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De kweek met Basiliscus plumifrons, 
de groene basilisk 

IN LEIDING 
Gedurende een periode van meer dan 
drie jaar verzorg ik Basi/iscus plumi
frons. Zowel bij een bevriende terrari
umhouder als bij mij bleken de dieren 
regelmatig tot voortplanting over te 
gaan. In 1986 kweekte ik zelfs enkele 
dieren in de derde generatie. Ook is 
Basiliscus plumifrons een mooie ha
gedis met een aantrekkelijk gedrag. 
Kortom een interessant terrarium
dier. 

TAXONOMIE 
Basiliscus plumifrons vormt met nog 
drie soorten het geslacht Basiliscus in 
de tot de familie van de leguanen 
(lguanidae) behorende onderfamilie 
van de basilisken (Basiliscinae). B.ba
siliscus is overwegend bruin, heeft een 
enkelvoudige helm en een kam op 
zowel rug als staart. B. vittatus is ook 
een bruine soort. Deze heeft een stevi
ge driehoekige helm en een lage kam 
op staart en rug. B.galeritus is groen 

en heeft geen kam op rug en staart. Op 
de kop heeft hij een enkelvoudige 
helm. B.plumifrons is een groene soort 
met een duidelijke helm op de kop en 
een hoge kam op rug en staart. Op de 
flanken zijn enkele rijen blauwgroene 
vlekken aanwezig. De buikzijde is 
geelachtig van kleur. Bij alle vier de 
soorten treffen we de helm op de kop 
en de rug en de staartkam alleen bij de 
mannetjes aan. De vrouwtjes hebben 
in de nekstreek slechts een kleine ver
dikking. B. vittatus kan een totale 
lengte van 50 em bereiken. De andere 
drie soorten kunnen tussen de 70 en 90 
em worden. 

BIOTOOP 
De groene basilisk is een bewoner van 
het tropisch regenwoud in Costa Rica, 
Panama en Nicaragua. Ze worden 
vaak aangetroffen in de omgeving van 
water (MUDDE, 1984). Volgens deze 
auteur is B.plumifrons veel minder 
een zonaanbidder dan de andere drie 
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soorten. Op plaatsen waar hij Uonge) 
dieren aantrof was het overdag niet 
warmer dan 23°C en 's nachts· 18°C. 

TERRARIUM 
Nakweekdieren van B.plumifrons zijn 
het beste te houden. Ze zijn niet erg 
schuw, vrij van parasieten en meestal 

eten ze goed. Pas gelmporteerde die
ren willen nog wei eens beschadigde 
neuzen hebben en zijn meestal geln
fecteerd met darmparasieten. Voor 
jonge dieren behoeft het terrarium niet 
al te groot te zijn. Afmetingen van 
50 X 30 X 80 centimeter (I X b X h) zijn 
yoldoende voor drie jonge dieren van 
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ongeveer twee maanden oud. De aeh
terwand kan bet beste van ruw mate
riaal gemaakt zijn. De inriehting be
staat verder uit een aantal klimtakken 
en een drinkbakje. Als bodembedek
king gebruik ik aquariumzand. De 
hele opzet moet zo zijn, dat de diertjes 
gemakkelijk insekten kunnen vangen 
en de voedseldieren zieh niet snel kun
nen verbergen. Met een gloeilamp van 
40 W is een dergelijk terrarium goed te 
verwarmen. 
Het terrarium voor de volwassen die
ren moet uiteraard vee! groter zijn. In 
een terrarium van 100 X 60 X 1 70 em 
(IXbXh) verzorg ik al jaren volwas
sen dieren. Ook bier is de aehterwand 
van ruw materiaal gemaakt (geperste 
kurkplaten) en zijn er vee! klimtakken 
aanwezig. Vooral de aanwezigheid van 
een aantal horizontale takken, waarop 
de dieren kunnen rusten en zonnen is 
belangrijk. Een waterbak, die zo groot 
is dat de dieren daarin kunnen baden 
wordt duidelijk op prijs gesteld. Als 
bodembedekking wordt net als bij de 
jonge dieren aquariumzand gebruikt. 
Op een plaats in bet terrarium is deze 
Jaag 5-8 em dik. Hier worden meestal 
de eieren gelegd en begraven. Alleen 
als bet vrouwtje draehtig is wordt bet 
zand voehtig gehouden. De verwar
ming gesehiedt door 60 W spotlam
pen. De verliehting bestaat verder uit 
een Philips 09 TL buis. Deze buis 
wordt ook in de literatuur aanbevolen 
(ZIMMERMANN, 1983). Onder de lam-

pen kan de temperatuur oplopen tot 
3o·c. 's Naehts gaan a11e Jampen uit 
en daalt de temperatuur tot 1 YC. Van 
februari tot oktober is de verliehting 
12 uur per dag aan. In de overige 
rrtaanden branden de lampen 10 uur 
per dag. Beplanting gebruik ik niet in 
bet terrarium. De bak is daardoor een
voudiger sehoon te maken. Het terrari
um wordt driemaal in de week be
sproeid maar is niet extreem voehtig te 
noemen. De ventilatiestroken in de zij
kant zorgen hiervoor. Vervellings
problemen heb ik tot nu toe nooit 
geeonstateerd. In een dergelijk terrari
um verzorg ik slechts een koppel basi
lisken. Meer mannetjes in een terrari
um is onmogelijk vanwege de sterke 
drang om een territorium te vormen. 
In mijn terrariumkamer dreigden twee 
volwassen mannetjes uit versehillende 
terraria naar elkaar op 2 meter af
stand. Om de dieren rust te geven werd 
een terrarium gedeeltelijk afgedekt 
zodat de dieren elkaar niet meer kon
den zien. Meer vrouwtjes bij elkaar is 
wei mogelijk. Mijn ervaring is eehter 
dat dan sleehts een vrouwtje bevruchte 
eieren Jegt. Combinaties met andere 
reptielen vind ik niet wenselijk. Er zijn 
echter liefhebbers die basilisken met 
groene Jeguanen {Iguana iguana) of 
wateragamen (Physignathus cocinci
nus) eombineren. Het houden in een 
kas heeft volgens mij als nadeel de 
geringe eontrole op bet Jeggen van eie
ren en de voedselopname. 

YO EDSEL 
Basilisken zijn goede eters. Jonge die
ren kan men het best opfokken met 
krekels en weideplankton. De volwas
sen dieren eten graag grote krekels, 
meelwormen, treksprinkhanen, grof 
weideplankton, halfwas muizen en 
zelfs kattevoer, runderhart en banaan. 
Er moet goed op worden gelet dat de 
vrouwtjes voldoende kalk en vitamin en 
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naar binnen krijgen. AI het voedsel 
vermeng ik met Sporavit of Osspulvit. 
Aan het drinkwater worden calcium
gluconaat en vita mine AD3 ( 15 drup
pels per liter water) toegevoegd. De 
volwassen dieren voeder ik twee tot 
drie keer per week en de jongen vijf tot 
zes keer per week. Ik heb het idee 
gekregen, dat calciumtekort ook het 
ontstaan van legnood kan bevorderen, 
maar meer dan een idee is dit nog 
niet. 

VOORTPLANTING 
Basiliscus plumifrons plant zich in 
het terrarium vrij goed voort. Mijn 
exemplaren leggen eieren van februari 
tot augustus. In deze periode kunnen 
twee tot vier legsels geproduceerd wor
den. Jonge vrouwtjes leggen zeven tot 
negen eieren, oudere vrouwtjes wei 
twaalf tot dertien eieren. Niet aile 
exemplaren, gehouden in terraria, 
houden zich aan een voortplantingssei
zoen. In de diergaarde Blijdorp plan
ten de dieren zich gedurende het gehe
le jaar voort (VISSER, pers. med.). 
Voordat het vrouwtje eieren gaat leg
gen stopt zij met eten. In deze periode 
die van enkele dagen tot twee weken 
kan duren, gaat zij op verschillende 
plaatsen in het terrarium graven. 
Vrouwtjes, die voor de eerste maal eie
ren leggen begraven deze soms niet. 
Dat wit niet zeggen, dat de eieren 
onbevrucht zijn. Mijn eerste F2 dieren 
kreeg ik zelfs uit een Jegsel van een een 

jaar oud vrouwtje, dat haar eieren in 
de waterbak had gedeponeerd. Nadat 
de eieren gelegd zijn, verwijder ik ze, 
leg ik ze in een plastic doosje met voch
tig sphagnum en breng ik ze over naar 
een broedstoof. Deze broedstoof be
staat uit een volglazen bak met onder
in een watergedeelte voorzien van een 
aquariumverwarmer met een ther
mostaat. Boven het watergedeelte zit
ten twee glazen laden, die aan de 
onderzijde uit plastic horregaas be-
staan. De temperatuur in de onderste 
lade is 3o·c, in de bovenste lade 2s·c. 
Ondanks het feit dat de thermostaat 
de temperatuur niet precies constant 
houdt, komen de meeste bevruchte eie
ren uit. Een temperatuur, die geduren
de de hele periode tot op de graad of 
zelfs op de tiende graad nauwkeurig is 
lijkt mij zelfs onnatuurlijk. Het be
schimmelen of afsterven van de eieren 
vindt volgens mij meestal zijn oorzaak 
in het feit dat de eieren of onbevrucht 
of van slechte kwaliteit zijn. Het 
sphagnum wordt door mij niet ontsmet 
en de plastic bakjes worden aileen met 
water afgespoeld. Angst voor bacte
rien en schimmels bij gezonde eieren is 
denk ik niet reeel. Bij een temperatuur 
van ongeveer 29·c komen na vijftig tot 
zestig dagen de eieren uit. Tijdens de 
broedperiode is het ei aanzienlijk in 
omvang toegenomen. Jonge basilisken 
hebben geen eitand. De eischaal wordt 
door broken door de nagels van de ach
terpoten, vervolgens draait het dier en 
komt het met zijn kop het ei uit. In 
deze houding kunnen ze soms uren 
lang blijven zitten. Na het uitkomen is 
soms een stukje van de navelstreng te 
zien. Deze is meestal na een dag ver
droogd en valt er dan vanzelf a f. Als de 
dooierzak nog erg groot is plaats ik het 
jonge dier meestal in een plastic doosje 
en zet dit gedurende een dag in de 
stoof. De dooierzak is dan wei ver-

A bruikt of afgeworpen. Tot twee keer 
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toe heb ik meegemaakt dat bet wondje 
bij de navel weer openging en er een 
soorf navelbreuk ontstond. Een derge
lijk diertje is meestal niet meer te red
den en om verder lijden te voorkomen 
maak ik bet dan af. Na drie tot zes 
dagen beginnen de dieren kleine kre
kels te eten. De verdere opfok verloopt 
zonder problemen. A Is de dieren onge
veer drie maanden oud zijn kunnen 
zich onderlinge bijtpartijen voordoen. 
Het is dan zaak om niet te veel dieren 
in een terrarium te houden en zeer veel 
te voeren. Als de dieren uit bet ei 
komen zijn ze bruin van kleur. Na een 
maand of drie beginnen ze groen te 
worden. N akweekdieren zijn meer 
blauwgroen dan de wildvangdieren, 
die wat groener zijn. Na ruim eenjaar 
kunnen van de jonge dieren de eerste 
eieren verwacht worden. 

SLOTOPMERKINGEN 
Door Basi/iscus p/umifrons op de 
hierboven beschreven wijze te verzor
gen heb ik in 1986 veertien dieren in de 
tweede genera tie en zeven dieren in de 
derde generatie gekweekt. Het F3leg
sel bestond uit zeven eieren en kwam 
dus voor I 00% uit. Het eerste F2legsel 
bestond uit tien eieren waarvan er zes 
uitkwamen. Een jong stierf kort na de 
geboorte aan een navelbreuk. Het 
tweede F2 legsel bestond uit elf eieren 
waarvan er acht goed uitkwamen. Van 
de drie F2 eieren uit bet tweede legsel 
die niet uitkwamen, waren er twee 
onbevrucht en bet derde bevatte een 
volledig ontwikkeld maar dood jong. 
De vier eieren van bet eerste F2 legsel, 
die niet uitkwamen bevatten aile valle
dig ontwikkelde jongen. Deze waren 
echter gei'ncubeerd in de broedstoof 
van een bevriende terrariumhouder 
waar de temperatuur in de broedstoof 
tijdens een hitte-periode hoven de 32°C 
kwam. Vermoedelijk zijn de jongen 
hierdoor afgestorven. In bet najaar van 

1985 werd voor het eerst de Philips 09 
buis gemonteerd. Deze lamp geeft een 
zodanige UV -straling af da t reptielen 
provitamine D kunnen omzetten in 
vitamine D (ZWART, 1985). Voordat 
deze' buis gemonteerd werd kwamen 
bij mij over bet algemeen niet meer 
dan drie jongen per legsel uit. Het zou 
interessant · zijn als meer liefhebbers 
met deze buizen zouden gaan experi
menteren. Een conclusie over de in
vloed van deze buizen op de voortplan
ting durf ik nog niet te trekken. 
Mijn kweekresultaten, samen met die 
van een bevriende terrariumhouder 
die de afgelopen jaren ongeveer 60 die
ren heeft gekweekt, tonen wei aan dat 
Basiliscus plumifrons goed te houden 
is in bet terrarium. Het moet mogelijk 
zijn om een gezonde populatie dieren 
in stand te houden, zonder al te veel 
afhankelijk te zijn van importen uit bet 
wild. 

BREEDING BASIUSCUS PLUM/FRONS 
Basiliscus p/umifrons, an inhabitant of the tro
pical rain forest in Costa Rica, Panama and 
Nicaragua is kept very successfully in a terrari
um. The temperature at which the animals were 
kept was Jo·c in the daytime and 15·c at night. 
The illumination with a Philips 09 fluorescent 
tube probably has a favorable effect on the hat
ching percentage of the eggs. Special care was 
taken in administering calcium and vitamin 03 
to the animals by means of the drinking water. 
Kept in this way the females produced two to 
four clutches of eggs in. the period from Februa
ry to August. These clutches contain from seven 
to nine eggs in the case of young females and up 
to thirteen in the case of older females. The 
incubation time of the eggs varied from 50 to 60 
days at 29·c. With proper feeding the juveniles 
reach maturity in about one year. 
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V erdere herpetologische waarnemingen 
in Hongarije 

IN LEIDING 
Eerder berichtte ik over bet voorko
men van reptielen en amfibieen in 
Hongarije (HAGEDOORN, 1986). Het 
betrof bier een reis in 1983. In juli 
1984 beb ik een aantal andere plekken 
in dit land bezocht. Een gedetailleerd 
verslag over waarnemingen aan een 
groene vorm van Bombina bombina, 
tijdens deze laatste reis gedaan, ver
scbeen ook eerder in Lacerta (HAGE
DOORN, 1985). Over aanvullende 
waarnemingen in 1984 wil ik bieron
der gaarne verslag doen. 

BUFOBUFO 
In Tiszafiired kwam deze pad alge
meen voor. Tiszafiired ligt in bet laag
land, beter bekend als de Hortobagy, 
oftewel de laatste restanten van de oor
spronkelijke poesta. Ooit was dit een 
uitgebreide woeste grassteppe. De ge
wone pad komt in Hongarije zowel in 
bet laagland als in bet middengebergte 
tot 700 meter voor. Oostelijker kruiste 
bet dier mijn pad in Debrecen, vlak bij 
de Roemeense grens. Ook in Tokaj 
kwam de soort voor. Tot slot werden 
zeer grote exemplaren ( 12 em) in bet 
gehucht Biikkszentkerest, nabij Mis
kolc gezien. 

BOMBINA BOMBINA 
Bebalve de eerder besproken vind
plaatsen rond Tokaj, werden rood
buikpadjes waargenomen tussen Tis
zafiired en bet gehucht Hortobagy, 
qngeveer ter hoogte van bet riviertje de 
Arkus-er. Men kan bier spreken van 
stilstaande 'sloten', een niet ongewoon 

verschijnsel in de poesta. Overigens 
liggen deze sloten open, er is geen 
struikgewas of boombegroeiing aan
wezig. 

BOMBINA VARIEGATA 
Temidden van de druive-culturen van 
Tokaj werd de geelbuikpad waargeno
men. Tokaj is een belangrijk wijnpro
ducerend stadje. Tot in watertjes van 
30 X 30 em is dit diertje tot op 500 
meter hoogte te vinden. 

RANA ESCULENT A-COMPLEX 
Zowel in bet gehucbt Hortobagy ( een 
restaurant, een hotel, een museum en 
wat paardestallen), als in Tiszafiired 
waren groene kikkers zeer algemeen. 
Ook in watertjes rond Tokaj kwamen 
ze voor. 

LACERTA AGILIS 
De zandhagedis was zeer algemeen in 
en rond Tiszafiired. Opvallend is de 
voorkeur voor vocbtige plekken. In bet 
centrum van zijn verspreidingsgebied 
zijn deze hagedissen kennelijk veel 
minder kieskeurig in biotoopkeuze dan 
aan de rand. Juist aan die buitengren
zen verkiest deze hagedis specifiekere 
biotopen, zoals bij ons de stillere 
gedeelten van duinen en heide. De 
hagedis is in Hongarije ook niet schuw. 
Bij een wandeling op de camping van 
Tiszafiired van mijn tent naar bet toi
let, ongeveer 50 strekkende meter, had 
ik grote moeite een vijftal volwassen 
exemplaren te ontwijken. Rond Tokaj 
is deze soort ook zeer algemeen, zowel 
op braakliggend terrein als in mais-



W Mensinga 
Ruimtevaart
laan 33 
9602 ZB 
Hoogezand 

120 

plantages. Ook aan de randen van 
tabakvelden zag ik deze hagedis. Om 
een vijver in V ac (ten noorden van 
Budapest) krioelde bet werkelijk van 
deze dieren. 

NATRIX NATRIX 
Op de rand van laagland en gebergte 
(Zempleni-hegyseg) rond Tokaj zag ik 
verscheidene volwassen ringslangen. 
Het betreft bier echter zeer afgelegen 
watertjes. De ringslang is een erg 
schuwe slang. Op de Tokaj-hegy, de 
berg aan de voet waarvan de stad 
Tokaj ligt, komt bet dier tot 500 meter 
voor. Specifieker gezegd, bevonden de 
slangen zich onder andere 2 km weste
lijk van de stad, in een vijver van 30 bij 
20 meter halverwege de Tokaj-hegy in 
de zogenaamde Menes-oldal. Hier be
vonden zich ook talrijke groene kik
kers. 

AFSLUITEND 
Heb ik in een eerder artikel melding 

gemaakt van vroegere waarnemingen; 
daarin beloofde ik tevens te zorgen 
voor aanvullende veldwaarnemingen. 
Ook nam ik me voor de lezer een uitge
breid overzicht te geven van welke 
soorten er te vinden zijn in Hongarije. 
De aanvullende veldwaarnemingen 
zijn er nu, bet uitgebreide overzicht zit 
nog in de pen. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS 
IN HUNGARY 
July 1984 the Northeast of Hungary was visited. 
Some observations to complete HAGEDOORN 

( 1983) are given. The following species were 
seen: Bufo bufo, Bombina bombina, B. variega
ta, R. esculent a-complex, Lacerta agilis, Natrix 
natrix. 
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Gecontroleerde winterslaap van 
Thamnophis sirtalis parietalis 
de noordelijke kousebandslang 

IN LEIDING 
Thamnophis sirtalis parietalis komt 
in Amerika tot ver in bet noorden voor. 
In bet najaar zoeken de slangen een 
geschikte plaats op om, vaak in enorme 
aantallen, te overwinteren. In bet voor
jaar, bij bet stijgen van de tempera
tuur, komen de dieren uit hun winter
slaap en beginnen de paringen (TER 
BORG, 1985). 

VOORBEREIDINGEN 
Als slaapplaats heb ik goed schoonge
maakte kunststof emmers gebruikt 
met een inhoud van ongeveer 3liter. In 
deze emmers had ik met een hete spij
ker luchtgaten geprikt. 
In de herfst heb ik bladeren van de 
zomereik (Quercus robur) verzameld. 
Deze vrij grote bladeren werden thuis 
schoongespoeld. Dit werd een dag 
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later een keer berbaald. Voordat deze 
bladeren in de emmer gaan moeten ze 
eerst even uitlekken. Wei goed oplet
ten dat de inboud niet te vochtig 
wordt. 
De dieren moeten op de winterslaap 
voorbereid worden. Daarom ben ik 
vier weken van tevoren gestopt met 
voeren, omdat ze tijdens de winter
slaap geen voedsel in hun maag-darm
kanaal mocbten hebben. 
In het terrarium werden de verwar
mingslampen veertien dagen van tevo
ren uitgedaan, aileen een TL-buis 
bleef branden. 
De uit het terrarium gehaalde slangen 
werden, mannetjes en vrouwtjes apart, 
in de emmers gedaan waarna deze in 
de koelkast (6°C) geplaatst werden. Het 
is natuurlijk zaak deze temperatuur 
vooraf goed te controleren. 

WINTERSLAAP 
De slangen verbleven acht tot negen 
weken in de koelkast. Het vocbt in de 
emmers was aan bet eind van de perio
de bijna geheel verdwenen. De eifolli
kels die in het voorgaande jaar even
tueel zijn gevormd gaan na de winter
slaap groeien (TER BORG, 1985). Aan 
het einde van de winterslaap werd de 
em mer met mannetjes open in bet nor
maal verwarmde terrarium geplaatst. 
Een uur later waren de dieren al uit de 
emmer· gekropen. Twee dagen later 
heb ik de vrouwtjes op dezelfde manier 
uit de winterslaap gehaald. Ook zij 
kropen na een uur al door het terrari
um. De mannetjes werden al snel 
onrustig. De dagen daarop kropen ze 
met schokkende bewegingen over de 
vrouwtjes en vervolgens vonden er pa
ringen plaats. Drie a vier maanden 
later kwamen de jongen ter wereld. 
Deze methode van winterslaap heb ik 
nu een paar keer toegepast. Hoewel de 
winterslaap als een goede stimulans 
voor de voortplanting wordt be-

schouwd, is bet voor de genoemde 
slangen niet altijd noodzakelijk een 
winterslaap te geven. Zo kreeg een 
vrouwtje, dat ik een winterslaap gege
ven had, in april 1985 dertig jongen. 
Datzelfde vrouwtje paarde een paar 
maanden later weer en kreeg (dus zon
der win.terslaap of verandering van 
daglengte) in december van datzelfde 
jaar weer 38 jongen. Een andere kou
sebandslang ( Thamnophis sirtalis sir
taUs) heb ik eveneens met gunstige 
resultaten op deze manier Iaten win
terslapen. Ook met andere noordelijk 
voorkomende Thamnophis-soorten 
zou dit te proberen zijn. 

SAMENV A TTING 
Men kan Thamnophis sirtalis parie
talis op eenvoudige wijze Iaten over
winteren in een koelkast. Voordelen 
van een koelkast zijn o.a. dat men een 
vrij constante lage temperatuur heeft, 
iets dat bijvoorbeeld in de meeste kel
ders niet het geval is. Ook de duur en 
het tijdstip van de winterslaap zijn pre-

_cies te regelen. Het is wei belangrijk 
dat men de temperatuur de eerste 
dagen nog even in de gaten houdt, 
vooral wanneer de temperatuur van de 
ruimte waarin de koelkast staat sterk 
verandert. Een veilige temperatuur 
ligt tussen de 6 en 1 0°C. Zelf heb ik de 
dieren bij een temperatuur van 6°C 
gehouden. 

ARTIFICIAL HIBERNATION OF 
THAMNOPHIS SIRTAL/S PARIETALIS 
Thamnophis can be hibernated successfully in a 
container filled with moist leaves, placed in a 
refrigerator at a temperature of six degrees cen
tigrade. A few days after terminating the hiber
nation, which lasted two months, the animals 
copulated and three to four months later the 
young were born. 

LITERATUUR 
BORG, J.P. ter, 1985. Regulatie van het voort
plantingsgedrag van de kousebandslang 
(Thamnophis sir{alis parieta/is). Lacerta 43 
(6):106-109. 
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De rulnehagedis (Podarcis sicula ), 
verzorgen en kweken 

INLEIDING 
Deze temperamentvolle hagedis wordt 
reeds jaren in terraria gehouden. De 
wijze van verzorging zoals die in dit 
artikel wordt besehreven is niet per se 
de best mogelijke. Voor diegene die 
deze soort wil gaan houden of kweken 
kan dit artikel wei een handleiding 
zijn. 

ALGEMEEN 
Het verspreidingsgebied van de ruine
hagedis ligt voornamelijk in Zuidoost
Europa. Er zijn ook populaties bekend 
in Frankrijk, Spanje, Libie, Tunesie en 
zelfs in de Verenigde Staten. (ARNOLD 
et al., 1978; BEHLER & KING, 1985). 
Van deze hagedis zijn thans tientallen 
ondersoorten bekend (91, zie BOHME, 

1986). De tekening en de kleur zijn 
variabel. De rug is meestal groen en 
kan een gevlekte of netvormige teke
ning hebben. Dieren met een egaal 
groene rug komen ook voor. Uit eigen 
waarnemingen in Joegoslavie blijkt 
dat deze variatie van kleuren ook bin
nen een populatie kan voorkomen. Er 
bestaat ook een varieteit met een don
kerblauwe kleur. De lengte is afhanke
lijk van de ondersoort maar gemiddeld 
zo'n 20 em. Het geslaehtsonderseheid 
bij de volwassen dieren is vrij duidelijk. 
De mannetjes zijn forser gebouwd en 
hebben een grate, brede kop. Bij de 
vrouwtjes is de kop kleiner en zijn de 
femoraalporien minder duidelijk ont
wikkeld dan bij de mannetjes. 

TERRARIUM 
De dieren zijn gehuisvest in een houten 
terrarium (lXbXh: 60X50X90 em), 
waarvan de voorzijde en de deksel van 
glas zijn. De zijwanden zijn met kurk 
bekleed. Aan de aehterwand zijn 
steenstrips bevestigd. Het bodemop
pervlak is deels met kleikorrels en 
deels met potgrond bedekt. Er zijn wat 
planten gepoot, van bakstenen is een 
stape.lmuurtje gemaakt en wat drui
vestronken bieden aanvullende klim
gelegenheid. Voor de verliehting zor
gen een 18W TL en een 60W spot
lamp. De spotlamp zorgt tevens voor 
de verwarming. De temperatuur wordt 
met een thermostaat geregeld en is, 
afhankelijk van bet seizoen, 30°C in de 
zomer en 1 OOC in de winter (de verwar
ming is dan uitgesehakeld). 

VOEDSEL 
Het voedselpakket is zeer gevarieerd 
en bestaat uit allerlei levende insekten 
zoals sprinkhanen, krekels en meel
wormen. 's Zomers krijgen de dieren 
weideplankton voorgesehoteld. De 
voedseldieren worden geregeld met 
Gistoeal bestrooid. 
In bet drinkwater worden steeds enke
le druppels AD3 gedaan (Dohyfral). 
Soms nemen de hagedissen ook stukjes 
mandarijn en druif aan. 

GEDRAG 
Wil men meer dieren samenhouden 
dan lijkt het mij raadzaam, gezien 
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mijn ervaringen, om een mannetje te 
combineren met enkele vrouwtjes. 
Mannetjes kunnen vooral in de paar
tijd zeer onverdraagzaam zijn. Ze vor
men een territorium waarbinrien geen 
andere mannetjes worden geduld. In 
gezelschapsterraria kan Podarcis si
cula problemen opleveren. Het is dan 
niet ondenkbaar dat er slachtoffers 
vallen onder de medebewoners. NE

RING-B5GEL & MUDDE ( 1984) vermel
den in hun artikel dat zij door toedoen 
van een sicula-man een blauwkeelkiel
hagedis (Aigyroides nigropunctatus) 
hadden verloren. Andere soorten, zo
als gekko's (Tarentola mauritanica), 
worden . wei met rust gelaten. Een 
belangrijk aspect bij het combineren 
met andere soorten hagedissen is 
waarschijnlijk ook de grootte van het 
terrarium. 
Ook vrouwtjes kunnen zich agressief 
gedragen. Vooral in de periode net 
voor en net na het leggen van eieren. 

WINTERRUST 
Om de kans op nakweek te vergroten 
ondergaan de hagedissen een winter
rust. Ter inleiding van die periode 
wordt in de herfst de daglengte in etap
pes verkort. Tegelijkertijd wordt de 

temperatuur verlaagd. 
In november brandt het Iicht zeven uur 
per dag terwijl de temperatuur onge
veer 17"C is (onder de lamp 25"C). 
Twee weken voor de geplande rustpe
riode stop ik met voeren, zodat de die
ren de winterrust ingaan met een leeg 
darmkanaal. Als de dieren geen voed
sel meer krijgen, daalt de temperatuur 
dagelijks en na een week wordt de ver
warming geheel uitgeschakeld. 
Aileen de TL-verlichting brandt dan 
nog. Voordat de verlichting wordt uit
geschakeld, krijgen de hagedissen nog 
een week de mogelijkheid om een 
slaapplaats te zoeken. 
Om het terrarium te verduisteren dek 
ik de ruiten met kranten af. De plan ten 
worden verwijderd. Het is raadzaam 
om voor de rustperiode het terrarium 
te verschonen, dit om te voorkomen 
dat uitwerpselen en voedselresten 
gaan rotten. Waarschijnlijk is het ook 
mogelijk de dieren onder te brengen in 
een gereedstaande bak die is gevuld 
met eike- of beukeblad. Deze bak kan 
dan in een koele ruimte geplaatst wor
den. Na zes tot acht weken wordt de 
genoemde procedure in omgekeerde 
volgorde uitgevoerd. 
Deze manier van overwinteren leverde 
bij mij tot op heden nog geen slacht
offers op. Een belangrijke factor bij 
een succesvolle overwintering lijkt mij 
ook de conditie van de dieren. 

VOORTPLANTING 
Spoedig na het ontwaken gaan de die
ren eten. Als de lichtduur toeneemt en 
de temperatuur stijgt beginnen de die
ren seksueel actief te worden. Het 
mannetje toont duidelijk interesse 
voor de vrouwtjes. Dit uit zich in ach
tervolgingen of imponeergedrag wan
neer een vrouwtje nadert. Daarbij gaat 
het mannetje hoog op de voorpoten 
staan en drukt zijn keelhuid omlaag 
waardoor de omvang van de kop groter 



P. sicufa 
bij het vcrla ten 
van het ei. 

124 

wordt. De vrouwtjes beantwoorden dit 
gedrag met kopschudden of met trap
pelende bewegingen van de voorpoten. 
Spoedig volgen dan de paringen. 
Achtervolgingen en staartbijten vor
men vaak de inleiding van de paring. 
Om het vrouwtje in een gunstige hou
ding te manoeuvreren grijpt bet man
netje het vrouwtje in de staartbasis of 
in de nek. Vervolgens probeert hij zijn 
cloaca tegen die van het vrouwtje te 
schuiven waarna de paring volgt. Die 
duurt meestal enkele minuten. 
Vrij snel na de paring neemt het 
vrouwtje in omvang toe. In deze perio
de is ze erg hongerig. Er wordt nu rij
kelijk gevoerd. Kalk en vitaminen 
moeten in voidoende mate ter beschik
king staan om de grote behoefte hier
aan voor de eiproductie te dekken. 
Toegenomen activiteit en graafpogin
gen zijn aanwijzingen dat het vrouwtje 
op zoek is naar een legplaa ts. De eieren 
kunnen op verschillende plaatsen wor
den afgezet. Zowel in het potgrondge
deelte als in de bloempotten. In een 

terrar·ium zonder geschikte legplaat
sen moet tijdig voor legmogelijkheden 
worden gezorgd. Bijvoorbeeld in de 
vorm van ingegraven diepvriesbakjes 
gevuld met potgrond. 
Een legsel kan uit twee tot tien eieren 
bestaan. Elk voortplantingsseizoen 
produceren de vrouwtjes maximaal 
drie legsels. De paartijd kan twee tot 
drie maanden duren. 

UITBROEDEN 
Aan de ingevallen flanken van de 
vrouwtjes kan men zien dat er eieren 
gelegd zijn. De eieren moeten dan snel 
opgespoord worden om beschadigin
gen te voorkomen. De bovenzijde 
wordt met een potlood gemerkt waar
na de eitjes in een broedstoof worden 
geplaatst. 
Als de eieren al enkele dagen h.ebben 
gelegen plaats ik zein de stoof zoals ze 
in het terrarium lagen. Volgens mij 
bestaat anders de kans dat het embryo 
sterft. 
De broedstoof is gebouwd naar een 
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idee van KASTLE (ongedateerd) en 
bestaat uit twee bakken. In de grootste 
bak zijn aan de onderzijde lampen 
( 1 OOW) voor de verwa rming beves
tigd. Daa rop is een kleinere, water
dichte bak geplaatst. De kleine bak is 
gevuld met kleikorrels die met water 
verzadigd zijn. Dagelijks vul ik water 
bij. Op de korrels ligt potgrond waarin 
de eieren liggen. Men kan ook aquari
umfilterwatten als substraat ge
bruiken. Om het verlies van warmte en 
vocht te beperken is de grootste bak 
met een plastic kap afgesloten. 
Gaatjes in de zijkanten en de deksel 
zorgen voor voldoende luchttoevoer. 
Een thermostaat (uit een oude wasma
chine) houdt de temperatuur op 3o·c. 
De jongen komen na ongeveer vieren
dertig dagen uit. Als de verwarming 
's nachts wordt uitgeschakeld duurt de 
broedperiode Ianger. 

OPKWEKEN VAN DE JONGEN 
Als de jongen net uitgekomen zijn 
plaats ik ze in een verwarmd terrari
um. Zij zijn dan ongeveer 5 em lang. 
Het voedsel bestaat uit kleine meel
wormen en krekels. De jongen krijgen · 
dezelfde vitamines als de ouders, om 
misvormingen te voorkomen. Zo gauw 

het weer het toelaat verblijven de 
diertjes in een buitenterrarium. Van 
deze bak kan de deksel worden verwij
derd zodat de jongen aan direct zon
licht blootgesteld worden. Een gazen 
deksel verhindert dieren zoals merels, 
eksters en katten de toegang. 

SLOTOPMERKINGEN 
Ondanks de wat negatieve opmerkin
gen over de agressie vind ik de ru"ineha
gedis een boeiende en dankbare hage
dis. Bovendien, men kan met Podarcis 
sicula goed kweken. Op de hoven 
beschreven manier kreeg ik in 1983 24 
jongen, 33 in 1984, 28 in 1985 en 13 in 
1986. 
Moge1ijk zijn ook andere, uit gematig
de streken afkomstige hagedissen on
der dezelfde omstandigheden te kwe
ken. In elk geval is het mij gelukt om 
op deze manier met smaragdhagedis
sen (Lacerta viridis) en Algerijnse 
zandlopers (Psammodromus a/girus) 
te kweken. 

BREEDING PODARCIS SJCULA 
The a uthor keeps Podarcis sicu/a in a terrarium 
measuring 60 X 50 X 90 em (L X W X H). The 
animals are fed with living insects. The males 
ca n be very aggressive occasionally. After a 
hibernation of eight weeks the anima ls start 
mating. The fema les produce one to three clut
ches of three to ten eggs. After some 34 days the 
young hatch. 
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Een filtersysteem voor het 
waterschildpaddenterrarium 

IN LEIDING 
Wie waterscbildpadden houdt komt al 
spoedig tot de ontdekking dat bet 
schoonhouden van bet water een groot 
probleem kan zijn. Een goed filter kan 
dan uitkomst bieden. Eerder is in 
Lacerta al een filter bescbreven, dat 
gebruikmaakt van de bodemgrond 
(NETTEN & ZUURMOND, 1983). Om nu 
de mogelijkheid te hebben om ook zon
der bodemgrond te kunnen filteren 
(bijvoorbeeld in situaties waar aan 
hygiene bijzondere eisen gesteld wor
den), gebruik ik al enige tijd bet bier 
beschreven filter bij mijn weekscbild
padden. Het is vast niet nieuw en 
berust op al bekende principes, maar 
tocb beb ik bet nog nooit in deze vorm 
toegepast gezien, zodat bet mij nuttig 
leek dit artikel te schrijven. 

FILTER 
Het filter bestaat uit verscbillende 
trappen, die van op maat gesneden 
glas met siliconenkit in bet terrarium 
gelijmd worden. Een en ander is in de 
figuur aangegeven. Via de aanzuig
opening bij de bodem komt bet vuile 
water in het filter terecht, waar in de 
eerste trap met de filterwatten bet 
zwevende vuil. wordt opgevangen. In 
de volgende trappen wordt bet water 
biologiscb gereinigd. Bebalve filter
materialen kunnen er bijvoorbeeld ook 
verwarmingselementen in de afzon
derlijke vakken worden aangebracbt. 
Bij sommige soorten scbildpadden kan 
dit voordelen hebben hoven plaatsing 
in bet terrarium omdat deze dieren 
nogal eens de gewoonte bebben een en 

ander los te trekken. In de laatste trap 
wordt bet water weer opgepompt en in 
bet terrarium teruggebracbt. Voor het 
oppompen van bet water gebruik ik 
zelf een dompelpomp, zoals ook wei in 
vijvers wordt gebruikt. Ook een buiten 
bet terrarium geplaatste centrifugaal
pomp met een invoerslang uit bet filter 
naar buiten toe en een afvoerslang 
weer bet terrarium in voldoet uitste
kend. Voor kleinere terraria kan zelfs 
gebruik worden gemaakt van een 
membraanpompje met een luchtbevel
systeem. Als een buiten bet terrarium 
gebruikte pomp onder bet terrarium 
aangebracbt wordt boeven we niet elke 
keer als de pomp gestopt wordt op
nieuw bet systeem aan te zuigen. Het 
eventuele verwarmingselement met de 
tbermostaat moet zodanig in bet filter 
aangebracht worden dat bet bij storin
gen nooit droog kan komen te staan. 

FILTERMATERIALEN 
Er zijn diverse materialen te ge
bruiken als filtermassa, zoals grind, 
stukken lavasteen, kapotgeslagen pla
vuizen of aarden bloempotten, filter
watten enzovoort. Belangrijk bij de 
keuze van bet filtermateriaal is de 
poreusbeid van bet materiaal en de 
doorstroomsnelbeid van bet water. 
Deze wordt mede bepaald door de keu
ze van bet filtermateriaal. Zo zal 
water veel sneller door grof grind heen 
stromen dan door fijn zand. Van nog 
groter belang is de beinvloeding van de 
watersamenstelling door bet filterma
teriaal. Turfmaakt bet water zuurder, 
terwijl een kalkboudend filtermate-
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riaal bet water harder maakt. Als we 
met al deze gegevens rekening houden 
kunnen we meestal na enig experimen
teren voor elke toepassing de meest 
gunstige samenstelling van de filter
massa bepalen. 
Een vrij nieuw materiaal dat gebruikt 
kan worden in filters zijn de poreuze 
geexpandeerde kleikorrels, die 
gebruikt worden in de hydrocultuur 
van plan ten. Deze korrels hebben door 
hun porositeit een relatief groot opper
vlak wat ·gunstig is voor afvalstoffen
afbrekende bacterien. De watersa
menstelling wordt denk ik nauwelijks 
bei'nvloed. Een nadeel is dat de korrels 
vrij lang blijven drijven. Dit probleem 
kan op de volgende manier worden 
6pgelost. Eerst gaat in bet droge filter 
de benodigde hoeveelheid kleikorrels, 
daarna wordt bet geheel afgedekt met 
natte filterwatten zodat er niets meer 
van de kleikorrels te zien is. De filter
watten worden ter verzwaring nog wat 
afgedekt met enkele stenen. Hierna 

· wordt bet filter met water gevuld en 

4 

5 

kan vervolgens in werking worden ge
steld. Deze afdekking blijft net zolang 
op de kleikorrels liggen totdat ze alle
maal gezonken zijn. 

SLOTWOORD 
Als voordelen van dit filter kunnen 
genoemd worden: 
V erwarming en slangen blijven buiten 
bereik van de terrariumbewoners, wat 
vooral bij schildpadden van belang is. 
Doordat bet filter opgebouwd is in 
trappen, is bet schoonmaken eenvou
dig. Er gaat minder war.mte verloren 
omdat bet filter een geheel vormt met 
bet terrarium. 

A FILTERSYSTEM FOR TURTLE VIVA
RIA 
The filtersystem described in this article consu
mes less heating energy because of its integra
tion in the aquarium. Also the turtles cannot 
damage the built-in heating system. 
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In memoriam: Dick Hillenius 

Op 4 mei overleed, 59 jaar oud, Dick 
Hillenius, als bioloog en schrijver 
nauw verbonden met de wereld van 
amfibieen en reptielen. Wij verliezen 
met hem geen pure wetenschapper of 
gerenommeerd terrariumhouder 
maar, a ls men zijn bijzondere kwalitei
ten als bioloog wil samenvatten, een 
kunstenaar in bet waarnemen, en een 
uniek leraar. Door zijn veelzijdige be
langstelling, zijn belezenheid, zijn on
begrensd vermogen om verbanden te 
ontdekken, en bovena: l door zijn gave 
van bet woord - of hij nu vertelde, les 
gaf, voordroeg of schreef - en zijn 
humor, hteft hij zeer velen voor bet 
vak van de biologie, en vooral voor de 
herpetologie, weten te begeesteren. 
Het immense plezier dat hij zelf be
leefde aan bet zoeken en waarnemen 
in bet veld, om bet even of dat de 
Drentse hei of bet oerwoud op Mada
gascar betrof, heeft daar niet weinig 
toe bijgedragen. 
In zijn jeugd kende Hillenius twee 

even sterke liefdes: muziek en biologie. 
Om te kunnen kiezen, stelde hij zijn 
motieven en ervaringen op schrift. Het 
werd biologie, maar zijn methode had 
een derde talent aan bet Iicht ge
bracht: bet schrijven. Hij is daar nooit 
meer mee opgehouden. Muziek is wei 
altijd een minnares gebleven. 
Er zijn weinig onderwerpen in de bio
logie waarover Dick Hillenius niet, in 
een of andere krant of tijdschrift, heeft 
geschreven. Nog als student schreef 
hij ook al de eerste gidsen bij tentoon
stellingen van bet Zoologisch Museum 
in Amsterdam, waaraan hij later vast 
verbonden raakte, eerst met de zorg 
voor de tentoonstellingen, en later nog 
uitsluitend met die voor de herpetolo
gische verzameling. 
De natuurbescherming had al vroeg 
zijn actieve belangstelling. In 1955 
wa~ hij actief betrokken bij de instel-. 
ling van bet ·vroedmeesterpaddenre
servaat te Epen. In 1959 promoveerde 
hij op een verhandeling over de syste
matiek van kameleons, een groep die 
hij zijn Ieven lang trouw zou blijven. 
Hij schreef verder bij voorbeeld over 
vuur- en Pyreneeensalamanders (in 
1963 in dit tijdschrift), en over de oar
sprang van de vorm van bet kikkerli
chaam. 
In 1967 richtte hij , ondanks zichzelf, 
met plezier de 'sjagrijnige' tentoon
stelling Natuur en Mens in, een der 
eerste over de bedreigingen van natuur 
en milieu. 
Ondanks zichzelf, want alhoewel hij 
treurde over bet verloren gaan van 
natuurlijke rijkdommen, en boos kon 
zijn over de kortzichtigheid van de 
daders, hij beldam zelden barricades. 
Gedachten en woorden warim meer 
zijn wapens. En daarvan heeft hij ons 
gelukkig zeer veel nagelaten. Wie hem 
kenden, zullen hem heel erg missen. 

Wim Bergmans 


