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IN LE IDING 

Enkcle doo r mij in 197 1 uit Marokko mee-
genomen parelhagcdissen Lacerw lepida pa-
ter L a t a s I e, bleken hc t in mijn terraria 
zo goed te doen, da t er e ie re n gelegd wer-
den. Hc t heeft enkcle jaren geduurd, voor 
het Iukic o m de c iercn ook te Iaten uitko-
men. lk meen hiervoor ec n methode gc-
vondcn tc hcbben, die ook voor andcrcn 
bruikbaar is. 

VOORKOM EN 

In tegenstdl ing tot de nominaatvorm, die in 
Europa van noordwest- ltalic, via zuid-
Fran krijk op het helc lberisch schiereiland 
voorko mt , leeft Lacerta lepida fUll er in 
Noord A frika, in het noordclijk decl va n 
Marokko, Algerije en Tunesic. 

Zclf hcb ik ze veelvuldig gezien in de o m-
geving va n Fez en in de midden-A tlas I k 
tro f zc daa r bijna uits luitend vlakbij rivic ren , 
licfst direk t langs de ocvc rs, waar zc z ich 
schuil hicldcn tusscn de grotc bossagcs van 
de o leander. Zc leefden daar samen met 
de atlasagame, A ganw bibm nii. lk vond 
ze ook wei in ogenschijnlijk droge, dorre 
terreine n, waar de algerijnse zandlopc r, 
Pm mmodromu.1· a/gint.1·, en de bcrberskink, 
Eumeces sclm eideri a/geriensis, vee! voor-
kwamcn. Maar h ier leefden ze dan ook ai-
leen in de diepe vochtige groeven van 
stroo mpjcs. De popula tiedichtheid was erg 
g root : na elke paar meter wandcle n een ex-
e m.Piaar. 

H ET U ITE RLIJK 

De hagcdisscn uit Afrika zijn wat kleincr 
dan de no minaatvorm. waarva n ze zic h o n-
derschcidc n doorda t de no minaatvorm tien 
lengtcrijen vcntralia (buikschildcn) hceft , 
Lacerta I. pater s lcchts acht, waarvan de 

Fig. 1. Lacerta leplda pater. &. Foto : l an g e r w e r f. 
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twee buitenste klein. De mannetjes zijn 
zachtgroen met lengterijen blauwe vlekken 
op de flanken, ze hebben grotere koppen. 
De wijfjes zijn meer bruingroen met oog-
vlckken. 

HET TERRARIUM 

grate hagedissen dede n het uitstekend 
in-een a ls terrarium ingerichte serre met een 
oppcrvlak van 50 late r ingekort tot 
30 m2. De serre was dicht begroeid met 
strui ken als oleander, yucca, banaan, suiker-
riet, eucalyptus en dergelijke. Toeh bleef er 
een flink aantal zonnige plaatsen over. Jam-
mer was, dat de dieren ook na jaren erg 
schuw bleven, zodat men ze moest besluipen 
om ze te zien. 
In de zomer ging het glas op het zuiden er-
uit, zodat de dieren ook konden zonnen in 
direkt zonlicht. In de winter werd een on-
onderbroken winterslaap gehouden van no-
vember tot februa ri , waarbij de tcmperatuur 
varieerde van 7 tot l4°C. Hiertoe groeven 
de dieren zich in, in het zand, in holen van 
bijna een halve meter diepte met een ruimte 
op het eind. 
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Fig. 2. Een typisch biotoop van Lacerta leplda pater 
eo km ten ZO van Fez. Foto : L a n g e r w e r f. 

DE YOORTPLANTING 

In maan begon de paring en zelfs dan wa-
ren de twce mannetjes die ik bij drie 
hield tamelijk verdraagzaam. De wijfjes leg-
den in juni-juli-augustus om de drie weken 
een legsel van bijna altijd tien eitjes, zodat 
er per zomer door elk wijfje wei dertig tot 
veertig eieren werden afgezet. De mecste 
legsels, he laas niet a ile, kon ik wei terug-
vinden omdat de hagedissen ze bijna altijd 
op dezelfde plaats begroeven, ongeveer 30 
em diep in een wat hoger liggende zandpar-
tij. 
De inkubatic duurde lang, wei drie maan-
den. Aanvankelijk lukte het niet de eieren 
dan uit te Ia ten komen. Als ik in een zomer 
honderd eieren had, blcek dat daarvan ne-
gentig zich gocd ontwikkelden tot het eind, 
om dan te sterven vlak voor het uit i1et ei 
komen. De broedtempcratuur bedroeg, zoals 
bij mij gebruikelijk, 25- 30°C. Bij corres-
pondent ic met o.a. reptielchouders in Israel 
bleek dit problccm ook daar bekend. In de 



Fig. 3. Lacerta leplda pater. Boven 9. onder 0. Foto : 
Langerwerf. 

overweging, dat een belangrijke faktor de 
voeding van het drachtige wijfje zou kunnen 
zijn, werd deze veranderd. 
Ik had haged issen gevoerd met allerlei in-
sekten, bij gelegenheid jonge mussen en 
jonge ratten maar het hoofdbestanddeel van 

het menu werd gevormd door huisjesslak-
ken, die op de plaatsen in Marokko waar ik 
mijn dieren vond, vee! voorkwamen. Ik had 
gehoord, dat drachtige wijfjes van deze soon 
zich vaak vergrijpen aan kleine hagedissen, 
en besloot de voeding met gewervelde die-
ren belangrijk uit te breiden. Daartoe Jegde 
ik een rattenkweek aan, en voerde de laatste 
zomer regelmatig met nestjonge ratten. 
Voor het eerst sinds vier jaar is nu een vol-
ledig legsel van 10 eieren uitgekomen, ter-
wijl er nog verschillende Jegsels in de broed-
bak liggen. 
Ik meen, dat hiermee de theorie, dat de 
voe<jing van het moederdier van het grootste 
belang is, veel steun heeft gekregen. 

SUMMARY 

Five Lacerta /epida pater (2,3) from Mo-
rocco were kept in a terrarium with an 
exceptionally la rge surface (50m2, later 30 
m2). During summer direct sunlight was pro-
vided. The animals came to reproduction, 
each female depositing about ten eggs three 
to four i imes per season. The eggs develo-
ped well , but dit not hatch, unless the preg-
nant females were fed on new-born rats 
instead of the hitherto offered menu of in-
sekts, sna ils and occasionally small verte-
brates. 
The incubat ion time of the eggs was 3 
months at a temperature of 25 - 30°C. 
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