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Bij de voorplaat: 
Edward Newtons daggekko (Phelsuma edwardnewtoniz) 

Taxonomische status: Familie Gekkonidae 
Synoniem : Phelsuma newtonii. Deze naam bleek al eerder te zijn gebruikt als synoniem 
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voor P. gigas. 
: Kopromplengte tot 11 em. Staart ongeveer even lang (zie ook bij Opmerkin-

gen). 
: Leefde op bet eiland Rodriguez. 
: Op borneo, lantaarn- en cocospalmen, soms ook in huizen. 
: Beschreven is dat deze gekko fruit at en ook muskieten. 
: Ten opzichte van mensen tam. Exemplaren kwamen fruit van tafel roven en 

zelfs uit de hand eten. In de winter veel minder algemeen. 
: Over de voortplanting is niets bekend. 
: De tekening op de voorplaat is maar weinig nauwkeuriger dan een tekening 

van een dinosaurus. Deze gekko is helaas al sinds 1917 niet meer gevonden, 
hoewel bet dier door vroegere onderzoekers als algemeen werd beschreven. 
VINSON & VINSON (1969) beschouwen de soort als uitgestorven. Er zijn zes 
museumexemplaren bekend. Een foto daarvan laat een platte, 'vadsige' 
daggekko zien. De kleur van bet dier is helaas aan de alcoholexemplaren niet 
meer af te lezen. Wei hebben diverse onderzoekers die oppervlakkig beschre
ven. De tekening is gemaakt aan de hand van die beschrijvingen en aan de hand 
van de beschrijvingen van museumexemplaren. Ik ken genoeg museumexem
plaren van nog levende soorten om enigszins een idee van de verkleuring te 
kunnen hebben. 
De oorspronkelijke fauna van Rodriguez is door de introductie van ratten, 
katten en andere huisdieren grotendeels uitgeroeid. Behalve een tweede, 
grotere Phelsuma-soort (P. gigas) leefden er een niet-vliegende reiger en twee 
uilesoorten die niet meer gevonden zijn. In 1963, 1967 en 1969 zijn er expedi
ties op Rodriguez en de omliggende eilanden geweest. Geen daarvan heeft 
P. edwardnewtonii aangetroffen. Toch is bet misschien ooit nog eens mogelijk 
de tekening met een plaat van een levende gekko te vergelijken. Er zijn nog wat 
resten dichte plantengroei op bet eiland over. 

: VINSON, J & J.M. VINSON, 1969. The saurian fauna of the Mascarene islands. Mauritius 
lnst. Bull. 6: 203-320. 

Peter Mudde 
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De kweek met de Ambonese waterdoosschildpad 
( Cuora amboinensis) 
INLEIDING 
Eigenlijk zaten we nog middenin de ver
huizing van Joure naar Gorredijk en in 
de verdere drukte die zoiets met zich 
mee brengt. De onderkomens van de 
schildpadden waren dan ook nog niet 
helemaal gereed, toen een Cuora
vrouwtje op 17 september 1987 een ei 
legde in een grote plastic-emmer met 
daarin een laag water. Aangezien de 
kiem onder water na een bepaalde 
tijd afsterft werd dit ei verwijderd en de 
schildpad voor aile zekerheid op bet 
droge geplaatst. De volgende dag had 
bet dier een tweede ei gelegd zonder de 
moeite te hebben genomen dit te begra
ven. Hoewel ik enkele pogingen tot pa
ring had waargenomen tussen mijn 
doosschildpadden, waren mijn ver
wachtingen niet hooggespannen en 
werden de eieren zelfs niet gemeten of 
gewogen. 

BROEDMETHODE 
Toch besloot ik bet laatste ei in een 
broedstoof te plaatsen. Deze broed
stoof bestaat uit een glazen bakje ge
vuld met turfmolm. Dit bakje plaatste 
ik in een iets groter aquarium met daar
in een laag water. Een aquariumverwar
mer met thermostaat zorgde voor een 
temperatuur van 29-30 °C. De lucht
vochtigheid bedroeg ca. 900fo. Het 
aquarium werd afgedekt met een stuk li
noleum, dat ervoor zorgde dat er geen 
condenswater op bet ei lekte. 

IN CUBA TIE 
Na enkele dagen ontstond rond bet ei 
een witte band, hetgeen volgens de lite
ratuur op bevruchting zou duiden. Na 
een maand werden inderdaad bloedva
ten zichtbaar in bet ei wanneer bet tegen 
bet Iicht van een lamp werd gehouden, 
hetgeen mij hoopvol stemde. Het ei 

woog op dat moment 19 gram. Ik kreeg 
nu spijt bet in bet water gelegde ei niet in 
de broedstoof te hebben geplaatst. Het 
was de moeite van bet proberen meer 
dan waard geweest. 
Zo zou bet bevruchte ei nog tal van we
ken blijven liggen en behalve onheil
spellende donkere verkleuringen, ver
anderde er de eerste weken niets. Ook 
bet verplaatsen van de luchtbel - vol
gens MUD DE (1987) na tweederde v~ de 
broedperiode - van de punt van bet ei 
naar de bovenkant, bleef uit. Het ver
moeden rees, dat bet ei wellicht van bin
nenuit opdroogde. Ik zag dit bevestigd, 
toen bet ei bij bet wegen 1 gram Iichter 
was geworden. 
Ik besloot echter bet ei rustig te Iaten 
liggen, hierin gesterkt door een artikel 
van FLEMINKS (1981) om slecht uitzien
de eieren niet te snel te verwijderen. 
Na een broedperiode van 77 dagen was 
bet ei 'aangepikt'. Zo zou bet ei twee da
gen blijven liggen. Ik vroeg mij af of 
bet diertje wel in staat zou zijn op eigen 
kracht bet ei te verlaten. Het ei was im
mers 2 gram Iichter dan bet kleinste ei 
in de tabel van MUDDE (1987). Met een 
gesteriliseerd schaartje werd de opening 
iets groter gemaakt en tot mijn verras
sing zag ik in bet ei een klein donker 
kopje met ragfijne gele lijntjes bewe
gen. Enkele uren later had bet diertje 
de opening al vergroot en om de twee 
uur was bet nu actief. 's Avonds rond 
20.00 uur was bet ei dusdanig gesch~urd 
dat bet kopje en een gedeelte van bet 
rugschild zichtbaar waren. De activi
teiten werden echter voor de nacht ge
staakt. De volgende ochtend om 10 uur 
verliet bet schildpadje na 81 dagen bet 
ei. Van een dooierzak was zelfs al geen 
sprake meer en waar deze gezeten had, 
restte slechts een spleetje. Het diertje 
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woog 10 gram. De lengte was 36 mm, 
de breedte 29 mm en de hoogte 19 mm. 

BESCHRIJVING VAN 
HET JONGE DIER 
Het jonge dier is bet evenbeeld van de 
moeder met hetzelfde fraaie bolle 
schild. De vader behoort tot bet 'platte' 
type. De donkere vlekken op de gele on
derkant van de marginalia (randscbil
den) zijn ecbter een erfenis van laatstge
noemde. Een geprononceerde kielloopt 
over de vertebralia (wervelschilden) ter
wijl er een zeer flauwe kiel over de casta
lia (ribscbilden) Ioopt. In tegenstelling 
tot de beide ouders bevindt zicb op bet 
gele buikschild een donkere aaneen
gesloten symmetrische tekening. Aan
gezien de scbilden echter van binnen 
naar buiten groeien, zullen na verloop 
van tijd hieruit de donkere vlekken als 
bij de ouderdieren ontstaan. Ook bet 
voor deze dieren zo kenmerkende 
dwarsscharnier van elastiscb kraak
beenweefsel in bet buikschild, waar
door de dieren de beide schildopeningen 
kunnen afsluiten als een doos, is bij bet 
jonge dier nog niet aanwezig en zal zich 
pas later ontwikkelen. 

VERZORGING EN ONTWIKKELING 
Het scbildpadje werd enkele uren na de 
geboorte overgebracht naar een plastic 
bakje met een waterstand van ca. 5 em. 
Op de bodem was rivierzand met enkele 
grove kiezels aangebracht. Een koel
kastlampje zorgde voor een luchttem
peratuur van 30 oc en de temperatuur 
van bet water bedroeg hierdoor ca. 
27 °C. Het diertje, dat meteen kon 
zwemmen, toonde zich zeer levendig en 
onderzoekend en reeds's avonds at bet 
de eerste tubifex. De derde en vierde dag 
verorberde bet fijngeknipt soepvlees en 
regenwormen. In verband met de hoge 
temperatuur bleek na enkele dagen dat 
vier- a vijfmaal per dag voederen in niet 
te grote boeveelheden noodzakelij k 

was. Na een week ontstonden reeds de 
eerste groeiringen en begon de symme
trische buiktekening reeds uiteen te 
groeien. Op de negende dag at bet dier
tje stukjes 'barde' kattebrokjes en pas 
vervelde - en bij mij constant in Gisto
cal levende - meelwormen. Verder 
bracht ik enkele malen per week twee 
druppels vitamine A-D3 van Bogena op 
fijngeknipt soepvlees aan en voerde dat 
aan bet diertje. Als kalkleverancier ge
bruikte ik tevens verpulverde eierscha
len die in bet water werden gestrooid; 
daarvan werd graag gegeten. 
Opvallend was de keeladembaling als 
bet scbildpadje op bet droge vertoefde. 
De keel werd hierbij enorm opgezet. 
Wanneer bet diertje in ondiep water on
der de lamp ligt te zonnen, boudt bet bet 
overgrote deel van de dag de acbter
pootjes acbterwaarts gestrekt en maakt 
dankbaar gebruik van een drijvend 
stukje kurkschors om de verricbtingen 
in de buiskamer gade te slaan. Dat een 
10 gram zwaar wegend scbildpadje 
reeds veel in zijn mars beeft, bleek toen 
bet een 80 gram zware kiezel zonder 
zicbtbare moeite reeds de eerste dag van 
zijn plaats schoof. 
Om de nachtelijke temperatuur niet 
te snel en te ver te Iaten dalen, werd 
's avonds de verlichting uitgescbakeld 
en de gehele bak met een warmwaterzak 
in een 'koelbox' geplaatst. Als devol
gende ocbtend de kamertemperatuur 
tot 15 oc was gedaald, schommelde 
de temperatuur van bet water in bet 
bakje rond de 20 oc, hetgeen mij accep
tabelleek. 
De groei van de jonge schildpad was 
zeer explosief, al bleef bet een kieskeuri
ge eter. De grote voorkeur ging uit naar 
pas vervelde meelwormen en geknipt 
rundvlees. Regenwormen, de grote 
voorliefde in de eerste levensweken, 
werden nauwelijks nog aangekeken. 
Ook gepelde garnalen badden niet de 
voorkeur, hoewel dat na twee maanden 
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veranderde. Plantaardig voedsel werd 
in bet gebeel niet geaccepteerd. Het 
diertje werd om de vier weken gewogen 
en gemeten (zie tabel). 

gewicht(g) lang breed hoog (mm) 

december 10 36 29 19 
januari 22 48 41 26 
februari 48 65 53 35 
maart 80 73 62 39 
april 120 82 69 46 
mei 146 86 74 49 
juni 162 90 76 51 
juli 178 92 77 53 
augustus 178 94 79 54 
september 190 96 80 55 
oktober 199 97 81 56 
november 215 99 82 57 
december 225 101 84 58 
januari 228 102 84 59 

ONTWIKKELING 
VAN HET SCHARNIER 
Het verscbijnsel dat MUDDE (1987) be
scbrijft, waarbij zijnjongedierenonder 
een losliggend scbuin ombooglopend 
stuk leisteen kropen om met de hoven
kant van bet scbild ertegenaan te bon
ken, komt ook bij mijn exemplaar voor. 

Het diertje wurmt zicb onder bet stuk 
kurkscbors dat tussen de voor- en acb
terkant van bet bakje is geklemd om dan 
met snelle been- en weergaande bewe
gingen over de bodem te scburen. In 
tegenstelling tot MUD DE ( 1987) denk ik 
ecbter niet aan jeuk aan bet rugscbild, 
maar juist aan bet buikscbild. Na de 
tweede maand begon bet dier met dit 
gedrag, een gedrag dat samenviel met 
de eerste pogingen bet buikscbild 
enigszins te sluiten, zodat ik eerder ver
moed dat de ontwikkeling van bet 
dwarsscbarnier de jeuk veroorzaakt. 

BREEDING CUORA AMBOINENSIS 
In September 1987 a female Cuora produced 
two eggs. The first one was found under water 
and discarded. The second one was incubated. It 
hatched after 81 days. Up to now it thrives well. 

LITERATUUR 
FLEMINKS, F., 1981. Overwintering van een 
schildpaddeei binnenshuis. Lacerta 40 (20) : 
32-33. 
MUDDE, P.M., 1987. VoortplantingvandeAm
bonese waterdoosschildpad (Cuora amboinensis) 
in bet terrarium. Lacerta 45 (5): 70-80. 
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De huisvlieg (Musca domestica) als voederdier 

INLEIDING 
Versehillende soorten vliegen vormen 
een belangrijke voedselbron voor klei
nere hagedissen en amfibieen. Wie in 
bet vrije veld dieren observeert zal mer
ken dat vliegen met graagte worden op
gegeten en ook in bet terrarium zijn ze 
erg populair bij de bewoners. Variatie in 
bet voedselaanbod bevordert naar mijn 
bevindingen de eetlust van ooze dieren. 
Vliegen zijn dus een welkome aanvul
ling op bet meelwormen/krekel-dieet 
waarop veel terrariumdieren moeten 
Ieven. Vliegen hebben bovendien bet 
voordeel dat ze niet lichtschuw zijn, dus 
zieh niet als krekels, meelwormen en 
wasmotlarven ogenblikkelijk verstop
pen en er actief op gejaagd moet wor
den. Ten slotte zijn vliegen gemakkelijk 
te kweken en dus bet hele jaar door be
schikbaar. 

ONGECONTROLEERDE KWEEK 
Er zijn versehillende manieren om vlie
gen te kweken. Een ervan is erg simpel 
maar heeft als nadelen veel stankover
last en een minder goed voorspelbaar 
resultaat. Voor een dergelijke ongecon
troleerde kweek gaan we als volgt te 
werk: Het deksel van een grote plastic 
ijskastdoos (bijvoorbeeld 30x20x15 em) 
wordt voorzien van een met horregaas 
afgedekte ventilatieopening. In de doos 
doen we een laag zaagsel of droge turf
molm van 5 a 10 em. In deze doos zetten 
we een bakje met vlees- of visafval. De
ze doos komt nu eerst zonder deksel bui
ten op een besehaduwde plaats te staan, 
liefst onbereikbaar voor katten en vo
gels. Vliegen zullen nu spoedig hun eie
ren op bet vlees afzetten, zodat we 
meestal na een dag of vier de doos kun-

nen afsluiten. De maden kunnen zieh 
flink te goed doen aan bet vlees en zullen 
zieh verpoppen in bet zaagsel of turf
molm. Merken we dat dit gebeurd is, 
dan verwijderen we eventueel vlees- of 
visresten. De poppen worden nu uit bet 
zaagsel ofturfmolm gezeefd. Wat we nu 
met de poppen kunnen doen zal later 
in dit artikel worden besproken. Het 
spreekt vanzelf dat deze kweek aileen in 
de zomer mogelij k is en door de stank
overlast aileen in een grote tuin. Een 
voordeel is dat we vanzelf versehillende 
soorten vliegen uit de kweek zullen krij
gen. 

GECONTROLEERDEKWEEK 
Om een continue kweek te krijgen moe
ten we regelmatig over eieren kunnen 
besehikken. Hiervoor is bet nodig een 
aantal vliegen apart in een kooi te hou
den. Aan deze kooi worden geen bijzon
dere eisen gesteld, maar hij heeft bij 
voorkeur drie wanden van horregaas. 
De. toegang tot de kooi maken we het 
beste met een zogenaamde sok. Daartoe 
maken we in de voorkant een rood gat 
van ongeveer 10 em doorsnede (in elk 
geval groot genoeg om een hand door te 
kunnen steken). Aan de rand van dit gat 
bevestigen we de sok, die gemaakt kan 
worden van een tot 'buis' verwerkt stuk 
vitrage. Dit bevestigenmoet 'vliegdicht' 
gebeuren en kan bijvoorbeeld gedaan 
worden door van dik ijzerdraad een ring 
te maken van 11 em doorsnede. Nu ne
men we de sok en slaan een randje om 
de ijzeren ring en bevestigen bet geheel 
met krammetjes op de houten voor
kant. Deze voorziening verhindert bet 
ontsnappen van vliegen als we in de kooi 
moeten zijn. Wanneer we een knoop 
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in de sok leggen is de kooi vliegdicht 
en als we in de kooi moeten zijn kunnen 
er geen vliegen uit wanneer we een hand 
door de sok steken. Goede afmetingen 
van een dergelijke kooi zijn 30x30x30 
em en bet is handig om de bovenkant 
afneembaar te maken zodat de kooi ge-' 
makkelijk schoon te maken is. We rich
ten nu de kooi in met 
een bakje vliegenvoer: 
een mengsel van 
100 gram suiker, 
100 gram melkpoeder, 
20 gram biergistpoeder, 
10 gram Gistocal; 
drinkwater (een bakje met celstof met 
daarop een omgekeerd potje water) en 
een stuk gevouwen papier om de zit
ruimte voor de vliegen te vergroten. 

VERKRIJGEN VAN EIEREN 
Voor de eiproduktie bevolken we de 
kooi met ten minste honderd vliegen. 
Deze krijgen de beschikking over een 
eilegschaaltje. Zo'n schaaltje (plastic 
dekseltjes zijn heel geschikt) bevat een 
mengsel dat gemaakt is van: 
25 gram melkpoeder, 
20 gram celstof, 
1 00 ml water. 
De celstof wordt in kleine stukjes ge
scheurd en daarna met de rest gemengd. 
Deze brei doen we in de schaaltjes, 
waarbij in bet midden een gat van enke
le centimeters wordt vrijgelaten. De 
schaaltjes kunnen we in de vriezer be
waren. De vliegen deponeren rond bet 
gat hun eieren, die eruitzien als kleine 
witte staafjes. Deze kunnen we op de 
voedingsbodem plaatsen. 

VOEDINGSBODEM 
Omdat bij bet kweken op een kunstma
tige voedingsbodem weinig stank op
treedt, kan de kweek geheel in huis 
plaatsvinden. Er bestaan verschillende 
recepten, maar bet onderstaande is een
voudig en heeft bewezen goede resulta-

ten te geven. Het recept is als volgt: 
7 gram agar, 
35 gram voile melkpoeder, 
35 gram biergistpoeder, 
350 ml water. 
De agar wordt gekookt in de helft van 
bet water. lntussen worden melkpoeder 
en biergist gemengd met de andere helft 
van het water. Nadat de agar even heeft 
doorgekookt worden de twee parties bij 
elkaar gevoegd, flink doorgeroerd en in 
een weckpot van een liter inhoud ge
goten. Na afkoelen is de voedingsbo
dem gereed voor gebruik en kan even
tueel minstens een week in de koelkast 
bewaard worden. De genoemde hoe
veelheid is voldoende voor bet kweken 
van ongeveer duizend vliegen. Starten 
we de kweek, dan wordt ongeveer 200 
mg eieren (dat is circa eenvijfde deel 
van een kubieke centimeter) op de voe
dingsbodem geplaatst, die vervolgens 
wordt afgedekt met 5 em zaagsel. De 
pot sluiten we af met een stukje vitrage. 
De gehele ontwikkeling van ei tot vlieg 
neemt bij 25 oc ongeveer elf dagen in 
beslag, waarvan bet popstadium vijf a 
zes dagen duurt. 

POPPEN 
Na ongeveer zeven tot negen dagen (bij 
de gegeven temperatuur) kunnen we de 
poppen uit bet zaagsel zeven. In dit sta
dium kunnen we de toekomstige vliegen 
bet gemakkelijkst hanteren. De poppen 
kunnen in porties verdeeld worden en 
indien nodig wordt een gedeelte voor de 
voortkweek gereserveerd. Het is ver
standig elke drie weken nieuwe kweek
dieren te nemen. De parties poppen 
kunnen een paar weken in de koelkast 
bewaard worden. Ook kunnen we de 
vliegen Iaten uitkomen, deze kunnen 
eveneens ongeveer twee weken in de 
koelkast blijven Ieven, als we ze nog 
niet meteen kunnen gebruiken. Wan
neer we nu een partie vliegen in bet ter
rarium loslaten moeten we wei een bak-
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je vliegenvoer in bet terrarium plaatsen, 
opdat de vliegen niet gelijk verhonge
ren. Dit voer bevordert natuurlijk ook 
in belangrij ke mate de voedingswaarde 
van de vliegen. 

SLOTOPMERKINGEN 
De hierboven beschreven gecontroleer
de kweek geeft vrijwel altijd een goede 
opbrengst. Slechts in enkele gevallen 
zal de voedingsbodem beschimmelen. 
Wanneer dit regelmatig zou optreden 
kunnen we aan de voedingsbodem twee 
ml Nipagine ( 1 OOJo methylbenzoaat in 
ethanol) toevoegen. Deze kweekmetho
de is niet aileen geschikt voor huisvlie
gen maar ook voor andere soorten vlie-

gen die we' s zomers met een stukje vlees 
kunnen Iokken, zodat we diverse soor
ten vliegen van verschillende grootten 
als voedsel kunnen gebruiken. 

HOUSEFLY CULTURE 
A method is described to culture houseflies. The 
flies are kept in small cages measuring approx. 
30x30x30 em. To obtain eggs from the flies a mix
ture of 25 g dried milk, 20 g shredded cellulose and 
100 ml water is put into small plastic lids. In the 
center a circle of several centimeters is left free. At 
the edge of this circle the flies lay their eggs. 
Around 200 mg (± 0.2 ml) eggs are placed on a 
substrate of 7 g agar, 35 g dried milk, 35 g 
brewer's yeast powder and 250 ml water. The agar 
is boiled with 125 ml water, and stirred with there
maining components mixed in the rest of the wa
ter. At a temperature of 25 oc the complete lifecy
cle lasts eleven days. 
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De aspisadder ( Vipera asp is) 
in de natuur en in het terrarium 

INLEIDING 
Adders zijn levendige, mooie slangen. 
Ze worden niet zo groot en zijn ondanks 
hun levendigheid niet vernielzuchtig. 
Je kunt er dus een leuk terrarium voor 
inrichten. De verzorging van deze die
reo is niet moeilijk en bet zijn geen erg 
grote eters. Ze worden bovendien veel
vuldig gekweekt, zodat de kweek in ge
vangenschap gemakkelijk in de behoef
te kan voorzien. De prijs is dan ook zon
der meer laag te noemen. 
De verleiding is groot, aan te nemen dat 
iedereen wei zo'n beetje weet hoe adders 
in de natuur Ieven, hoe je zein bet terra
rium moet houden en hoe je ze kunt 
kweken. Daarom was ik aanvankelijk 
niet van plan mijn kweekverslag van de 
aspisadder erg lang te maken. Toch heb 
ik me bedacht. Tenslotte zijn er ook 
veel slangenhouders voor wie de bedoel
de informatie niet overbodig is, en on
der wie er misschien een aantal overwe
gen ook adders te gaan houden. Spe
ciaal voor hen heb ik ter aanvulling van 
mijn eigen niet zo uitgebreide ervarin
gen gegevens uit literatuur verzameld 
die mij van belang leken voor degenen 
die aspisadders in het terrarium hou
den. 
De beginners moeten overigens niet ver
geten dat adders gifslangen zijn. Dat 
maakt ze per definitie aileen geschikt 
voor gevorderde slangenhouders met 
voldoende ervaring en kennis en met 
voldoende verantwoordelij kheidsbe
sef. Bovendien dient men zorgvuldig na 
te gaan of bet houden van gifslangen 
geen problemen oplevert met de plaat
selij ke overheid, met de buren en na
tuurlijk met de huisgenoten. Het terra
rium dient stevig te zijn, de ruiten ervan 

behoren hestand te zijn tegen 'geweld 
van buitenaf' (zoals bet omvallen van 
een stofzuigerbuis of een stoot van een 
elleboog) en bet dient van een deugde
lijk slot te zijn voorzien. 

VERSPREIDING 
De aspisadder komt voor in West- en 
Midden-Europa, vanaf bet noorden 
van Spanje door Frankrijk (behalve in 
bet noorden) oostwaarts tot in zuid
westelijk Duitsland (bet Zwarte Woud), 
Zwitserland en Italii!, en zuidwaarts 
tot op Sicilie. Verder komt hij op Elba 
en Monte Cristo voor. Er zijn binnen 
dit gebied een aantal geografische on
dersoorten beschreven die niet altijd 
even duidelijk aan de hand van uiter
lijke kenmerken onderscheiden kunnen 
worden omdat zij geleidelij k in elkaar 
overgaan. 

BESCHRIJVING 
Het is een vrij kleine slang. De meeste 
dieren die we in de natuur aantreffen 
halen de 60 em niet, al komen er wei 
exemplaren voor van een centimeter of 
negentig. We moeten daarbij wei be
denken dat ook deze slangen onder 
(ideale) terrariumomstandigheden gro
ter en zwaarder zullen worden dan de 
meeste exemplaren in bet wild. De bouw 
van bet licbaam is typiscb adderacbtig, 
met een brede, driehoekige kop, maar 
een tamelijk slank lichaam. 
Het kopprofiel is tamelijk karakteris
tiek: de snuit staat duidelijk omhoog 
maar heeft geen hoorntje zoals de wip
neusadder ( Vipera /atast1) en de zand
adder (V. ammodytes) dat wei hebben. 
De scbilden boven bet oog staan vrij 
breed uit boven het oog, zodat de bo-
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venkant van de kop een afgeplatte in
druk maakt. 
De rugtekening varieert sterk, afban
kelijk van de ondersoort (ARNOLD et al, 
1978). De dieren uit Frankrijk, het Al
pengebied en het midden van ltalie ( V. 
aspis aspis, V. a. francisciredi en V. a. 
atra) hebben op de rug de karakteristie
ke tekening van donkere dwarsstrepen, 
vaak om en om aan weerszijden van het 
lichaam en vaak verbonden door een 
smalle streep over het midden van de 
rug. Volkomen zwarte exemplaren ko
men vrij algemeen voor, vooral in het 
gebergte, waar de zwarte kleur een 
voordeel betekent in verband met de 
grotere warmteopname. Exemplaren uit 
zuidelijk ItaJie, Sicilie en Monte Cristo 
( V. aspis hugyi en V. a. montecristo) 
hebben vaak een brede golvende rugte
kening, die vaak warm bruin van kleur is 
met een donkerder rand. Deze streep 
kan onderbroken zijn en rijen ovale 
vlekken vormen. Exemplaren uit het 
zuidwesten van Frankrijk en de Pyre
neeen (V. a. zinniken) kunnen een dui
delijk lichtere, vaak grijsachtige mid
denstreep hebben. In sommige gevallen 
kan de tekening teruggebracht zijn tot 
een rij zwartachtige vlekken aan weers
zijden van een lichtere middenstreep. 

Het schitterende boek van BRODMANN 

(1987) geeft uitvoerige beschrijvingen 
van de verschillende ondersoorten en te
keningvariaties. 

BIOTOOP 
De aspisadder komt in droge biotopen 
voor, zoals rotsige hellingen, op en bij 
stapelmuurtjes en dergelijke, maar oak 
in hoge, vochtige bergstreken. In de Py
reneeen komt hij voor tot op ca. 2500 
meter hoogte, in de Alpen tot op ca. 
3000 meter. In het oosten van Frankrijk 
vinden we de aspisadder vaak op terrein 
met niet te dicht struikgewas, bijvoor
beeld aan de randen van bossen. Als hij 
sam en met de gewone adder ( V. berus) 
voorkomt, beperkt V. aspis zich ge
woonlijk tqt warmere gebieden, en in 
heuvelland komt hij over het algemeen 
op lagere hoogten voor dan V. berus. 
(ARNOLD et al., 1978; TRUTNAU, 1972.) 

W ARMTEREGULATIE 
Bij SAINT-GIRONS (1971) vinden we de 
resultaten van nogal wat onderzoek aan 
de aspisadder samengevat. Op dit werk 
baseer ik de volgende gegevens over 
temperatuurregeling, tenzij anders ver
meld. 
Bij de aspisadder ligt de minimumtem
peratuur die de dieren nag vrijwillig ver
dragen bij 11 °C. De voorkeurstempe
ratuur (de temperatuur die de dieren 
zelf verkiezen als ze daartoe de gelegen
heid hebben, en waarbij ze waarschijn
lijk globaal genomen het beste functio
neren) ligt rand de 29 graden. Het vrij
willig verdragen maximum is 37 °C . Ge
durende de winter is het voldoende als 
ze vorst weten te vermijden, hoewel ze 
gedurende korte tijd een temperatuur 
van -4 oc kunnen verdrageri. 
's Morgens komen de dieren te voor
schijn en beginnen ze onmiddellijk te 
zonnen. Daarbij vermijden ze het con
tact met de koude bodem door gebruik 
te maken van boomstronken, wortels 



LACERTA 47(6) 170 

of bodembegroeiing. Later op de dag 
zoeken ze de bodem juist op als die de 
warmte van de zon heeft opgenomen, 
of juist omdat de bodem wat koeler is. 
Ze kunnen zich dan verschuilen onder 
gras, onder een struik of onder een 
steen. Wat dit betreft, onderscheidt 
hun gedrag zich niet wezenlijk van dat 
van de gewone adder ( Vipera berus) zo
als dat bijvoorbeeld door RUST & LAM

BERTS (1986) beschreven is. Tegen bet 
einde van de dag keren een aantal dieren 
dan weer terug naar de zonplaatsen. 
In bet gebergte is het warmteregelend 
gedrag van de aspisadder nog duidelij
ker. De dieren moeten daar een vol
doende hoge lichaamstemperatuur zien 
te verkrijgen terwijl de omgevende 
luchttemperatuur vaak nog maar rond 
bet vriespunt ligt. Kort na zonsopgang 
kan dan de lichaamstemperatuur van 
een adder al 15 o C bedragen bij een bo
demtemperatuur van 2 oc en een lucht
temperatuur van 4 °C. Een uur later 
kan de lichaamstemperatuur al rond de 
28 oc liggen, hoewel de luchttempera
tuur nog niet veel boger dan 4 oc is 
gekomen. 
In het voorjaar komen de mannen bet 
eerst te voorschijn om te zonnen. Na 
een week of twee komen ook de vrouw
tjes naar hoven en begint langzamer
hand de paringsperiode, meestal mid
den maart. 
In bet terrarium kan men een zelfde 
regelmaat waarnemen in het gedrag. 
Gedurende de winter van 1986 op 1987 
heb ik mijn dieren een winterslaap gege
ven van ongeveer twee maanden, gedu
rende december en januari. In februari 
was het vrouwtje zelden te zien, hoewel 
ik de lamp enkele uren per dag aan had. 
Het mannetje zonde enige uren per dag 
en trok zich daarna weer terug in de 
schuilkist, die ik toen nog in het terra
rium had staan. Pas enige weken later 
kwam bet vrouwtje dagelijks enkele 
uren zonnen onder de lamp. Beide die-

ren accepteerden geen voedsel. 
Toen ik mijn exemplaren eind januari 
1986 kreeg, waren ze aanvankelijk bij
zonder agressief en alert. Binnen enkele 
weken verloren beide dieren bet groot
ste deel van hun schuwheid en agressivi
teit. Gedurende de hele maand februari 
begonnen ze ongeveer een uur nadat 
bet Iicht was aangegaan, rond te krui
pen en te zonnen. Ze kropen daarbij 
voortdurend tangs de voorruit en rea
geerden zelfs niet meer op bewegende 
en kijkende mensen. Ze weigerden elk 
voedsel. Als bet mannetje met een haak 
onder de staart werd opgetild, reageer
de bet daar helemaal niet op, maar ver
volgde gewoon zijn weg. Het was duide
lijk dat ook toen de periode van hetjaar 
invloed had op het gedrag. 
Op 10 maart 1986 was bet vrouwtje op
eens weer agressief. Het mannetje bleef 
nog geruime tijd onrustig. Voedsel ac
cepteerden beide dieren pas in mei van 
dat jaar. 
Gedurende de zomer lijken de adders 
in de natuur van de aardbodem verdwe
nen te zijn. In werkelijkheid maken ze 
dan aileen maar gebruik van bet feit 
dat ze overal op beschutte plaatsen hun 
voorkeurstemperatuur kunnen berei
ken, wat een maximum aan veiligheid 
geeft. 

PLAATSGEBONDENHEID 
Binnen bet totale mogelijke leefgebied, 
dat in grote delen van bet oosten van 
Frankrijk bijvoorbeeld bestaat uit niet 
te dicht bosgebied met bomen en strui
ken van ongeveer een meter hoogte en 
omgeven door ondiepe greppels, kiest 
elke adder een domein uit: een meestal 
beperkt gebied waar hij zich ophoudt 
voor de noodzakelijke levensverrichtin
gen. Ieder zoekt de meest gunstige zon
plaatsen op, liefst met veel beschutting. 
Hoewel er geen uitingen zijn van onver
draagzaamheid binnen de soort, vinden 
we buiten de voortplantingstijd en de 
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winterrust nooit twee of meer adders te 
zamen op dezelfde plek. Oat is ook lo
gisch als we bedenken dat het jagen 
vanaf dezelfde plek gebeurt. 
Uit onderzoek van o.a. SAINT-GIRONS 

(1971) en Naulleau (in SAINT-GIRONS 

(1971)) is gebleken dat de aspisadder in 
het algemeen vrij sterk de neiging heeft 
in hetzelfde kleine gebied te blijven. 
Zo'n domein biedt haar een aantal zon
plekken en veel mogelijkheden zich te 
verschuilen, vooral in de ondergrondse 
schuilplaatsen in de onmiddellijke na
bijheid van zonplaatsen. De domeinen 
kunnen elkaar wei overlappen. Tochten 
buiten het eigen domein komen zelden 
voor en duren dan vrijwel nooit lang. 
Aileen in de paartijd kunnen mannetjes 
soms dagenlange tochten ondernemen 
en uiteindelijk een ander domein kie
zen. 
's Nachts vinden vooral bij warm weer 
uitgebreide strooptochten plaats door 
de gangen van knaagdierholen. Om een 
beeld te krijgen van wat men zich daar
bij moet voorstellen, kan men de afbeel
dingen van knaagdiergangenstelsels be
kijken, die ontleend zijn aan IJSSELING 

(1943). 

VERVELLINGEN 
De vervellingen en het werpen van het 
vrouwtje vormen na de paringsperiode 
de belangrij kste gebeurtenissen in het 
Ieven van de adders. Nadat de eerste te
kenen zich hebben voorgedaan (Iichte 
blauwkleuring van de buik) duurt de 
vervellingsperiode twaalf tot vij ftien 
dagen. Gedurende deze periode neemt 
het dier meestal geen voedsel tot zich. 
Het aantal vervellingen ligt redelijk 
vast. Volgens SAINT-GIRONS (1971) ver
vellen zelfs adders in slechte gezond
heidstoestand minstens tweemaal per 
jaar. Naulleau (in SAINT -GIRONS (1971)) 
stelde na onderzoek aan adders die in 
gevangenschap bet hele jaar door warm 
werden gehouden en goed werden ge-

voed, een gemiddeld aantal vervellingen 
per jaar vast van 4,3 met een minimum 
van twee en een maximum van zeven. 
Mijn eigen paartje houdt zich niet hele
maal aan bovenstaande getallen. Het 
mannetje vervelde in 1986 driemaal (op 
11 mei, 17 juni en 18 augustus), in 1987 
tweemaal (op 4 april en op 5 juni) en in 
1988 tot nu toe driemaal (op 17 april, 9 
juni en 13 juli). Gezien het feit dat ik de 
dieren een winterrust laat ondergaan, is 
dat een normaal aantal te noemen. Bij 
het vrouwtje is er geen sprake van een 
normaal aantal volgens de gegevens van 
Saint-Girons en Naulleau: ze vervelde 
elk jaar maar eenmaal (in 1986 op 18 ju
ni, in 1987 op 13 mei en in 1988 op 28 
april. Desondanks is haar gezond
heidstoestand normaal te noemen, wat 
ten overvloede aangetoond kan worden 
door te verwijzen naar het uitstekende 
kweekresultaat van dit jaar. 
Om het allemaal nog wat ingewikkelder 
te maken, voeg ik eraan toe dat het 
mannetje in 1986 en 1987 zeer sterk ge
groeid is, terwijl dat in 1988 nauwelijks 
het geval is geweest. De groei heeft ken
nelijk weinig of geen relatie tot het aan
tal vervellingen. 

VOEDSELKEUZE EN 
VOEDSELOPNAME 
Gevangen adders geven nogal eens in de 
uren na de vangst hun prooi over, wat 
de onderzoekers in staat stelt te bekij
ken wat ze zoal gegeten hebben. Zo 
bleek dat adders in bosgebied in Frank
rijk, de volgende prooien hadden ver
orberd, voor zover ze herkenbaar waren 
(SAINT-GIRONS, 19./1): 
- bosspitsmuis (Sore:x araneus), vol

wassen lengte 6,5-8,5 em, insekten
etertjes; 

- huisspitsmuis ( Crocidura russula), 
volwassen lengte 6-8,5 em, eveneens 
insektenetertjes; 

- rosse woelmuis ( Clethrionomys gla
reolus), volwassen lengte 9-13,5 em); 



LACERTA 47(6) 172 

deze diertjes graven nesten met lange 
wandelgangen, die meestal maar en
kele centimeters onder de oppervlak
te liggen, en waarvan de toegangen 
onder grasbulten, wortels van bomen 
en struiken, overhangende randen 
van de bodem e.d. te vinden zijn {zie 
tekening); 

- aardmuis (Microtus agrestris), vol
wassen lengte 8,5-12 em); ook deze 
soort maakt gangen dicht onder de 
oppervlakte; 

- veldmuis (Microtus arvalus), volwas
sen lengte 7,5-11 em); deze soort 
graaft uitgebreide gangenstelsels die 
soms zo talrijk zijn dat bet gras erbo
ven verdort en de zode los staat van 
de ondergrond: men vindt soms wei 
vij ftig tot zestig muizengaten per 
vierkante meter; 

- bosmuis (Apodemus sylvaticus), vol
wassen lengte 8-10,5 em; 

- dwergmuis (Micromys minutus), vol-
wassen lengte 5,5-7,5 em. 

Verder werden er nog resten aangetrof
fen van hagedissen (Lacerta spp). De 
onderlinge getalsverhouding van al 
deze prooidieren wisselt, afhankelijk 
van de biotoop. Het is duidelijk dat de 
aspisadder vooral kleine knaagdieren 
eet. Daar waar hagedissen talrijk zijn, 
vormen ze een aanvulling op bet menu. 
In de literatuur worden ook nog andere 
prooidieren genoemd, namelijk vogels, 
hazelwormen en amfibieen. Voor zover 
bet vogels betreft, zal bet gaan om nest
jonge vogels. 
Voor zover bekend is, bestaat het voed
sel van jonge aspisadders bet eerste jaar 
vooral uit jonge hagedissen. In better
rarium vormt de voedselacceptatie van 
jonge aspisadders daardoor soms een 
probleem. Bij sommige kwekers begon
nen de jongen allemaal snel nestmuisjes 
te eten, bij andere was uiteindelijk 
dwangvoeren nodig. Ze gingen altbans 
over tot dwangvoeren {ik vraag me 
soms af ofwedit niet tesnelgaan doen). 

De voedselopname van aspisadders ge
durende de actieve periode is heel ver
schillend. De hoeveelheid prooi die een 
dier eet, is niet afhankelijk van de hoe
vee! al opgenomen voedsel en zelfs niet 
van de vraag of er al prooi in de maag 
aanwezig is. Saint-Girons stelde vast 
dat de boeveelheid vlees die voldoende 
is voor bet instandhouden van een goe
de gezondbeid voor een volwassen dier, 
ongeveer overeenkomt met een weke
lijkse voedselopname vanS tot 60Jo van 
bet lichaamsgewicht. Het is aanneme
lij k dat de normale voedselopname van 
dieren in bet wild veel groter zal zijn. 
Saint-Girons geeft een voorbeeld van 
een tamelijk tam vrouwtje in gevangen
schap dat een wekelijkse voedselhoe
veelheid van 120Jo van haar lichaams
gewicht aannam, en daar goed bij 
groeide. Bij Naulleau namen de dieren 
in gevangenschap gemiddeld 6, 70Jo van 
hun lichaamsgewicht aan voedsel op. 
Bij mannen in de natuur is er een afna
me van bet gewicht van de vetopslag te 
zien in bet voorjaar, als ze actief zijn 
zonder prooi te nemen. Vanaf juni tot 
september is er vervolgens gewichtstoe
name door vetopslag. Gedurende de 
maand september is er vaak weer wat 
gewichtsverlies, samenhangend met de 
tweede paringsperiode, waarna er voor 
de winterslaap nog even fors gegeten 
wordt. Bij vrouwtjes is bet patroon 
uiteraard ingewikkelder in verband met 
de dracbt. 
De boeveelbeid voedsel die adders in 
een maaltijd nuttigen kan heel groot 
zijn. Hoewel bet in de natuur niet vaak 
za1 voorkomen dat er twee muizen ach
terelkaar worden gegeten, is bet toch 
een heel behoorlijke maaltijd als een 
adder van 50 tot 60 gram een grote veld
muis eet waarvan bet gewicht toch altijd 
zo'n SO% is van haar eigen gewicht. 

PROOIVANGST 
De normale manier voor een adder om 
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prooi te verschalken is die van het 
'loerjagen'. Het dier ligt rustig in hin
derlaag en wacht tot er prooi langs
komt. Daarnaast zijn er de bovenge
noemde nachtelijke strooptochten door 
knaagdiergangenstelsels, waarbij bij
voorbeeld nesten geroofd kunnen wor
den. 
Saint-Girons beschrijft de manier waar
op adders hun prooi vangen. Deze be
schrijving is gebaseerd op waarnemin
gen in de natuur en in het terrarium. 
Als er een prooi nadert, heft de slang 
langzaam de kop op, tongelt herhaal
delijk en volgt het prooidier met de 
ogen. Het gebeurt maar heel zelden 
dat de adder het waargenomen prooi
dier actief achtervolgt. Meestal blij ft 
ze bewegingloos liggen tot de muis bin
nen haar bereik komt. Dan schiet ze 
vooruit en bijt toe. Het slachtoffer 
vlucht weg maar komt in het algemeen 
niet ver. De adder blijft nog een of twee 
minuten liggen, opent af en toe de bek 

en beweegt de giftanden heen en weer. 
Dan beweegt ze zich in de richting van 
de prooi, het geurspoor ervan volgend. 
Als ze de prooi bereikt heeft en deze 
toch nog zou kunnen wegvluchten, gaat 
ze er wei snel achteraan en bijt opnieuw 
toe: Als het slachtoffer ten slotte dood 
is, of in doodsstrijd verkeert, betongelt 
de slang de prooi, kruipt er een of twee 
keer omheen en begint hem dan te ver
slinden. 
Saint-Girons heeft in de natuur enkele 
keren waargenomen dat adders hun 
prooi vastpakken en ermee naar een vei
liger plek gaan. In het terrarium eten 
adders, alweer volgens Saint-Girons, 
hun prooi bijna altijd op de plek waar 
deze stierf. Zelf heb ik herhaaldelijk 
waargenomen dat ook in het terrarium 
de slangen met hun prooi naar een ande
re plek gaan, waarbij ze deze soms vrij 
hoog optillen, niet verschillend van de 
manier waarop vele andere slangen dat 
ook doen (zoals naar eigen waarneming 
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zandrenslangen (Psammophis sp.), ha
gedisslangen (Ma/polon monspessula
nus), koperkoppen (Agkistrodon con
tortrix), watermocassinslangen (Ag
kistrodon piscivorus) en trapslangen 
(Eiaphe sca/aris). Ze doen dit echter 
volgens mij uitsluitend als medebewo
ners van bet terrarium ook achter de 
prooi aan dreigen te gaan of dat althans 
zouden kunnen doen. Voor het overige 
is bet terrarium voor de slangen natuur
lijk altijd een veilige plek, zodat er geen 
noodzaak is extra bescherming te zoe
ken. Hoe kleiner de prooi is, hoe groter 
de kans is dat de adders hem na het toe
bijten meteen vast blijven houden. Val
gens Saint-Girons doen ze dat vooral als 
het om muurhagedissen gaat, waarbij 
die meestal naar binnen worden ge
werkt voordat ze echt dood zijn. Dit is te 
verklaren doordat hagedissen minder 
gevoelig zij n voor het addergif dan 
warmbloedige prooi, zodat het zaak is 
de prooi goed vast te houden om hem 
niet voor altijd kwijt te raken. Met pas
geboren knaagdieren doen ze trouwens 
hetzelfde. Daarbij is dit gedrag begrij
pelij k aangezien deze geen enkel gevaar 
kunnen opleveren. Ik heb de indruk dat 
eigenlijk aile slangen zich bij gevaarloze 
prooi zo gedragen. 
Nauileau merkte op dat in bet terrarium 
adders eerder geneigd zijn waargeno
men prooi actief te volgen. Ook dat is 
verklaarbaar, er kan een leeractiviteit 
geweest zijn, als de adder in de loop der 
tijd heeft 'geleerd' dat in het terrarium 
de prooi nooit echt ver weg kan vluch
ten, zodat bet geen verspilde moeite is 
erachteraan te gaan. In de natuur zou 
bet achtervolgen van een knaagdier on
begonnen werk zijn en er aileen maar 
toe leiden dat de jager opgemerkt 
wordt. 
Ieder bewegend object veroorzaakt op
lettendheid bij de adder, maar een beet 
en een achtervolging worden aileen 
uitgelokt als het bewegende object de 

chemische eigenschappen (de geur) van 
de huid van een prooidier bezit. Af en 
toe bijten adders ook wei aangeboden 
prooi zonder de huid of zelfs nepprooi
en, maar ze achtervolgen die nooit. Het 
echt vastpakken van de prooi gebeurt 
nooit bij nepprooien. Daarentegen lokt 
een met watten opgevulde muizenhuid 
wei hetzelfde gedrag uit als een dode 
muis. Slangen waarvan men de ogen 
heeft afgedekt, Iaten zich nooit door 
een nepprooi zonder muizengeur ver
lokken. Adders waarvan men de tong
punteD heeft geamputeerd, reageren 
niet op aangeboden prooi, ook niet als 
die over de grond bewogen wordt. 
Daarentegen heeft bet afplakken van 
de neusgaten geen enkel effect. Het 
orgaan van Jacobson is kennelijk het 
actieve zoekinstrument. 
Opmerkelijk is dat de geur van een dode 
muis grotere aantrekkingskracht heeft 
op een zoekende adder dan de geur van 
een pas gebeten nog niet dode muis. 
Deze aantrekkingskracht neemt in de 
uren na het sterven van de muis aileen 
maar toe en blijft zelfs dagenlang aan
houden. 

DRINKEN 
Net als heel veel andere dieren drinken 
adders in de natuur maar zelden uit een 
poel, een riviertje of iets dergelijks, 
maar betrekken hun vocht van de dauw. 
Om te drinken houdt het dier bet 
tongelgat tegen een waterdruppel en 
zuigt die op. Slikken doet het dier pas 
als het een aantal druppels heeft opge
zogen. Deze handeling kan wei een half 
uur duren. In het terrarium zou bet 
dan ook de natuurlijkste methode zijn 
als we elke morgen zouden sproeien 
(desnoods aileen tegen wat stenen ofte
gen een wand). Dan is een waterbak fei
telijk overbodig. Deze methode heeft 
bet voordeel dat de dieren altijd vers wa
ter krijgen, en better voorkoming van 
een bacteriepoel niet meer nodig is om 
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de andere dag bet water te verversen. Vi
taminen en kalk (in de vorm van calci
umborogluconaat) Iaten zicb gemakke
lijk in bette vernevelen water mengen. 

HERFSTP ARINGEN 
De aspisadder kan in de berfst een twee
de paringsperiode bebben. Ook bier
voor vinden we bij SAINT-GIRONS 

(1971) een schat aan gegevens. In bet 
west en van Frankrij k zijn de eerste teke
nen van geslacbtelijke activiteit bij de 
mannen in de eerste belft van september. 
merkbaar, terwijl de paringen in bet al
gemeen begin oktober plaatsvinden. 
Niet aile vrouwtjes nemen dan ecbter 
aan de paringen deel, en de hele periode 
duurt niet zo lang als die in bet voorjaar. 

WINTERSLAAP 
Uiteindelijk trekken de adders zich dan 
terug voor de winterslaap, waarbij de 
vrouwtjes in bet algemeen wat eerder 
verdwijnen dan de mannetjes. Het tijd
stip hangt daarbij weer af van de weers
omstandigheden en van de streek. 
Meestal overwinteren de adders aileen 
of in heel kleine groepjes. Zelden komt 
bet voor dat er grotere verzamelingen 
overwinterende adders worden gevon
den. Als dat al voorkomt, beeft dat te 

maken met bet ontbreken van voldoen
de gescbikte overwinteringplaatsen in 
een bepaalde biotoop. 
Het gewichtsverlies gedurende de win
terslaap is maar gering. De totale calo
riewaarde die een volwassen exemplaar 
gedurende vijf maanden winterslaap 
gebruikt, wordt gescbat op de verbran
dingswaarde van 1 ,2 gram vet. Normaal 
neemt een gezond dier dan ook maar 
enige procenten in gewicbt af. Vermage
ren doen de dieren aileen in de voort
plantingstijd, met name in bet voorjaar 
als de mannetjes geen voedsel opne
men. 
De overwintering vindt altijd onder de 
grond plaats, in holen van knaagdieren 
of in boltes onder dikke boomwortels, 
soms ook in rotsspleten of onder grote 
stenen. De omgeving moet vocbtig zijn 
maar bescbermd tegen instromend wa
ter en tegen vorst. In de gematigde delen 
van westelijk Frankrijk vinden we de 
adders meestal tussen 10 en 25 centime
ter diep in de grond. De temperatuur 
daarin daalt daar vrijwel nooit onder de 
8 °C. In bet bergland graven de dieren 
zicb waarscbijnlijk dieper in. In weste
lijk Europa overwinteren de adders 
meestal aileen. Een enkel maal, als de 
omstandigbeden daartoe aanleiding ge
ven, vinden we verzameloverwinte
ringsplaatsen. 
De duur van de winterrust wisselt af
hankelijk van de plaatselijke maar ook 
van de klimatologiscbe omstandigbe
den. De vrouwtjes overwinteren altijd 
Ianger dan de mannetjes. Ze trekken 
zicb ongeveer een week eerder terug en 
komen een week of twee later weer bo
ven de grond. In bet algemeen komt de 
overwinteringsperiode ·van de aspisad
der ongeveer overeen met de periode ge
durende welke de temperatuur in de 
winterverblijven onder de 10 °C blijft. 
Het zal duidelijk zijn dat de winterslaap 
van adders in de noordelijker streken 
dus in bet algemeen Ianger zal zijn dan 
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van die in de zuidelijker delen van het 
verspreidingsgebied (SAINT- GIRONS, 

1971). 

GIFTIGHEID EN VOORZORGEN 
Het gif van de aspisadder is sterker dan 
dat van onze inheemse adder ( Vipera 
berus) en de beet schijnt zeer pijnlijk 
te zijn. Het gif werkt vooral op het 
bloed en op de cellen in, waardoor 
(inwendige) bloedingen en sterke zwel
ling van het gebeten lichaamsdeel op
treden. Echt ernstigis de kwestie bij vol
wassenen in goede gezondheidstoe
stand meestal niet, maar men moet er 
toch niet te Iicht over denken. Het gif 
van Vipera aspis zinnikeri schijnt ge
vaarlijker te zijn dan dat van de andere 
ondersoorten, doordat het neurotoxi
sche elementen bevat. 
De voornaamste raad is: zorg datje niet 
gebeten wordt. Oat kun je bijvoorbeeld 
do en door een goed terrari urn te rna ken. 
Het veiligst is een terrarium dat in 
tweeen te delen is, zodat de verzorger 
veilig kan werken terwijl de dieren in 

het andere gedeelte liggen. 
Wie adders houdt of van plan is dat te 
gaan doen, doet er verstandig aan wat 
gespecialiseerde lectuur door te nemen 
over de gevolgen en de behandeling van 
slangebeten, en dan voorallang te kij
ken naar de boeiende kleurenfoto 's die 
daarin vaak afgedrukt zijn (VISSER, 

1978; SUTHERLAND, 1985). Als een 
slangenhouder gebeten wordt, raakt hij 
meestal behoorlijk in paniek en is dan 
overgeleverd aan behandelende artsen 
die waarschijnlijk nog nooit geconfron
teerd zijn met slachtoffers van een slan
gebeeL De kans is dan groot dat het 
slachtoffer meer 1ijdt onder de gevolgen 
van een verkeerde behandeling dan on
der die van de beet zelf. Zorg er dus 
voor dat je bijvoorbeeld fotokopieen 
klaar hebt liggen van artikelen over de 
behandeling van slangebeten. 

MIJN EXEMPLAREN 
Eind januari 1986 nam ik een paartje 
van deze slangen over van een Amster
damse kennis. De dieren waren de voor-
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gaande zomer (die van 1985 dus) gevan
gen in midden Frankrijk. Het mannetje 
had een grijze grondkleur met een vrij 
scherpe zwarte zigzagtekening. Het 
was duidelijk nog een vrij jong diertje 
(naar schatting twee tot drie jaar oud). 
Het vrouwtje was prachtig roodbruin 
met een vrij vage tekening van losse 
dwarsstreepjes zonder middenstreep. 
Vooral dit dier was de eerste weken bij
zonder agressief. Bij de minste of ge
ringste beweging in de buurt van better
rarium viel het vrouwtje heftig uit. Deze 
agressiviteit verloren de dieren echter 
na enige tijd. 

TERRARIUMOMSTANDIGHEDEN 
Ik houd mijn aspisadders in een terra
rium dat zich bevindt in een kamer die 
nogal sterk onderhevig is aan tempera
tuurinvloeden van buiten. De ramen 
bevinden zich op het zuidwesten en er 
is een plat dak, zodat vanaf het middag
uur bij mooi weer de temperatuur in 
het vertrek behoorlijk begint op te lo
pen. De hoogste temperatuur wordt in 
de avonduren bereikt: in zonnige zo
merperioden rond de 30 oc of iets bo
ger. Vlak voor zonsondergang schijnt 
de zon dan ook even in de terraria. 
Gedurende de winter is het achter in de · 
kamer (bet verst van de kachel) nooit 
warmer dan een graad of zestien. Deter
raria waarin de dieren in winterrust 
gaan, bevinden zich in dat gedeelte, en 
dan nog tegen een halfsteens buiten
muuraan. 
Ik gebruik zand als bodembedekking 
omdat dat in combinatie met stenen en 
stronken redelijk natuurlijk en boven
dien goed schoon te houden is. 
De paringen hebben plaatsgevonden 
in een geheel glazen tafelterrarium van 
120x50x50 em, waarin een enkele re
flectorlamp van 60 W hing, die 10 uur 
per dag brandde. Inmiddels zijn de die
reo verhuisd naar een ander terrarium, 
waarin de jongen ook geboren zijn. 

VOEDINGSFREQUENTIE 
Aangezien ik er nooit toe kom mijn die
reo te wegen, laat staan dat ik elke prooi 
zou wegen, kan ik aan de cijfermatige 
gegevens van Saint-Girons geen eigen 
ervaringen toevoegen. Ik kan aileen 
zeggen dat mijn mannetje in 1986 in 
totaal 28 prooien (muizen van een voor 
deze slang normale grootte) accepteer
de en daar zeer goed op groeide. Hij 
nam deze prooien in de periode van 
april tot en met september. In 1987 ac
cepteerde dit dier achttien prooien (van 
maart tot september), en groeide even
eens behoorlijk. Dit jaar nam hij der
tien prooien (vanaf april tot midden au
gustus, het jaar is nog niet ten einde) 
zonder echt nog veel te groeien. 
Het vrouwtje nam in 1986 achttien 
prooien (van mei tot oktober) en groei
de daarbij redelijk. In 1987 nam ze tien 
prooien aan en werd daar behoorlijk vet 
bij. Dit jaar nam ze na de paring vijf 
prooien, wierp op 25 juni haar jongen 
en at daarna weer elfprooien. Vanaf21 
juli tot 4 augustus weigerde ze elk voed
sel. Gezien het feit dat de jongen sam en 
ongeveer een dikke 100 gram wogen, 
komt ze met die elf prooien van gemid
deld naar schatting 15 tot 20 gram een 
heel eind om het verloren gewicht te her
stellen. Desondanks maakte ze nog vrij 
lang een magere indruk. 

WINTERRUST 
In het terrarium kunnen goed gevoede 
adders zonder schade ged urende de 
winter warm gehouden worden. De 
sterftekans is dan wei wat groter dan 
wanneer men zein winterrust doet. Aan 
de andere kant komt het vrij regelmatig 
voor dat terrariumliefhebbers in het 
voorjaar sterfte hebben onder de ad
ders die ze (meestal in de koelkast) heb
ben Iaten overwinteren. In alle gevallen 
zal bet wei de kwestie zijn hoe goed de 
conditie is van de dieren. Zolang de 
dieren niet merkbaar afvallen en vrij 
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zijn van ziekten en parasieten, kan men 
ze mijns inziens rustig gedurende de 
winter onder normale terrariumom
standigheden houden, zeker als ze blij
ven eten. Zelf doe ik mijn adders niet 
in de koelkast, ze blijven in hun eigen 
terrarium, waarin de temperatuur gedu
rende de echte wintermaanden Uanuari
maart) 's nachts daalt tot een graad of 
vijf, en overdag zelden hager is dan 12 
tot 13 °C. Onder die omstandigheden 
heb ik bij geen van mijn dieren (ad
ders, koperkoppen, hagedisslangen en 
Elaphe-soorten) ooit schadelijke gevol
gen geconstateerd. 

KWEEK 
Vanaf 15 november tot 1 januari waren 
de dieren samen in winterrust bij wisse
lende temperaturen van 5 oc 's nachts 
tot 12-15 °C overdag. Het was een bui
tengewoon zachte winter, met vee! re
gen en hoge buitentemperaturen tot 12 
°C overdag. Vanaf 1 januari heb ik de 
lamp weer enige uren per dag aange
daan, waarbij de dieren onmiddellijk 
gingen zonnen. Vanaf 28 januari, toen 
het plotseling tach nog kouder werd, 
heb ik ze gedurende een week of twee 
alsnog gescheiden in kleinere terraria 
ondergebracht bij een temperatuur van 
rand de 10 °C. Op 15 februari heb ik 

beide dieren weer samengebracht, om
dat ik vond dat niet goed te bepalen was 
wanneer het meest gunstige tijdstip er 
zou zijn om de dieren sam en te brengen, 
en het goede paringsmoment dan dus 
wel eens gemist zou kunnen worden. 
Begin maart was de man buitengewoon 
onrustig. Hij weigerde voedsel (even
als het vrouwtje) en maakte lange tach
ten door het terrarium. 
Op 16 maart 1988 rood 18.15 uur began 
opeens, zonder voorafgaand toenade
ringsgedrag, een paring die drieeneen
half uur geduurd heeft, en waarbij vrij
wel vanaf het begin het vrouwtje het 
mannetje achter zich aan sleurde. 
Na de paring nam het vrouwtje vij f
maal prooi aan. Vanaf 1 april weigerde 
ze aile aangeboden voedsel, terwijl ze 
tach duidelijk dikker werd. Bovendien 
leek ze agressiever en alerter te worden. 
Op 28 april vervelde ze. 
Op 25 juni, 100 dagen na de enige waar
genomen paring, werden er twaalf jon
gen geboren. Om 8.45 uur zag ik dat het 
vrouwtje aan het persen was, het vlies 
van het eerste jong stulpte uit de cloaca 
en brak, waardoor het vocht afvloeide. 
Desondanks duurde het nog tot 9.40 
uur voordat het eerste jong geboren 
werd. Het tweede jong volgde vrij snel 
daarna, waarna de overige met onregel
matige tussenpozen kwamen. Het laat
ste jong kwam rood 15.30 uur. 
Het eerste jong kroop ijverig rand en 
stoorde zijn moeder blijkbaar bij het 
werpen van het derde jong door tangs 
en over haar heen te kruipen. Zij rea
geerde toen met een woedende uitval 
naar het jong, dat snel een heenkomen 
zocht. Aile jongen waren na het verbre
ken van het vlies zeer actief en kropen 
rusteloos rood, de indruk makend dat 
ze probeerden de plaats van hun ge
boorte te ontvluchten. Daarbij kozen 
de meeste om te beginnen steevast de
zelfde route: omhoog langs een richel
tje naar een spleet die de indruk maakte 
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alsof ze daarlangs zouden kunnen ont
snappen uit het terrarium (wat uiter
aard niet het geval was). Ten slotte vie
len ze dan een voor een naar beneden, 
waarna ze de rest van het terrarium gin
gen onderzoeken. Des te opvallender 
was het, dat de zes jongen die ik halver
wege de dag overzette in een ander ter
rarium, daar binnen een tiental minuten 
tot rust kwamen: ze zochten een schuil
plaatsje op of gingen rustig ergens 
liggen. 
Nadat het elfde jong geboren was, 
dacht ik dat het vrouwtje klaar was met 
werpen. Ik opende de doorgang naar 
het andere deel van het terrarium weer, 
waar het mannetje lag. Het vrouwtje 
ging op de zonplaats bij het mannetje 
liggen. Toen daar, ongeveer tweeen
eenhalf uur na de geboorte van het elf
de, het laatste jong geboren werd, rea
geerde het mannetje opmerkelijk. Hij 
tongelde hevig, onderzocht het nog in 
het vlies liggende jong, opende daarna 
zijn bek wijd en bewoog zijn giftanden 
naar voren zoals hij meestal doet nadat 
hij een beet toegebracht heeft bij een 
prooi, en voordat hij deze begint te ver
slinden. Hoewel het niet waarschijnlijk 
was dat hij het pasgeboren jong zou op
eten, heb ik geen risico genomen en het 
jong met vlies en al verwijderd. 

JONGEN 
Binnen een kwartier na de geboorte ver
velden aile jongen. Ze waren daarna 
allemaal bijna even grijs van kleur. Pas 
in de loop van de maand daarna veran
derde de kleur. Vooral na de tweede ver
velling (bij enkele beestjes al na een 
week of drie) werden de kleurverschil
len duidelijk. Enkele waren lichtgrijs 
met een donkere tekening, andere ap
pelgroen op de flanken met een ondui
delij ker tekening waarin de midden
streep Iicht was of ontbrak. 

Direct na de geboorte wogen de adder
tjes elk ca 8,5 gram, wat een behoorlijk 
gewicht is voor jonge aspisadders. Aile 
diertjes waren in prima conditie, met 
mooie bolle buikjes door de opgenomen 
dooierresten. 
Binnen enkele dagen aten enkele jongen 
zowel (wat beschadigde) dode als leven
de nestmuisjes. Na ongeveer drie weken 
aten drie diertjes, een grijs en twee 
groene, nestratjes en ontdooide sprin
gertjes. Deze addertjes groeiden dan 
ook onbehoorlijk. 

VIPERA ASPJS IN NATURE 
AND IN THE TERRARIUM 
In this article, intended mainly for those who have 
just started to keep Vipera aspis or are about to 
keep this handsome snake, the author describes 
his experiences in keeping and breeding this sna
ke, and summerizes some litterature about it. He 
describes the species, gives notes on the distributi
on and the habitat, about thermoregulation, an
nual and daily lifecycles, feeding behaviour, food 
acceptance, toxicity and breeding. He compares 
elements of its natural behaviour with that in cap
tivity. 
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De kweek van halsbandleguanen 
( Crotaphytus collaris baileyz) 

INLEIDING 
In 1987 kocht ik een jong paartje hals
bandleguanen { Crotaphytus collaris 
bailey1). In 1988 legde het vrouwtje 
eieren. Van deze eieren kwam er een uit. 
In dit artikel beschrijf ik mijn ervarin
gen met deze diersoort. 

TAXONOMIE EN VERSPREIDING 
Het geslacht Crotaphytus bevat drie 
soorten: C. collaris met vijf ondersoor
ten, C. insularis met twee ondersoorten 
en C. reticularis zonder ondersoorten. 
C. c. collaris komt voor zuidelijk van 
Missouri tot bet centrum van Texas. 
He~ verspreidingsgebied van C. c. bai
/eyi omvat het centrum van Arizona 
tot het westelijk deel van Nieuw-Mexi
co. In Colorado, Utah, noordelijk 
Nieuw-Mexico en Arizona komt C. c. 
auriceps voor. Zuidoost Arizona, zuid
west Nieuw-Mexico en bet uiterste wes
ten van Texas is het verspreidingsgebied 
van C. c. fuscus en in zuidelijk Arizona 
en Mexico leeft C. c. nebrius. 
C. insularis bicinctores vindt men in 
Californie, Arizona en het westen van 
Utah. C. i. vestigium komt voor in zuid 
Californie tot Baja. C. reticulatus is als 
enige soort te vinden in de Rio Grande 
vallei en in bet zuiden van Texas tot in 
Mexico (BEHLER & KING, 1985). 

BESCHRIJVING 
Halsbandleguanen zijn krachtige hage
dissen die een totale lengte tussen 30 en 
40 em kunnen bereiken. De mannetjes 
zijn mooier getekend dan de vrouwtjes. 
Zij zijn groen gekleurd terwijl de 
vrouwtjes bruin van kleur zijn. In de 
paartijd krijgen de vrouwtjes oranje 
vlekken op hun flanken. 

TERRARIUM 
De eerste maand na de aanschaf hield 
ik de twee halsbandleguanen apart. 
Zo kon ik goed de voedselopname con
troleren en in de gaten houden of de 
dieren niet ziek waren. Vervolgens 
plaatste ik de hagedissen in een terra
rium van 80x40x40 em {lxbxh) met een 
schuine, schuifbarevoorruit. De boven
zijde is over de gehele lengte beplakt 
met een strook metalen horregaas die 
20 em breed is. 
Het terrarium heeft als bodembedek
king een 3 em dikke laag van goed 
gewassen en gedroogd maaszand. Er 
liggen wat grote stenen in de bak waar
mee een hoi gemaakt is. De achterwand 
is bedekt met een lichtgekleurde kurk
plaat. Rechts in de bak hangt een reflec
tor met lamp, 30 em boven de bodem. 
De lamp straalt op een steen. De lamp in 
de reflector is 's zomers 40 W en in de 
winter 60 W. De temperatuur kan plaat
selijk tot 50 oc oplopen. Op het terrari
um staat een lichtkap waarin een Philips 
09 TL-lamp en een TL-lamp met kleur 
33 van 20 W gemonteerd zijn. De 09 
lamp zorgt voor de UV -straling {BOON

MAN, 1987). 
AI mijn terraria staan op nachtstroom 
geschakeld. Om 11 uur 's avonds gaat 
bet Iicht aan en om 7 uur 's ochtends 
gaat het uit. 

VERZORGING 
Het eerste jonge paar halsbandleguanen 
{C. c. bailey1) dat ik kocht was in prima 
conditie en plantte zich ook voort. La
ter kreeg ik nog wat andere Crotaphy
tus-soorten, maar toen bleek me hoe 
lastig de verzorging van deze dieren kan 
zijn. De meeste halsbandleguanen zijn 
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besmet met ingewandswormen en een 
onderzoek van de ontlasting lijkt mij 
dan ook zeer gewenst. Verzwakte dieren 
behandelde ik met Panacur. Tevens gaf 
ik deze dieren met een pipet wat Nutri
cal. Bij pas gelmporteerde dieren zijn 
vooral de drachtige vrouwtjes en de 
vrouwtjes die pas eieren hebben gelegd 
zeer zwak. Het vrouwelijke dier, dat in 
mijn terrarium eieren had gelegd, zag er 
na het leggen zeer slecht uit. Waar
schijnlijk door haar goede conditie en 
veel extra voeding ging het na enkele da
gen weer beter. 

KWEKEN 
In het eerder beschreven terrarium de
den de hagedissen het goed. Ze aten veel 
zelf gekweekte krekels, meelwormen en 
sprinkhanen. AI deze voederdieren wer
den bestrooid met Gistocal. Hoewel de 
temperatuur in de bak kan oplopen tot 
50 oc leken de halsbandleguanen hier 
geen last van te hebben. 
Eind juni 1987 kwamen de dieren in 
mijn bezit. Februari 1988 verlaagde ik 
de temperatuur in de bak tot 20 °C. 
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Tach bleven de dieren actief. Begin 
ma!irt heb ik de hagedissen in een a parte 
bak op zolder gezet bij een temperatuur 
van 9 °C. Nu gingen de halsbandlegua
nen in rust. Ik controleerde de dieren 
regelmatig en heb deze rustperiode tot 
eind maart Iaten duren. Vervolgens heb 
ik ze weer in de bak terug gedaan en 
langzaarn de temperatuur verhoogd. 
Veertien dagen na bet beeindigen van de 
winterrust kreeg het vrouwtje prachtige 
oranje vlekken en strepen op haar flan
ken en werd ze geleidelijk aan ook 
zwaarder. Paringen heb ik niet gezien. 
Op 18 mei groef het vrouwtje zich in 
in een hoek van het terrarium die ik 
vochtig gehouden had. Later bleek dat 
ze vijf eieren had gelegd. Een maand 
later herhaalde ze dit en op 19 juni legde 
ze zes eieren. De eieren gingen in een 

broedstoof, waarin ik al jaren daggek
ko-eieren uitbroed. De temperatuur in 
deze stoof is ± 29 °C. Op 10 juli 1988 
kwam er een ei uit. Het jonge diertje 
was 8 em lang . Hoewel de jongen in de 
andereeieren volgroeid waren, kwarnen 
ze toch niet uit. Volgens mij bewijst 
dit dat bet vrouwtje tijdens de voort
plantingstijd meer UV-straling of vita
mine D3 nodig heeft. Het tweede legsel 
was onbevrucht. 

CONCLUSIES 
Met wat extra zorg zijn halsbandlegua
nen goed als terrariumdier te houden. 
De voortplanting in het terrarium is 
ook mogelijk. Het jonge dier kreeg in 
de zomerrnaanden vee! direct zonlicht 
en groeit voorspoedig en zonder proble
men op. Na vier maanden at de jonge 
halsbandleguaan al volwassen krekels 
en was reeds te zien dat het een vrouwtje 
was. Misschien legt ze volgend jaar zelf 
eieren. 

CROTA PHYTUS COLLARIS BAILEY/ 
IN CAPTIVITY 
These large lizards reach a length of 30 to 40 em. 
Males are predominantly green, while females 
are brown. A couple was kept in a vivarium 
measuring 80x40x40 em. The bottom was covered 
with sand . Maximum temperature is about 50 •c. 
After hibernation during one month at 9 •c the 
female produced five fertilized eggs. One egg hat
ched . 
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De Spaanse smaragdhagedis (Lacerta schreiberz) 
in de natuur en in het binnen- en buitenterrarium 

INLEIDING 
De Spaanse smaragdhagedis behoort tot 
de groene halskraaghagedissen (ARNOLD 

et al., 1980). Verwante soorten zijn 
onder meer de smaragdhagedis (Lacerta 
viridis) en de duinhagedis (L. agilis). 
Over de Spaanse smaragdhagedis is veel 
minder bekend dan over zijn verwan
ten. Oat blijkt onder andere uit bet arti
kel van SALVADOR (1984) dat, inbegre
pen een uitgebreide beschrijving van de 
verspreiding, slechts twaalf bladzijden 
beslaat. Vergeleken met de andere ge
noemde soorten in bet boek is dat erg 
weinig. In terrariumkringen is de soort 
wei bekend, maar wordt weinig gehou
den. Ook daarover is tot nu toe slechts 
weinig geschreven. Met dit artikel hoop 
ik daar verandering in te brengen. 

BESCHRIJVING 
Het verschil met de smaragdhagedis is 
oppervlakkig gezien nogal eens moeilij k 
vast te stellen, zij bet dat de Spaanse 
smaragdhagedis in bet algemeen kleiner 
blij ft. De maxi male lengte is 40 em, 
maar hij blijft meestal kleiner. 
Bij L. viridis loopt bet blauw van de keel 
steeds door tot op de halskraag, dat is 
bij L. schreiberi niet bet geval. Bij deze 
laatste is bet occipitale schild vaak veel 
breder dan bet interparietale (zie teke
ning) en de soort heeft altijd acht rijen 
buikschilden, terwijl L. viridis er zes 
heeft. De buik van alle mannelijke en de 
meeste vrouwelijke Spaanse smaragd-

hagedissen is gevlekt. 
De geslachtsverschillen bij L. schreiberi 
zijn de volgende: zoals bij aile Lacerti
dae hebben de mannetjes een grotere en 
dikkere kop en beter ontwikkelde femo
raalpori~n. Ook is de staartwortel wat 
dikker. Mannetjes van de Spaanse 
smaragdhagedis zijn groen, met kleine 
zwarte vlekken; op de rug zijn deze bij
na altijd groter dan op de flanken. Van 
de vrouwtjes zijn zowel bruine als groe
ne exemplaren bekend. 
De vrouwtjes hebben op de rug vaak 
onregelmatige, meestal grote zwarte 
vlekken. Deze liggen in bet algemeen 
dicht bij elkaar en zijn gerangschikt in 
rijen. Tussen deze rijen bevinden zich 
geen tekeningen of vlekken. Ook kun
nen de vrouwtjes witte, oogvormige 
vlekken op de flanken hebben. Voor 
zover ik dat bij mijn eigen dieren heb 
kunnen waarnemen verdwijnen deze 
vlekken bij bet ouder worden. 
Jonge dieren zijn groenbruin, met op 
de flanken witte of gele donkeromrande 
vlekken. Ook op de kop bevinden zich 
witte vlekken; bij vrouwtjes blijven een 
aantal van die vlekken vaak ook in bet 
volwassen stadium herkenbaar. 
Er zijn mij twee typen bekend, maar ik 
weet niet of die typen een natuurlijke 
variatie, gebonden aan een bepaalde 
verspreiding, vormen of zijn ontstaan 
door toevallige omstandigheden. Het 
eerste type lijkt qua bouw bet meest op 
L. viridis. Dit type heeft een slanke 
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bouw en een relatief slanke kop. Het 
andere type heeft meer weg van L. agi
/es, met een korte en dikke kop en een 
vee! gedrongener bouw. Het eerste type 
ken ik van in 1985 en 1986 ge"importeer
de dieren, het tweede type stamde uit de 
kweek van Langerwerf. 
Afbeeldingen in kleur van deze soort 
vindt u verder in ARNOLD et al. ( 1980) 
en op de voorplaat van Lacerta 44 (5). 

VERSPREIDING 
De Spaanse smaragdhagedis wordt ge
vonden in het noordwesten en midden 
van het lberisch schiereiland. De mees
te vindplaatsen liggen op hoogten tus
sen de 800 en 1800 meter. 
MANTEL (pers. med.) heeft Spaanse 
smaragdhagedissen gevonden op een 
aantal plaatsen in de Sierra de Guadara
ma. De eerste waarneming stamt uit een 
droog eikenbos, in mei 1986. Op die 
plaats stonden dat jaar de narcissen in 
bloei. De temperatuur op een redelijk 
zonnige dag, om 14.00 uur bedroeg 22 
oc, de luchtvochtigheid 67%. In dedi
recte omgeving van deze vindplaats was 

geen water te bekennen, mogelijk dater 
op enige kilometers afstand in het dal 
een beekje stroomde. 
De Spaanse smaragdhagedissen leefden 
op de bodem, tussen blaadjes, op stenen 
en op steunmuurtjes langs de weg. 
Andere hagedissen in datzelfde biotoop 
waren de Algerijnse zandloper (Psam
modromus algirus) en de Spaanse 
muurhagedis (Podarcis hispanica). 
Op een andere vindplaats, hoven de 
boomgrens, op 1600-1700 m, werden 
begin mei 1986 aileen mannetjes gevon
den. Mogelijk waren de vrouwtjes nog 
in winterrust. De dieren werden hier ge
vonden langs een beek met grote rots 
blokken. De Spaanse smaragdhagedis
sen zaten op de kale rotsen, kort bij het 
water. Een andere hagedissensoort hier 
was Podarcis mura/is, de muurhagedis. 
MUD DE (pers. med.) vond Spaanse sma
ragdhagedissen op een aantal plaatsen 
in de Sierra de Cabrera. De hagedissen 
werden gevonden tussen gras, op stenen 
en in bremstruiken langs een beekje in 
een vrij smal dal. Jonge exemplaren 
leefden er in stapelmuurtjes. Bij gevaar 



verstopten de hagedissen zich onder 
grote stenen of vluchtten de bremstrui
ken in. In dezelfde biotoop werden ge
vonden: Spaanse muurhagedissen, Ibe
rische muurhagedis (Podarcis bocagel) 
en parelhagedissen (Lacerta lepida). 
MALKMUS (1985) meldt dat Lacerta 
schreiberi in de Sierra de Estrelle voor
komt vanaf 1075 m en in beschutte ke
teldalen tot op 1800 m hoogte. Volgens 
Malkmus zijn de Spaanse smaragdha
gedissen daar sterk aan stromend water 
gebonden. 
Ook in het Nationale park Penada
Geres in Portugal vindt MALKMUS 

( 1986) deze hagedissen steeds dicht in de 

Spaanse smaragdhagedis, boven het mannetje, onder het vrouwtje. 

buurt van beken. De dieren werden daar 
gezien op stenige, goed begroeide plaat
sen. 
Om zonneplekjes te bereiken moeten 
de dieren in struiken of op boomstam
men klimmen. De dieren komen hier 
ook onder 450 m voor. Jongen werden 
waargenomen in augustus. 
Hoewel vrijwel aile waarnemers opmer
ken dat de Spaanse smaragdhagedis 
voorkomt in de directe omgeving van 
stromend water, laat de waarneming 
van Piet Mantel zien dat dat niet nood
zakelijk altijd het geval is. Toch is een 
zekere Juchtvochtigheid mogelijk nood
zakelijk. 

HUISVESTING 
De minimale ruimte voor eeri mannetje 
en twee vrouwtjes lijkt mij 1,5 a 2m2

, 

eventueel verdeeld over bodem en 
wand( en). Er moet in de bak ruimte zijn 
om in verschillende hoekjes verschillen
de 'klimaten' te creeren. 
Beplanting in het terrarium is natuurlijk 
heel mooi, maar de hoge luchtvochtig
heid die daarmee gepaard gaat geeft 
parasieten als teken en mijten goede 
voortplantingsmogelijkheden. Daarom 
vind ik het beter om geen planten in het 
terrarium te plaatsen of te zorgen voor 
een sneldrogende ondergrond. Door 
schade en schande wijs geworden houd 
ik daarom in het binnenterrarium mijn 
dieren droog. Wei zorg ik ervoor dat er 
in een hoekje een vochtige plek is. Die 
plek bestaat uit een ingegraven bakje 
met turf of bladeren, met daaroverheen 
een steen of een stuk kurk. 
De beste manier om L. schreiberi te 
houden is in een buitenterrarium. Mijn 
buitenterrarium is een grote glazen kas, 
met daarin gemetselde bakken. Deze 
bakken staan los van de eigenlijke kas
constructie. Er zijn drie van deze bak
ken; een van ongeveer 3x 1 m en twee 
van circa 2x1 m. 
De kas krijgt pas in de avond enige scha-
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duw, zodat van bet zonlieht optimaal 
wordt geprofiteerd. De ventilatie van de 
kas gesehiedt door twee dakramen op 
de westkant. Deze worden afbankelijk 
van bet weertype in een van drie moge
lijke standen gezet. De luehtvoehtig
heid loopt door de kaseonstruetie in de 
naeht soms op tot 950Jo, ondanks de 
dakramen. Daardoor zijn zelfs in de 
zomer de ruiten van de kas in de vroege 
oehtenduren geheel beslagen. 
Nadeel van de kas is dat de temperatuur 
aan bet eind van de winter bij zonnig 
weer te hoog kan oplopen. De dieren 
kunnen dante vroeg uit hun winterslaap 
komen en kruipen bij bet vallen van de 
avond niet altijd terug in de winterver
blijven. Daar op een zonnige winterdag 
meestal een heldere naeht volgt kunnen 
ze dan hoven de grond bevriezen. Het is 
dan ook zaak om de dieren in bet win
terhol terug te jagen. 
Een tweede nadeel is in de bovenstaande 
eonstruetie inmiddels opgeheven. In 
de oorspronkelijke eonstruetie, die 
bestond uit een grote kas zonder eom
partimenten, dronken de dieren 's mor
gens van de ruiten eondenswater. Aan
gezien eondenswater geen vitaminen 
A en D bevat, die voor een goede kweek 
onontbeerlijk zijn, misten de dieren 
hun portie vitaminen. 

In elk van de drie binnenbakken zitten 
doorgaans een mannetje en twee vrouw
tjes. Verder Ieven er wat kleinere hage
dissen. Oat leverde in 1986 geen proble
men op, de schreiberi's lieten zelfs pas 
uitgekomen blauwkeelkielhagedissen 
(Aigyroides nigropunctatus) met rust. 
In 1987, na introduetie van nieuwe 
exemplaren uit de kweek van 1986, lie
pen er eehter geregeld kleine hagedissen 
zonder staart rond. Een kwestie van ka
rakterversehil bij de schreiberi's? 
De eompartimenten in de kas zijn ver
der ingerieht met heuvels van op elkaar 
gemetselde stenen, waaronder de win
terverblijven zijn ingegraven. Deze 
laatste bestaan uit emmers met turf en 
boomsehors. Vanuit de emmers lopen 
buizen van 20 tot 40 em lengte naar bui
ten. In de winter worden op de heuvels 
bladeren aangebraeht. De dikte van de
ze bladerlaag wordt 10-15 em. Ook de 
ingang van de winterholen wordt met 
een laag bladeren afgedekt. Dankzij die 
extra isolatie hebben aile Spaanse sma
ragdhagedissen de, toeh wei strenge, 
winter van 1986/87 overleefd. Het 
grondwater in mijn tuin staat, zeker 's 
winters, zeer hoog, wat mede beseher
ming gegeven kan hebben tegen de 
vorst. Doordat bet grondwater zo hoog 
staat mogen de emmers niet lekken en 
moeten ze stevig verankerd zijn. In bet 
vroege voorjaar laat ik de bladeren ge
deeltelijk liggen; vooral in die periode 
zitten de hagedissen graag op en tussen 
de bladeren om zieh op te warmen. De 
rest van de bodem bestaat uit een meng
sel van zand, zwarte grond en stenen. 
De bakken zijn begroeid met winde en 
enige andere kruiden, die eehter nu 
sterk woekeren, zodat er enige keren in 
de zonier flink gesnoeid moet worden. 
De aanwezige beplanting geeft de dieren 
de mogelijkheid voor hoge temperatu
ren te sehuilen. Bij extreme temperatu
ren verdwijnen de hagedissen eehter 
vaak naar de winterverblijven. De tern-
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peratuur kan in de kas gemakkelijk tot 
boven de 40 oc oplopen. 
Door de harde bodem van zand en steen 
zijn de dieren niet geneigd avera! eieren 
te leggen. Op een zonnige plaats in de 
bakken staan daarom ingegraven bak
ken met turf, die steeds vochtig worden 
gehouden en afgedekt zijn met platte 
stenen of dakpannen. Deze bakken 
staan op plaatsen waar tot laat in 
de middag de zon nog schijnt. De hage
dissen leggen meestal laat in de avond 
en 's nachts hun eieren. De bakken op 
die plaatsen zijn dan nog warm zodat de 
dieren haast gedwongen worden daar de 
eieren te deponeren. 

VOEDSEL 
In de kas wordt het voedsel als vanzelf 
aangevoerd in de vorm van slakken, 
spinnen en pissebedden. Verder voer ik 
bij met meelwormen en krekels, maar 
dat hoef ik in de loop van de zomer 
steeds minder te doen. De voedings
toestand is goed aan de dieren af te 
lezen. 
Drinkwater verrijk ik met vijftig drup
pels Dohyfral per liter water voor de no
dige vitamine AD3. Het water wordt el
ke drie dagen ververst. Naast het water 
in de waterbakjes wordt ook het gietwa
ter voor de planten gevitaminiseerd. 

Verder ligt er altijd wat gemalen ei
schaal in de kas teneinde de dieren van 
de nodige kalk te voorzien. 

GEDRAG 
De mannetjes zijn onderling nogal on
verdraagzaam, echter niet zo erg als 
bijvoorbeeld mannetjes van L. viridis. 
Toen de kas nog niet voorzien was van 
compartimenten, was het onmogelijk 
om op het bodemoppervlak van 4x3 m 
twee mannetjes L. viridis te huisvesten. 
Twee mannetjes van L. schreiberi lukte 
wei. Er zijn natuurlijk altijd individuele 
verschillen. 
In de nu kleinere ruimte zet ik voor de 
veiligheid nooit twee mannetjes bij el
kaar. Vrouwtjes zijn tot nu toe niet on
derling onverdraagzaam geblek~n. 
Drachtige vrouwtjes kunnen wei agres
sief ten opzichte van elkaar zijn. In het 
buitenterrarium is dat nooit een be
zwaar geworden, hoewel het uitkijken 
geblazen blijft. 
De Spaanse smaragdhagedissen komen 
in de kas vroeg uit de winterslaap. De 
mannetjes ontwaken in februari op zon
nige dagen. Enige weken later komen 
ook de vrouwtjes te voorschijn. Dit tijd
verschil schijnt verband te houden met 
de aanmaak van spermacellen bij de 
mannetjes. In het vroege voorjaar, ei
genlijk meer de late winter, zijn de die
ren weinig prikkelbaar. Ze liggen wat 
stil in de zon en worden pas in de mid
dag, als de kas warm geworden is, ac
tief. 
Naarmate het voorjaar verder vordert 
worden de dieren actiever. In deze pe
ri ode wijkt het mannetje nauwelijks 
van de zijde van het wijfje. lndien er 
meer wijfjes aanwezig zijn, lijkt het 
mannetje toch een voorkeur te hebben 
voor een bepaald vrouwtje. Tijdens de 
paartijd is het mannetje soms hele da
gen bezig het wijfje het hof te maken. 
Hij kruipt over haar heen en stoot 
met zijn kop tegen de flanken, vaak 
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zonder dat er daadwerkelijk iets ge
beurt. Het vrouwtje beantwoordt dit 
door met haar paten te trappelen en met 
haar staart te kronkelen. 
Na de paringen, half april, is dat over. 
De mannetjes verliezen vrij snel hun 
felle kleuren en de dieren gaan weer hun 
eigen gang. Indien het 's zomers erg 
warm wordt, zijn de dieren, vooral 
de vrouwtjes, soms weken niet te zien. 
Ik heb meegemaakt dat ik een vrouwtje, 
dat in j uni haar eieren had gelegd, pas in 
het volgende voorjaar weer zag. Ik 
waande haar reeds lang dood. De dieren 
zijn vaak tot in de late herfst nog te zien. 
Hun gedrag lijkt dan op het gedrag in 
het vroege voorjaar. 
De schuwheid van de dieren varieert 
van exemplaar tot exemplaar. Ik kan 
niet zeggen dat mannetjes schuwer 
zijn dan vrouwtjes, het is eerder an
dersom. De dieren wennen aan de aan
wezigheid van mensen. Naarmate de 
kas meer bezocht wordt, worden de die
ren tammer. 

ZIEKTEN 
In mijn buitenterrarium heb ik geen 
grate problemen gehad met zieke die-

ren. In de kas zijngewoonlijk geen grate 
aantallen parasieten aanwezig. Echter, 
nadat ik noodgedwongen tijdens een 
renovatie van de kas de aanwezige mie
ren had verjaagd, bleken tach aile die
ren gei'nfecteerd te zijn met mijten en 
teken. Neguvon wil dan wei helpen, 
maar heeft het nadeel dat ook vee) ander 
Ieven, zoals aanwezige voedseldieren 
vernietigd wordt. Na de herintroductie 
van de mieren verdwenen de teken en 
mijten gelukkig weer, aangezien deze 
parasieten voedsel voor de mieren vor
men. 

LACERTA SCHREIBER! IN NATURE 
AND IN AN OUTDOOR VIVARIUM 
Lacerta schreiberi is a close relative of L. vi rid is. 
Differences between the species are: L. schreiberi 
has a wider occipital scale than the interparietal 
and eight rows of ventral scales. L. vi rid is has a 
less wide occipital than the interparietal and six 
rows of ventrals. Sexual differences are: males are 
mostly green , heavily spotted with black, and ha
ve clear femoral pores. Females are either green or 
brown, with rather big black dots, more or less ar
ranged in rows. L. schreiberi lives in Northern, 
Western and Middle Iberia. They are found most 
commonly near flowing water, however someti
mes these lizards are found in dry oak forest. The 
lizards are kept in a glasshouse. In winter they hi
bernate in the glasshouse. Hibernation places are 
insulated by a layer of dry leaves. 
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Een elektronische thermostaat voor het terrarium 
INLEIDING 
Het mag zo langzamerhand bekend ver
ondersteld worden dat omgevingstem
peratuur van zeer grote betekenis is 
voor reptielen en amfibieen. Hoewel 
de temperatuur niet de enige bepalende 
factor is voor bet welzijn van de dieren, 
is het toch van belang deze in een terra
rium optimaal te regelen. 
Hiertoe worden dan ook vaak thermo
staten gebruikt. Er zijn thermostaten 
die men aan de buitenkant van het terra
rium kan bevestigen. Deze zijn echter 
minder geschikt om in koude ruimtes 
en/ of bij vrijstaande terraria te worden 
gebruikt omdat de omgevingstempera
tuur van de ruimte de goede werking ne
gatief zal beinvloeden. Ook wordt veel
vuldig de dompelthermostaat toege
past. Deze kan uitgevoerd zijn met o.a. 
een bimetaal-meetelement. De contact
punteD zijn van magneetjes of veertjes 
voorzien om bet schakelmoment zo 
kort mogelij k te houden en daardoor 
bet inbranden van de contactpunten 
door vonkvorming zoveel mogelijk te 
voorkomen. Dit neemt niet weg dat de 
contactpunten kunnen inbranden en op 
den duur aan elkaar vast kunnen blijven 
kleven. Een thermostaat die blijft han
gen kan leiden tot kokende waterpartij
en en kan bet uitroeien van bet gehele 
dierenbestand in een terrarium veroor
zaken. Een regelmatige controle van 
dergelijke thermostaten blijft zeer ge
wenst. Bovendien kennen deze ther
mostateD een groot verschil tussen de 
in- en uitschakeltemperatuur, hetgeen 
grote temperatuurschommelingen in 
bet terrarium teweegbrengt. 
De hieronder beschreven thermostaat 
kent bovenbedoelde problemen niet en 

schakelt binnen een traject van een hal
ve graad Celcius nauwkeurig. Door de 
toepassing van een tweede temperatuur
voeler wordt het mogelij k de tempera
tuurgrenzen nog scherper te definieren. 
Hier wordt de tweede sensor gebruikt 
als beveiliging tegen oververhitting. 

BOUW 
De bouw van deze thermostaat, waar
van de kosten circa fl. 45,00 bedragen, 
zal weinig problemen opleveren·. De 
:omponentenopstelling en de printlay
out zijn afgebeeld in de figuren 1 en 2. 
Beide layouts zijn op ware grootte weer
gegeven. Het principe van de thermo
staat is in figuur 3 schematisch weerge
geven. 
AI de bier gebruikte componenten zijn 
gemakkelij k via de reguliere elektroni
cahandel te verkrijgen. Het verdient 
aanbeveling het IC, de transistoren en 
bet relais in voetjes te plaatsen, maar 
noodzakelijk is dit niet. Voor de aan
sluiting van de temperatuurvoeler (TV) 
gebruikt men een coaxkabel met PVC
mantel. De temperatuurvoeler en de ka
bellas worden volledig ingebed in silico
nenkit of kunsthars. De metalen mantel 
komt aan de massa (min). 
Let bij de plaatsing van de spannings
regulator (VR) op de orientatie. De me
talen achterwand is in de tekening als 
een zwarte balk weergegeven. Bij de 
condensatoren is d~ polariteit van be
lang. Dit geldt eveneens voor de LED's 
(Light Emitting Diodes). Bij condensa
toren is dit aangegeven op de mantel. 
Bij LED's geeft de afgeplatte zijkant de 
kathode (min pool) weer, deze wordt 
aangesloten aan de massa. De LED's 
zijn in de schakeling opgenomen om 
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Figuur 1. De componentenopstelling van de thermostaat. 

Lijst van onderdelen. 
R3, Rll, R13 = 0 ohm (doorverbinding); 
RJ, Rl2 = I kilo-ohm; 
R2, R5, R6, R7, RIO, Rl4, R15, Rl6, Rl9 := 2,2 kilo-ohm; 
R4, Rl7, R18, R20 = 4 kilo-ohm; 
R8, R9 := 2,2 megohm; 
Aile weerstanden \4 watt; 
D = JN4148; 
Tl, T2 = NC 557-B 
Cl, C2 = 2200 J£F; 16 V; 
C3, C4, C5, C6 = I Jl.F; 35 V; 
Opbouwtrafo = 1,5 VA (b.v.: 6 V; 250 rnA); 
Brugcel := B 80 C; 
Spanningsregelaar (VR) = 6 V; I A; 
IC = LM 324 ( + voetje) 
2x Temperatuurvoeler (TV) = KTY 10-5; 
2x Trimpotmeter (multiturn) (TR) := 1 kilo-ohm; 
Jx LED; 
4x 2 Printkroonsteentjes; 
Printplaat, Coaxkabel, Inbouwkastje. 

aan te geven dat de tbermostaat in be
drij f is (LED I) en of bet verwarmings-

. element in- of uitgescbakeld is. 
De scbakeling zelf wordt ondergebracb t 
in een goed geisoleerd kastje. Gebruik 
deugdelij k materiaal en isoleer alles 
goed, een gedeelte van de print staat im
mers onder 220 volt. Het kastje zelf 
wordt op een droge plek buiten bet ter
rarium geplaatst. 

AFREGELING 
Alvorens de tbermostaat af te regelen, 
verzekert u zicb ervan dat alles op de 
juiste wijze is aangesloten. Draai de 
beide trimpotmeters gebeel dicbt (tegen 
de wijzers van de klok in). Trimpotme
ter TR-1 correspondeert met tempera
tuurvoeler TV-1 en TR-2 met TV-2. 
De beide temperatuurvoelers worden 
nu in een waterbassin geplaatst met de 
in testellen temperatuur. DedrieLED's 
moeten nu oplicbten. Draai nu voor
zicbtig trimpotmeter TR-2 open, totdat 
LED-2 juist uitdooft en bet relais uit
schakelt. Verhoog hierna de tempera
tuur van bet water enkele graden (zo'n 
3 graden) en regel vervolgens trimpot
meter TR-1 op gelijke wijze af. LED-3 
moet nu uitdoven. Trimpotmeter TR-1 
geeft samen met temperatuurvoeler 
TV -I de thermostaat een onafhankelij
ke scbakeling ten opzicbte van TV -2. 
Het is van belang dat de temperatuur
voelers op een representatieve plek in 
bet terrarium geplaatst worden om een 
juiste temperatuurregeling te krijgen. 
Bij voorkeur in een lucbtstroming. 
Plaats de temperatuurvoelers zo dicbt 
mogelijk bij elkaar om meetverscbillen 
te voorkomen. 

SLOTOPMERKINGEN 
Het is zeer wei mogelijk de thermostaat 
met een sensor te Iaten werken. Men be
boeft dan slecbts pen 2 met pen 13 van 
bet IC door te verbinden. Het is niet 
raadzaam om de tbermostaat te splitsen 



Figuur 2. Printlayout. 

Figuur 3. Principeschema. 
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en uit te rusten met twee relais voor de 
temperatuurregeling in meer terraria. 
Het IC is gevoelig voor spanningsver
scbillen. 
Deze tbermostaat is in eerste instantie 
bedoeld voor de temperatuurregeling 
van kleine terraria waar een verwar
mingselement of -kabel geplaatst is met 
een vermogen tot 250 watt. Mocbt u 
tocb grotere vermogens willen scbake
len dan verdient bet aanbeveling de voe
ding van de tbermostaat te ontkoppelen 
van bet op de print aangegeven relais. 
Het relais kan dan als een afzonderlijk 
scbakelcontact gebruikt worden tussen 
licbtnet en verwarmingsbron. Dit is 

vooral van belang omdat anders de op
tredende grote stroom door de koper
banen leidt tot een te grote warmte
ontwikkeling, die bet kromtrekken en 
breken van de print tot gevolg kan beb
ben. Overigens verdient bet altijd aan
beveling banen met een grote stroom
doorvoer breed te bouden en zonodig 
extra te vertinnen. 

SUMMARY 
A description is given of an electronic thermostat, 
using two temperature dependent resistors as sen
sor. Temperature can be regulated in a very nar
row range and protection is provided against 
overheating. 
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Steven Oosterwaal 1m/Export Ievert 
aan afnemers in binnen· en buitenland 
(niet aan partikulieren). Een goed 
produkt, snel bij u in huis! Een 
kwalitatief hoogwaardig leverings
programma, waarin o.a. : 

KRECA huis- en veldkrekels in vele 
maten, niet vliegende fruitvliegen en 
(huis)krulvlieg!m1 reuze meelwormen, 
wasmotten1 !iP.rinkhanen, roze 
keverlarven en de gele buffalo
wormenl 
Estomot1en1 tebo-larven, !:!l9lm: 
~ en dendrobeana's. 
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Steven Oosterwaal 
1M/ EXPORT VOEDEROIEREN EN REPTIELEN 

Postbus 258 - 3850 AG Ermelo - Holland 
Telefoon 03417-51687- Tefefax 03417-60878 
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