei degelijk gegevens over bet 
voortplantingsgedrag en de jongen van P. pity
usensis (DUBBELD et al., 1974) en een kruising 
tussen P. p. kameriana en P. p. vedrae ( ouso
TER, 1976) komt niet aan bod. Er zouden geen 
waarnemingen aan P. wagleriana antoninoi in 
verband met de biotoop zijn. FERWERDA (1982) 
beeft hierover, zij bet zeer beknopt, bericbt. 
Deze laatste en DUBBELD ( 1969) zijn ecbter wei 
bekend aan de auteurs van bet boofdstuk over P. 
sicula. Bij P. dugesii ontbreekt COOK ( 1979) 
waarin de variatie binnen de soort besproken 
wordt en de literatuurverwijzing van GRAY 

(1828). Verder missen we de verwijzingen van 
de oorspronkelijke bescbrijvingen bij P. bocagei, 
P. erhardii, P. hispanica, P. lilfordi, P. mura/is, 
P. peloponnesiaca, P. taurica, P. tiliguerta, P. 
waglerian'!• P. dugesii en P. perspicillata. Ook 
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de vorige afleveringen I eden onder het weglaten 
van deze bronnen. In de diagnose van P. lilfordi 
wordt in de vergelijking met P. pityusensis 
gesteld dat deze laatste soort 55-68 gekielde 
rugschubben om het midden van bet lijf heeft. In 
de diagnose van P. pityusensis heeft zij 50-72 
zwak gekielde schubben en in de bescbrijving 
zijn ze duidelijk gekield. 
lndien gegevens ecbt ontbreken bij een tref
woord is de opmerking 'onbekend' de enigjuiste. 
Niettemin sluipen er af en toe meer of minder 
gefundeerde gissingen in de behandeling. Zo 
komt het bij de onderstelling dat Albanie een 
dee I vormt van een gebied op de Balkan waar P. 
muralis minder strenge biotoopeisen stelt (p. 
182), niet te pas aan te nemen dat de soort in het 
hele land aangetroffen wordt (p. 167), boewel er 
slecbts enkele vindplaatsen bekend zijn. Bij P. 
tiliguerta is bet wei erg voorbarig ervan uit te 
gaan dat diens gebele gedrag verregaand over
een zal komen met dat van P. muralis. Het cbro
mosomenpatroon van P. dugesii is onbekend, 
dat vormt voor de auteur geen beletsel om bet 
overeenkomstig te achten met dat van de andere 
soorten van het genus, terwijl bij nu juist voor 
deze soort te zamen met P. perspicillata, het 
subgenus Teira voorstaat. 

Deze opmerkingen mogen ecbter geen afbreuk 
doen aan de grote waarde die ook dit deel weer 
beeft, en nog lang zal bebben, voor de Europese 
berpetologie. De prijs is aan de boge kant, maar 
met bet geld dat men zicb bespaart door a l de 
plaatjesboeken die de laatste tijd de markt over-

stelpen te Iaten liggen, koopt men een uitstekend 
overzicbt van de soorten Podarcis, samen met 
veel nieuwe informatie, die anders slecbts door 
j arenlang moeizaam uitpluizen van bibliotheken 
verkregen kunnen worden. 
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