Podarcis liLfordi,

De Balea renhagedis
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De Balearenhagedis is een zeer fraa ie meesral
zwa rre kleine halskraaghagedis afkomsrig van
de kleine eila ndjes rond de e ilanden Mallorca
en Meno rca. O p de beide hoofdeilanden van
de archipel kom en ze waarschijnlijk nier
voor. Mede gezien de herkomsr van de versch illende popu laries zijn er een groor aanral
ondersoorren beschreven .
Over deze soon is in de Nederlandsralioe
o lireraruur verspreid wa r re vinden. Arnold er al
( 1978) is een herkenningsgids waarin een
algemene beschrijving wordr gegeven, rerwijl
e r ook summier wordr ingegaan op de verspre iding. Verder zij n in Lacerta in her verled en ook e nke le arrikelen verschenen. lk
noem Ross ( 1997), waarin de waarde van de
vele o ndersoorren re r d iscussie wordr aesreld
b
'
en Marrison (I 980), waarin enkele ondersoorren en h un he rkomsr worden vermeld .
Tevens word r in beide arrikelen in her korr
verreld, hoe de dieren verzorgd kunnen worden in he r terrarium. Dubbeld (1969, I 970)
besch rijfr, naasr de verzorgi ng, een terrarium,
waa rin Podarcis lilfordi enkele jaren werd
gehouden en vermeldr een kweekresulraar
van drie jo ngen uir een legsel van vier eieren.
O ok beschrijfr hij de kleur en rekening van
d e jongen . In d e lijsr kweekresulraren va n
Lacerra over de periode 1972- 1981 Oacobi
1983) wordr nakweek vermeld in 1972 (4x),
1973 (3x) en I 978 (2x). De soon word r ook
genoemd in de Lacerralijsr bedreigde d iersoorren {Bergmans, I 972).
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Mattison ( I 980) meldr, dar hij op Menorca
revergeds naa r dir die r heefr gezochr, rerwijl
Bruekers ( 1995) herzelfde vc rmeldr voor
Mallorca. Verde r zijn er nog cnkele losse vermeldingen, m eesral in mcer algemene a rrikelen. Hierui r valr re desri lleren , d ar her o m een
agressieve haged is gaar, wwcl naar soo rrge noren als naar a nde re halskraaghaged issen .
De bui renlandsc lireraruur biedr war meer
gegevens over de verschillende ondersoorren.
Zo is er a llereersr Bohme ( I 986), war in her
vrij roegan kclijke Duits is gesch reven . 1 licrin
wordr een algem ene beschrijving gegeven e n
er word r ingegaan op de verschillende o ndersoorren en d e eilandjes van herkomsr.
Dir geldr ook voor Salvador ( 1974) e n
Barbad illo {1987). Hclaas zijn deze boeke n
in her Spaans geschreve n , war de roega nkelijklleid fo rs verminderr. Desondanks vind ik
de gids van Ba rbadillo aa n re bevelen. Mer
name de rekeningen van de kopschubben
zijn zeer fraai. Wonderbaa rl ijk genoeg kun je,
w nder dar je gehinderd word r door e nige
kennis van Spaans, roch vrij gemakkelijk de
reksr doorgronde n .
Verspreidi ngsgidsen hebben vaak een vergelijkbare logische o pbo uw, dus vele woorden
Iaten zich wei raden. Pak je daar nog een
woordenboekje Spaans-Nederla nds bij, dan
is de reksr redelijk re verralen .
Arnold er al ( 1978) beschrijfr de kleur als zeer
variabel, aA1ankelijk van de popula rie, va n

Jur ter Borg
lichrbruin ro r heldergroen , soms m er le ngresrrepen, maar meesral zwarr van boven en
blauw van onder. Ook in bouw is er veel variarie russen de ve rschille nd e popul aries.
Ba rbadillo ( 1987) geefr een algeme ne besch rijving voor idenrificarie:
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Hagedis van gemiddelde grootte mer een in
her algemeen srevig posruur, kopromplengre
tot 80 mm, zelden grocer. Kop relarief punrig, hals breed. Nier geregenereerde sraarr iers
minder dan rwee keer de kopromplengte, in
her algemeen verdikr.
Kopbeschubbing: een posmasaalschild, rwee
frenaalschilden aan iedere kant. Gewoonlijk
vier supralabiaalschilden voor her suboculairschild. Supratemporaalschilden vaak gefragmenteerd, soms nier re onderscheiden.
Temporaalschilden
klein
en
ralrijk.
Masserericumschild in her algemeen aanwezig, soms gedeeld. Tympanicumschild min of
meer re onderscheiden. De supranasaalschilden maken (onderling) contact. Vier supraoculairschilden aan beide kanten. Een reeks
korrelschilden russen de supraciliair en de
supraoculairschilden. Meesral vijf paar kinschilden, de drie eersre maken contact mer de
regenoverliggende. Keelplooi aanwezig, 26
tot 43 keelschubben gerekend in een rechre
lijn russen de halskraag en her punt waar de
kinschilden samenkomen. Gladde halskraag,
normaal gesproken besraande uir zeven tor
zestien schubben.
Romp: 59 tot 91 gladde en fijne dorsale
schubben, gereld in een dwarse reeks op het
midden van de romp. Ventrale schubben
gerangschikr in zes lengrerijen en 26 tot 30
dwarsrijen. Zestien tot 27 femoraalporien
aan iedere kant.
Mannen grocer (tot 80 mm) en forser dan
vrouwen (tot 75 mm). Her aantal dwarsrijen
van de ventrale schubben is bij de vrouwen
grocer.
Jongen zeer variabel van kleur, sraarr mer
blauw of groenachrige tint.
Ik heb voor de bovensraande rerminologie
van de schubben zoveel mogelijk gebruik
gemaakr van Arnold er al (1978) naar dir
hoek verwijs ik dan ook voor de exacre
plaars van de beschreven schilden en schubben.
Zoals reeds gezegd, is er een groor aantal
ondersoorren beschreven. Salvador (1974)
beschrijfr er derrien, Bohme (1986) 22 en
Barbadillo (1985) zelfs 24. Verrassend is, dar
Barbadillo nier aile ondersoorren van Bohme
en Salvador noemt, terwijl hij zelf nog een
paar extra beschrijfr.
Overeenstemming is er over rwaalf ondersoorren.
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Bohme ( 1986) geefr een goede beschrijving
van de bioroop. Hij beschrijft de eilandjes als
ge'isoleerde ecosysremen, mer weinig of geen
predatoren en weinig plant en diersoorren.
Ook meldr hij de aanwezigheid van zeevogelkolonien. Er is een uirgebreide opsomming
van de flora van de Cabrera-archipel en de
veranderingen in de samensrelling van her
dieet in de loop van her jaar worden beschreven.

DEDIEREN
Ik ben begonnen in oktober 1990, mer een
volwassen paarrje wildvang P. lilfordi. De
dieren waren echt prachrig van kleur. Her
mannerje was pikzwarr met een diepblauwe
buik en keel, her vrouwtje had dezelfde kleuren, maar met een koperkleurige glans over
de buik. De dieren waren bedoeld voor een
buirenterrarium, maar ik brachr ze de eersre
maanden onder in een binnenterrarium mer
afmeringen 70x30x60 em (lxbxh). In mei
1991 werden ze buiren ondergebrachr. Ze
hadden een oppervlakre van 1. 75x 1.60 m rer
beschikking. In januari 1992 wist ik nog rwee
volwassen wildvangdieren te bemachtigen,
die tot dezelfde zending hadden behoord als
de eersre rwee dieren. Dit bleken rwee mannen te zijn, een zwarr met diepblauwe buik
en een grijsbruin met grijswitte buik. Her
dier had een enigszins vlekkerig bruin
gesrreepre rekening.Ook deze dieren werden
eersr binnen ondergebrachr en in mei 1992
in her buirenrerrarium gehuisvesr. De oppervlakre hiervan was 1,75x 1.20 m. Aile dieren
verbleven zomer en winter buiren, tot september 1994, toen ze weer binnen werden
gehuisvesr. Dit gebeurde, omdar ik besloren
had de kweek van deze dieren constructief
aan re pakken om een sramboek op re kunnen srarren. Tor die tijd was ik niet verder
gekomen dan een toevalskweek van drie dieren, die in september 1992 spontaan in her
buirenterrarium waren geboren. Nu houd ik
aileen de oudere, minder of nier productieve
dieren buiren.
VERZORGING
De dieren zijn nier bepaald moeilijke erers,
war ook niet re verwachten is bij dieren, die
onder zulke marginate omsrandigheden
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(kleine eilandjes in zee) weten te overleven.
Ze lusten van alles, maar om praktische redenen geef ik ze huiskrekels, meelwormen en
wasmotlarven. Krekels en meelwormen worden vooraf altijd gevoerd met carmix. Verder
hebben de dieren in her buitenterrarium her
voordeel, dar daar van alles naar binnen
kruipt en vliegt.
Water wordt voorzien van 1,5 mil liter
Multivit (Bogena) wateroplosbaar vitaminepreparaat voor vogels. In her terrarium liggen
altijd stukjes sepia of eierschaal.
De soort staat bekend als zeer agressief, maar
dat valt bij mijn dieren mee. Hoewel een
combinatie van twee mannen af is te raden,
heb ik dit zelf wei eens per abuis gedaan. De
in 1992 aangeschafte dieren werden pas
achteraf met zekerheid als mannen herkend
en hebben enige jaren zowel binnen als buiten in volstrekte harmonie samengeleefd.
Ook Neimeier (pers. med.) heeft een tweetal
nakweekmannen bijna twee jaar lang bij
elkaar gehouden, in de veronderstelling dat
het een paartje was. Dit heeft ook nooit ernstige problemen gegeven. Twee vrouwen gaat
meestal ook goed, hoewel ik de laatste tijd de
indruk heb, dat een man en twee vrouwen
wei weer war minder goed uit kan pakken
voor een van de vrouwtjes. Binnen houd ik
de dieren per paar, buiten heb ik wei een grotere groep, maar daar is ruimte genoeg om
elkaar te ontlopen. Ook de jonge dieren houd
ik vaak in kleine groepjes, in vrij kleine bakjes. Hier vormt agressief gedrag ook geen probleem.
Een groot probleem met deze dieren is wei,
dat ze op een enkele uitzondering na behoorlijk schuw en schrikkerig zijn. Helaas is dit
voor sommige mensen zelfs reden om niet
met deze dieren door te gaan. Door de bak
slechts plaatselijk te verwarmen, kun je er
voor zorgen, dar je ze war meer te zien krijgt.
Ze zijn dan gedwongen om zich in het volle
zicht op te warmen. Indien men zich steeds
rustig beweegt, willen sommige dieren toch
langzamerhand war minder schrikkerig worden. De dieren stellen een snel en makkelijk
toegankelijke schuilplaats erg op prijs, ze voelen zich dan waarschijnlijk war zekerder.
Buiten zijn de dieren ook schuw, maar minder panisch gezien de vele vluchrmogelijkheden. Her beste kunnen ze hier echter nog met
een verrekijker worden bekeken.
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Ik heb de dieren in het verleden zonder problemen gecombineerd met Podarcis sicttla
campestris (ook niet bepaald een lieverdje).
Oat geldt zowel voor her binnen als her buitenterrarium. Ook nu houd ik beide soorten
buiten door elkaar, maar daar hebben ze de
ruimte om elkaar te ontlopen. Van onderlinge agressie is geen sprake.
Van duidelijke ziekteverschijnselen heb ik bij
deze dieren nooit war gemerkt, ook niet van
mondrot, waar ze gevoelig voor zouden zijn
(in den Bosch 1996).
Uiteraard probeer ik aile bijzondere gebeurtenissen die ik opmerk op te schrijven in een
notitieboekje, waardoor allerlei waarnemingen achteraf goed kunnen worden geevalueerd (zie m.n. her hoofdstukje kweek).

TERRARIA
Omdat er maar weinig liefhebbers te vinden
zijn, kamp ik met her probleem van toename
van her aantal individuen.lk moet dus steeds
meer dieren huisvesten. Dit uit zich in her
steeds kleiner worden van de behuizingen,
gecombineerd met een buitenterrarium voor
oudere dieren.
De huidige standaard binnenterraria meten
slechts 45x40x30 of 45x30x30 em. Ze zijn
gemaakt van multiplex met een schuine voorruit, de kleinste bak steeds op een grotere.
Bodemmateriaal grof zand, achterwand van
kurkplaat met enkele rechtop staande stukken flagstone of met gestapelde turfbrokken
als schuilplaats.Een kunstplantje completeert
de vrij sobere aankleding.
Verlichting: per drie bakken een TL-buis van
36 watt, in elk bakje een 15 watt lampje in
een halve kokosnoot als lampekapje
(gedimd).
In de voortplantingstijd wordt er een bamibakje met vochtig zand als eiafzet gelegenheid in her terrarium gezet. Er is een klein
drinkbakje (pindakaasdekseltje} en een bakje
voor de meelwormen aanwezig.
Daglengtevariatie wordt geregeld m. b. v. twee
tijdklokken, waarbij de daglengte wekelijks
wordt bijgesteld van tien uur op 21 december
tot veertien uur op 21 juni. In de winter koelt
de ruimte waar de terraria in staan af tot
15°C.
Per bakje is een paartje P. li/fordi gehuisvest,
hoewel ik vaak gedwongen ben daar ook
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nog wei eens een gekko ( Tarentola delalandit)
bij re sroppen. Momenreel heb ik zo negen
paarrjes zitten. Ik heb onlangs besloren de
dieren nog maar zo'n rwee jaar producrief re
Iaten zijn in deze bakjes en ze daarna in her
buitenterrarium te zetten.
Her buitenterrarium is een glazen hobbykas
van 3,22x2,57 m oppervlakte en een nokhoogte van 2.30 m. Er is gelegenheid om
diep in de grond weg te kruipen rijdens de
winrerslaap en de zomerhitte. Her geheel is in
principe muis en moldicht. Tijdens de
zomermaanden wordt een deel van her glas
aan de zuidzijde vervangen door volieregaas.
Her overwinreringshol is aan de buitenzijde
aangekleed met rotsblokken en hier en daar
zijn winrerharde cactussen en yucca's
geplanr.
Volgens mij is glasbedekking bij deze soorr
essenrieel in buirenrerraria. In de naruur houden ze geen noemenswaardige winrerrust
{Bohme 1986), dus her Nederlandse winrerseizoen duurr te lang en is te koud. Her
zomerseizoen is natuurlijk re kort, maar ook
te koud en te nat voor de dieren. Door glasbedekking bereik je hogere temperaruren,
drogere omsrandigheden en kunnen de dieren een veel groter deel van her jaar acrief
zijn. Bij zonnig weer kunnen ze vanaf begin
maarr en nog tot eind oktober actief zijn. Her
houden van de Balearenhagedis in een open
buitenterrarium is in ieder geval rwee keer
geprobeerd en mislukt (Wolterman pers.
med., van Uchelen pers. med.). Mijn eigen
ervaringen Iaten zien, dar dieren wei buiren
kunnen worden gehouden en ook kunnen
overwinreren, mits ze achrer glas worden
gehouden.

VOORTPLANTING
Deze soorr is goed re kweken, echrer nier zo
massaal als andere kleine halskraaghagedissen, zoals b. v. P. sicula. Mijn eerste kweek was
een roevalsrreffer. In her buirenrerrarium
waar de ouderdieren verbleven, werden regelmatig sponraan Ru"inehagedissen geboren en
op 12 september 1992 bleken daar drie donkerbruine exemplaren bij te zitten. Deze hieken donkere vlekjes op de keel te hebben,
verder hadden ze een blauwgroene sraart.
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Verder leken ze met hun vier Iichte lengrestrepen wei op jonge P. sicula campestris.
Een van de problemen in mijn buitenterrarium was, dar ik de eieren nooit terugvond en
maar moest afwachten of er war werd geboren (en teruggevonden). Her was dar jaar
overigens een zeer warme zomer geweest. De
volgende rwee jaren werden geen jongen
gevonden. Hierna besloot ik de dieren voor
de kweek naar binnen te halen. Sindsdien is
er een toenemende groei van her aantal diereo dat ik moet huisvesten.
De meeste eieren worden gelegd in april,
maar soms beginnen ze in februari al te leggen. Tot eind mei of begin juni kunnen er
nog legsels worden verwacht. Sommige dieren beginnen vroeg en eindigen ook vroeg,
andere starten laat en eindigen laat in her
voorjaar. Als de dieren goed op dreef zijn,
produceren ze elke drie weken een legsel.
Toch, na zo'n acht jaar ervaring, moet ik concluderen, dar niet alles geheel naar wens verloopt. Mijn grootste probleem is her hoge
percentage onbevruchre eieren, dar deel uirmaakt van de legsels. Ook heb ik, door de
schuwheid van de dieren niet altijd in de
gaten, wanneer ze eieren hebben gelegd en
vind ik ze wei eens verdroogd. Her meest verbazingwekkende is her grote aanrallegsels en
eieren, dat de dieren produceren.
Dubbeld ( 1969) meldt een legsel van vier eieren, waaruir drie jongen geboren worden,
Bohme (1986) schrijft over de ervaringen van
Langerwerf, met een legsel van twee en een
legsel van vier eieren, die na resp. 48 en 38
dagen uitkwamen. Onbekend is of de legsels
van een paarrje afkomstig waren. Langerwerf
concludeerr, dar de dieren waarschijnlijk
maar rwee tot drie, hooguit vier eieren per
legsel produceren en dat maar een keer per
seizoen, hetgeen de dieren extra kwersbaar
voor uitroeiing maakr.
Mijn ervaringen met deze dieren, althans in
gevangenschap, zijn volsrrekt anders.
In 1992 en 1994 had ik nog een bescheiden
resulraat van drie F 1 en drie F2 jongen.
lk geef in tabel 1 een overzicht van de volgende jaren, met het aanrallegsels en her aanral eieren per jaar en her uireindelijke rendement.
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jaar

aantal
aantal
vrouwen legsels

2
5
IO
I3
I2
TOTAAL 42
I995
I996
I997
I998
I999

aantal
eieren

aantal
bevrucht

aantal
jongen

!evensvatbaar

I5
I8
25
I9
20
97

IS
I7
24
I4
20
90

IS
I7
I9
13
20
84

22
39
99
95
93
348

5
I4
35
35
32
I2I

Tabel I: Productie per jaar.
Uiteindelijk leverde de kweek dus indusief de
jongen van I992 en I994 90 jongen in acht
seizoenen. Oat lijkt mooier dan her is, gezien
her slechte uitkomstpercentage. Uiteindelijk
is maar een kwart van de eieren bevrucht.
Her aantal legsels kan varieren van een tot
maar liefst zes, ook her aantal eieren per legsel varieert van een tot zes.

lee&ijd
(jaren)

I
2
3
4
5

aantal
aantal aantal
vrouwen legsels eieren

IS
8
7
5
2
I
6
I
7
I
8
I
9
IO
I
TOTAAL 42

32
29
25
I6
6
3
4
3
3
0
I21

66
83
8I
52
I7
6
I9
IO
I4
0
348

Her

uitkomst percentage varieert van

0-I 00% per legsel, evenals her aantal levensvatbare jongen per uitgekomen legsel.
De populatie bestond voor een deel uit hele
oude en hele jonge dieren, dus ik heb bekeken in hoeverre de lee&ijd van de vrouwrjes
van invloed was op de resultaten.
Hiervan geef ik een overzicht in tabel 2.

aantal
aantal levensbevrucht jongen vatbaar

9
39
IS
I2
0
4
IS
3
0
0
97

9
35
I2
I2
0
4
IS
3
0
0
90

6
32
I2
I2
0
4
IS
3
0
0
84

Tabel 2: Productie per lee&ijdsgroep van de vrouwtjes.

In de tabel 3 zijn per lee&ijdsgroep de
gemiddelde waarden van de aanrallen uit
tabel 2 opgenomen.
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Van de jaren 5-I 0 heb ik te weinig tellingen
om er erg veel condusies uit te trekken. Om
toch een indruk te krijgen van die groep heb
ik de jaren 5-7 en 8-10 bij elkaar gevoegd.
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leefrijd
(jaren)
I (n= 15)
2 (n=8)
3 (n=7)
14 (n=5)
5-7 (n =4)
8- 10 (n=3)
1 o raa1 (n =42)

lcgscls per
vrouw
2. 13
3.63
3.57
3.20
3.25
2.00
2.88

e1eren per
legsel
2.06
2.86
3.24
3.25
3 .23
4 .00
2 .88

percemage
bevruchr
13.6
47 .0
18.5
23. 1
4 5.2
12.5
27.9

percemage
jongen
13.6
42.2
14.8
23. 1
45.2
12.5
25.9

percemage
viraal
10.0
38.5
14 .8
23. 1
45.2
12.5
24. 1

Tabcl 3: gemiddelden per leefrijdscarego rie van d e vrouw rj es.

Her lijkr e r op, dar her aamal legsels per
vrouw rje per jaar na her eersre jaar mer rwec,
vrij lang redelijk consram blijft op drie ror
d rie en een half legscls. Aileen aan her eind,
als de producrie d oor ouderdom srilvalr, daa lr
deze waardc pas.
Verder neemr her aamal eieren per lcgscl
lan gzaam over de eersre rwee jaar roc van
rwce ror bij na drie. Hie rna volgr een vrij co nsra n re reeks va n drie e n ee n kwarr, mer zelfs
een piekje va n vier eie re n pe r legsel in de la:~ r
sre j:~re n . Her hoogsre bevruch ringspercenmge
is re vind en bij een leefr ij d van rwee rot zeven
j:~ar. H er eersre jaar komr lager u ir, deels is d ir
re ve rkl:~re n doordar de dieren da n meesml
nog nier in een deft ni rieve behu izing zijn
o ndergebrach r. D e daling aan her eind wijr ik
aan ouderdom.

Te nslo rre valr o p, dar in de eersre drie jaren er
sprake is v:~n vaker vroegri jdig afsrerven van
eieren of van nier gehecl virale jongen .
H er bevruc hringspercenrage baarr me echrer
nog steeds zorge n, vandaar dar ik ook heb
geprobeerd een verband re vinden russen de
leefrijd van her ma nn erje en de hoeveelheid
bevruc hringe n .
Di r is weergegeven in de rabcl 4.
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aantal aantal
mannen legsels
1
0
18
1
39
2
14
4
6
15
3
I
1
14
4
1
5
1
6
5
2
6
7
8
10
3
12
4
9
IO
9
3
II
2
5
TOTAAl 45
121
leeftijd
(jaren)

aantal
eieren
2
92
39
50
3
8
1I
24
30
44
29
16
348

aantal aantal
bevrucht jongen
0
0
20
21
11
7
17
17
0
0
2
2
6
5
15
15
18
17
5
5
2
2
0
0
90
97

Ievensvatbaar
0
16
7
I7
0
1
4
15
17
5
2
0
84

Tabel4: Bevruchtingscapaciteit per leeftijdscategorie van de mannetjes.

Ook van de mannetjes kan ik de gemiddelden per leeftijdsgroep berekenen.

leeftijd
(jaren)
1 (n=18)
2-3 (n=-10)
4-5 (n=2)
6-7 (n=3)
8-9 (n=7)
10-11(n=4)
Totaal
(n=44)

aantal
legsels
39
29
5
11
22
14
120

aantal
eteren
92
89
11

35
74
45
346

Deze zijn vermeld in tabel 5. Ook hierin zijn
een aantal jaargroepen bij elkaar gevoegd.

percentage
bevrucht
22.8
31.5
18.2
60.0
31.1
4.4
28.0

percentage
jongen
21.7
28.1
18.2
57.1
28.4
4.4
26.0

percemage
vitaal
17.4
28.1
9.1
54.3
28.4
4.4
24.3

Tabel 5: gemiddelden per leeftijdscategorie van de mannetjes.
Dit Ievert een wisselend beeld op met een
piek bij 6-7 jaar en een dal bij 4-5 jaar.
Overigens zijn dit net de groepen met de
minste waarnemingen.
Gemiddeld dus zo' n 28 o/o bevruchtingen, de
eerste negen jaar ongeveer 20 tot een flinke
30 o/o, met omstreeks her tiende jaar een vrij
scherpe daling, waarschijnlijk samenhangend
met de ouderdom.
De slechte bevruchtingspercentages kunnen
diverse oorzaken hebben.
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Misschien houd ik de dieren in te kleine bakjes, waardoor de dieren elkaar teveel hinderen.
Misschien is mijn seizoensritmiek niet goed,
waardoor de paringsdrift en paringsbereidheid van de dieren niet goed op elkaar zijn
afgesteld. De Balearen liggen op 40° NB en
zouden een jaarlijkse variatie in lichtduur van
negen uur in de winter tot vijftien uur in de
zomer moeten hebben {van Leeuwen, 1981).
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Ik heb die rijden bewusr war krapper genamen (van rien rot veertien uur) om de eiervloed war af te remmen. Zolang de daglengte toeneemt kan ik nog eieren verwachten.
Misschien is de daglengte toename ook wei te
abrupt. Wij zijn geneigd om de schakelklok
wekelijks met een evenredig aamal minuten
bij te stellen. Misschien moet dar wei war
langzamer in her begin en aan her eind, met
een forsere toename in verlichtingsduur daar
tussen in.
Ik heb ook geprobeerd de eiervloed war re
temperen door war minder te voeren, maar ik
heb niet her idee dar dit erg veel helpt.
Een andere mogelijke verklaring voor de
slechte bevruchtingcapaciteit zou kunnen liggen in de kwali rei t van her sperma. Bekend is
her verhaal over her slechte zaad van jachtluipaarden, war geacht wordt te zijn veroorzaakt door een bijna uirroeiing van de soorr
in her verleden. Dir zou een sterke verarming
van de generische diversiteit van de soort tot
gevolg hebben gehad, mer de slechte vruchtbaarheid als gevolg. Bij P. lilfordi is dit zeer
goed mogelijk.
Waarschijnlijk zijn op een gegeven moment
een zeer klein aantal voorouderdieren op een
van de eilandjes van de Balearen aangespoeld. Hun afstammelingen hadden dus een
geringe genetische variatie.
incubatieduur
(dagen)
26
30
32
33
34
36
37
38
39
40
42
43
48
64
65
totaal

aantal legsels
1

1
IO
8
4
I
2
2
3
2
2
4
2
1
1
44

Vervolgens de soort vele tiemallen keren op
vergelijkbare wijze naar andere eilandjes verhuisd. Ik vermoed, dar de soort per eilandje,
maar mogelijk ook op de hele eilandengroep
genetisch zeer uniform is. Misschien is de
slechte bevruchtingscapaciteit dan wei een
gevolg van slechte genen. Voorlopig blijft dar
nog speculatie.

INCUBATIE
De eerste twee succesvolle legsels werden
gelncubeerd in een bakje met zand geplaars
op een lichtkap. Hierbij varieerde de remperatuur met her dagnachtritme. Er werd aileen
gecontroleerd of de temperatuur niet hoven
30°C kwam. Dit leidde tot lange incubatie
rijden. Her begin van her derde legsel was
herzelfde, maar na enkele weken werden ze in
een broedstoofje ondergebracht.
Dit is een polystyreen doos van 60x30x40 em
(lxbxh). Er is een lampje van 15 watt, dar
geschakeld wordt door een eenvoudige aquariumthermostaat. Een tweede thermostaat
wordt als beveiliging· gebruikt en schakelt uit
bij 30.5°C.
De temperaruur is ingesteld op 29-30°C. De
temperatuur wordt, denk ik ook enigszins
belnvloed door de temperatuur buiten her
broedstoofje.
aantal jongen
3
1
15
18
7
2
5
2
8
4
4
9
2
5
5
90

opmerkingen

4 overleden
1 overleden

I overleden
variabele temp
variabele temp

Tabel 6: incubatieduur.
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De eieren worden ingegraven in krekelbakjes
gevuld mer Iicht vochrig zand, zodanig dar ze
1-2 em diep langs de bui renzijde liggen. Je
kan dan zien of her zand waar de eieren in liggen nog vochrig is en of de eieren al aan her
uitkomen zijn. Tabel 6 behandeld de incubatieduu r van d e uirgekomen legsels.
Als dag va n uitkomsr is steeds de dag genomen, waarop her eersre jong uirkwam. Larere
jongen werden alrijd binnen een dag later
geboren.

Ju r ter Borg
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Er is vee! sp reiding in de incubarieduur. Yoor
een dee! kan dir komen doordat vee! eieren
nier op de dag van leggen zijn opgegraven.
Yerder zal de broedtemperatuur ook enigszins door de temperatuur buiten de broedstoof zijn be'invloed. Bij een temperatuur van
29°C zullen de m eeste eieren uitkomen russen de 30 en 3 5 dagen, terwijl een flinke
groep nog kan uitkomen russen de 36 en 43
dagen. De beide waarnem ingen van 64 en 65
dagen berreffen legsels die bij russen dag en
nacht varierende remperaturen zijn uitgebroed. Ik m een hieruit te kunnen opmaken,
dar onder deze omsrandigheden de onrwikkel ing van de embryo 's 's nachts praktisch tot
srilsrand komt. Langerwerf (Bohme 1986)
srel t de incubatieduur op 38 dagen bij 2rC,
hoewel hij ook melding maakt van 48 dagen
{twee weken bij 3 1°C, de rest van de tijd bij
27-28°C). Dubbeld {1969) komt op 49
dagen bij een russen 20 en 30°C varierende
temperaruur. D eze getallen weerspreken mijn
waarnemingen n ier, mede gezien her feir dar
ik een vrij grore spreiding consrareer.

] ONGEN
De jongen zij n geheel anders van kleur dan
de ouders. Meesr gebrui kelijke kleur is donkerbruin m er vier geelbruine lengresrrepen.
Onderzijde grijswir mer donkere vlekjcs,
sraarr blauwgroen. Jongen van her grijsbruine
mannerje of hun nakomel ingen hebben soms
meer opvallend gee! gckleu rde lengresrrepen.
Ook is er soms een jong zonder lengresrrepen en mer een meer gemarmerd vlekkenparroon. Aile dieren beginnen in de loo p van
her eerste jaar do n kerder re worden. Na een
jaar zij n de meesre zwarr mer meesral diepblauwe buik, soms mer war koperkleurige
waas. Op deze leefrijd is vaak de rekening op
de flanken nog re o nderscheiden. In larere
jaren kleuren ze steeds verder zwart, zodat er
nauwel ijks meer sprake is van rekening.
Aileen her nageslacht va n her grijsb ruine
mannerje bl ijft soms op latere leefrijd donkerbruin of word r zwarr met nog war rekening. Opvallend is, dar de dieren bu iten vee!
donkerder worden dan b innen. Daar worden

groorgebracht. De afmeting is 60x30x30 em,
maar clan in vier compartimenten gedeelcl.
Twee van dergel ijke o pgedeelcle bakken sraan
naast elkaar en worden verl icht doo r een TL
van 36 Watt. In elk bakje hangt een lampje
van 15 Watt, steeds per rwee in serie geschakeld en regen oververhirring nog eens extra
beveiligd mer een dimmer. Ik heb zo een serie
van achr bakjes, waar ik de verschillende
genetische com binaries, die ik voor her stamboek lil ford i u it elkaar moer houden,gescheiden in onder kan brengen .
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Dar bereken r echrcr nier dar ze ook aileen zirrcn . Ook hie r sbar he r ruim regebrek roe. Af
e n roc zirren e r vier d ieren in een bakje. D ir
gccfr echre r noo ir prob lemen. De d icrcn liggcn broederl ij k over clk:tar heen re zonnen ,
de crgsre vorm van agressie is her b ij el kaar
uir de bek rrekke n van ccn buffaloworm .
De in richring is sober, mer zand, en kelc
dun ne sru kken flagsrone en een warerbakje.

Jur rcr

D e d iercn wo rden gevoerd mer jonge krekels,
b u ffalowormen, soms kleine wasmo rlarven
en krulvliegen. Uireraarcl hebben de di eren
alrijd de besch ikking over sru kjes sepia. H er
water wordr voorzie n van viraminen en de
krekels en buffalowo rmen gevoerd m er carm ix. O p di r cl ieer groeien ze zecr voorspoed ig
op e n zijn na een half jaar op een koplengre
na al zo groor als een volwassen dier.

13org

In principc ware n cr d us vij fric n sra mouders
aa nwezig, negen man nen e n zes vrouwen ..
H icrvan zijn cr rwee ma nne n en twcc vrouwcn gesro rven zo ndcr zich voo rr re pla nre n.
Van d e overigc el f diere n hcbbcn zes ma nnen
en d rie vrouwen zich goed voorrgcplanr,
waardoor h un genen zich srev ig in de sra mbockpopu larie hebbc n gencsrcld . Van de
groep d ieren afkom srig va n H . in den Bosch
is ror nog roc slech rs cen nakweek excmplaar
bekend. D ezc bloecllijnen zirrcn dus nog in
d e gcvarcnzonc. H opelijk weer deze groep
ook nog fl ink in aanral roc re nemcn, zodar
d ie ook in de sramboekpopub rie bn worden
ingekrui sr.
Aa ngezic n ik de cxacre herkom sr van de
sramo uders nier weer, is her voo r mij onmogelijk ze mer zckcrhcid bij cen bepaalde
o ndersoorr onder re brcngen. lk hcb daar dan
ook nooir ecn pogi ng roc gcdaan. D ir zou
overigens wei zin hebben , als de ui rcindclijke
bedoeli ng zou zij n de d icren weer in de
naruu r u ir re zerre n. D ie illusie heb ik cch rer
nier, ook al o mdar he r aanral sra mouderdieren d usd a nig klein is, dar hi crmce bcslisr
geen "wildc gencn pool" in stand kan wo rden
geho ude n. Daarvoor hcb je volgcns mij enige
ho nderde n sra mo ud crs nod ig. lk den k ech rer
wei, dar met dir beperkre aan ra l stamouders
een gezo nd e gevangenschapspop ularie in
srand re ho ude n is. D ar zie ik als bela ngrijksre raa k voor her sra mboek lilfordi.
Inrussen groeir her sram boek langzaam maar
gcsraag.

STAM BOEK
Begi n 1995 ben ik bego nnen mer her opzerren van een sra mboek voo r Podnrcis lilfordi.
Bij de sra rr waren er rwaalf sramouders rer
beschi kking bij rwee d eel nemers (R. M usters
e n J. re r Borg). H er berrof zeven man nen en
vijf vro uwen. In de loop van 1995 werden er
via rwec deelne mers {H . Biard en R. Felix)
cen ma n e n vier vrouwen aangemeld. D ir
bleek nakweek, geboren bij H. in den Bosch.
D ir bereke nr zeker nog rwee sra mouders, een
man en een vrouw. Tenslorre werd in 1996
via H . Pabsr nog een man wildvang aa ngemeld .
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Bij de afsluiting van het jaar I998 waren er
I 56 individuen ingeschreven, waarvan ongeveer I30 levend. De dieren zijn verdeeld over
op dit moment tien deelnemers, waarvan
twee in Engeland. Vier personen hebben om
uiteenlopende redenen afgehaakt.
Met de verwachting van de geboorte van een
veertigtal jongen in I999 loopt het aantal
ingeschreven dieren richting 200.
Nu komt het volgende probleem voor het
stamboek om de hoek kijken. We hebben een
nijpend tekort aan stamboekdeelnemers.
Onbekend maakt waarschijnlijk onbemind.
Het is jammer dat een zo fraaie hagedis zo
weinig liefhebbers heeft. Natuurlijk zijn de
dieren schuw en dat kan een drempel zijn.
Maar door deel te nemen aan het stamboek
help je wei mee aan het in stand houden van
een bedreigde diersoort. Podarcis lilfordi is
niet voor niets opgenomen in Bijlage A van
de wet BUD EP en nakweek van deze dieren
in Bijlage B. Dit houdt in, dat voor elke overdracht van dieren een E.G.-certificaat moet
worden aangevraagd, doorgaans per dier,
kosten f 20,--. Waar ik in her verleden de
dieren gratis weggaf, mag u nu een bedrag
aan de staat betalen. Ook dir werkr waarschijnlijk drempelverhogend. Ik kan aileen
maar vragen over deze problemen heen te
srappen en u aan te melden als stamboekdeelnemer.
CONCLUSIE

Podarcis lilfordi is een fraaie hagedis, die
helaas meesral schuw blijfr. De dieren kunnen zowel in een binnen- als in een buirenterrarium worden gehouden, dat laatste wei
achter glas. De soort is goed te houden, maar
aan her kweken zitten nog enkele onvolkomenheden. Een groot percentage van de eieren is niet bevrucht. Onzeker is waar dar precies aan ligt. De dieren produceren in gevangenschap meer en grotere legsels dar tot nog
toe bekend was. De dieren vallen onder her
stamboek lilfordi, maar de afzet van nakweek
stagneert door een tekort aan stamboekdeelnemers. De administratieve barriere van het
vergunningenstelsel in Nederland speelt hierin ook een rol van berekenis.
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PODARCIS LILFORDI
Some notes are given on keeping P. lilfordi in
captivity. These animals inhabi t the small
islands around Mallorca and Menorca. Many
subspecies have been described from different
islands. Keeping these animals is rather easy,
but breeding is more difficult, since less than
a third of the eggs is fertilized. It's my experience, that they lay more clutches with often
more eggs than suggested in Boh me (1986).
Clutches consisting of six eggs and a yearly
production of up to six clutches are reported.
On average 3.5 clutches consisting of 3.25
eggs are produced each year during most of
their reproductive life. Incubation time ranges from 26-65 days, depending on breeding
temperature. At 29°C they tend to hatch at
30-35 days, but sometimes incubation lasts
for more than 40 days.

Most eggs are laid in April, but some clutches
are produced as early as the beginning of
March or as late as the beginning of June. On
average different clurches of a female are
separated by 21 days.
In spite of the not optimal breeding results,
the amount of animals taken care of by the
author is increasing yearly. All the individual
animals take part in the studbook lilfordi.
The founder-animals of this studbook-population are seven males and four females.
Together with nine other people, including
two in England, a total population of 156
animals was accounted for in 1998. It is difficult to find new studbook participants, that
can adopt some offspring.

Jur rer Borg
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