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In her vervolg op mijn artikel over her rot voort
planring brengen van een aanral soorten kleine 
Europese hagedissen (Podarcis melisellensis, Lacerta 
oxycephala en Algyroides nigropunctatis), volgt hier
onder een verslag over her uitbroeden van de eie
ren en her opkweken van de jonge dieren. 

INLEIDING 
In mijn eerste artikel (van WESTBROEK, 2001) 
heb ik beschreven hoe de dieren in mijn situatie na 
de gecontroleerde winterrust in de voortplantings
sremming geraken. 
Als de mannen dus geïnteresseerd zijn in de vrou
wen en de vrouwen voor deze keer ook eens zin 
hebben in de mannen, zal her resultaat na enige 
weken zichtbaar zijn door de duidelijk dikker 
geworden wijfjes. Daar de dieren in een binnen
terrarium zitten is her heel gemakkelijk de eieren 
op die plek re laren leggen die jij zelf voor ogen 
hebt; her terrarium geheel droog houden, d.w.z. 
geen andere bodembedekking dan war losse aqua
riumgrindjes en één bakje gevuld met een vochtig 
grond/zandmengsel met een platte steen erop. Een 
bakje, waarin bijvoorbeeld een huzarenslaatje geze
ten heeft, is ideaal. De hagedissen zullen zonder 
uitzondering allemaal kiezen voor her enige plekje 
met vochtige grond om de eieren af re zetten (zie 
foro 1). 
Eens per week haal ik deze bakjes grond uit de ter
raria. Ze worden op een kram omgekeerd en de 
eventuele eieren kunnen worden geoogst (foro 2). 

EILEG SUBSTRAAT 
Zowel voor de bakjes in her terrarium als die voor 
in de broedsroof moer een substraat gevonden 
worden dat de eieren voldoende vochtig houdt. In 
de terrariumbakjes heb ik altijd gekozen voor een 
mengsel van porgrond en zand, deels afgedekt met 
een steen, omdat de hagedissen in de naruur ook 
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een soortgelijk holletje graven in de grond. Voor de 
broedsroof heb ik geëxperimenteerd met diverse 
soorten materiaal: 

Duinzand: dit leek mij een naruurlijk materiaal, 
aangezien onze 'eigen' duinhagedissen daar ook de 
eieren in afzetten. In de broedsroof blijkt dit nier 
geschikt omdat de korrelfractie van her zand te 
groot is met daarbij re weinig humus om voldoen
de vocht langere rijd vast re houden. Duinzand kan 
wel, maar de juiste vochtregulatie is moeilijk. 

Potgrond: dit materiaal houdt lang vocht vast, dar 
zal voor iedereen bekend zijn. Het gevaar van re 
vochtig maken is echter heel groot. Zonder dar je 
her merkt namelijk, kan de grond nagenoeg verza
digd zijn met water. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 
als een aanral eieren uitkomt. Her vocht uit de eie
ren komt in de grond terecht en maakt het onver
wacht en onbedoeld veel re nat. Dit gebeurt ook 
met condenswater. Bovendien komt de hoge zuur
graad van de grond mij voor hagediseieren niet erg 
naruurlijk voor. De eieren kleuren in elk geval 
lelijk bruinig. Of de zuurgraad van invloed is op de 
kalkhuishouding in het ei heb ik helaas nog nier 
kunnen achterhalen. 

Vermiculiet: het schone karakter van dit materiaal 
leek mij in eerste instamie ideaal voor de eieren. 
Ook de mogelijkheid van controle op de eieren in 
de broedsroof was een reden dar ik dit wilde pro
beren. Helaas vond ik ook hier de vochtregulatie 
erg lastig. Ongemerkt was her weer veel re nar 
geworden waardoor de eieren zwaar opzwollen, 
raar doorzichtig waren en spomaan scheurden of 
gingen schimmelen. 

Watten of wasemkapfiltermateriaal: in dit geval 
kun je de eieren erop of ertussen leggen. Controle 
is goed mogelijk. Vochtregulering eenvoudiger. 
Omdat de eieren nier op elkaar gelegd kunnen 
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FotO I: ciafLCtbakjc 

worden, kun je zo war minder eieren in een broed
sroof kwijr. Her onnaruurlijkc karakrcr van eieren 
boven de grond , in her lichr, spreekr mij echrcr 
nier aan. Bovendien zou ik ruimregebrek krijgen in 
de broedsroof op deze wijze. 

Cacrusporgrond : deze grond combineen de voor
delen van grof zand mer z' n goede luchrdoorla
rcndheid en her vochrvasrhoudend vermogen van 
gewone porgrond. Oir grondmengsel wordr nooir 
een compacrc massa en is nier gauw ongemerkr re 
nar. Door her onder de grond leggen van de eieren 
besraar de mogelijkheid ze op elkaar re leggen, 
zodar je er veel kwijr kunr in de broedsroof. 
l è nslorre vind ik dir natuurl ijker dan eieren in 
warren o.i.d. Nadeel is naruurl ijk dar eieren die 
onbcvruchr blijken of russenrijels afsrerven nier 
kunnen worden opgemerkr en verwijderd. Oir 
heefr bij mij echrer nog nier ror problemen geleid. 

Foto 2: de cirjcs worden geoogst 
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Bovendien ben ik van mening dar jonge dieren die 
geholpen moesren worden mer uirkomen bij her 
opgroeien roch zwakker blijken dan zelfsrandig 
uirgekomen d ieren. Als ze her nier zelf kunnen, 
dan helaas maar nier. 

Na alle voorgaande marcrialen geprobeerd re heb
ben, leg ik alle eieren uirsluirend nog in cacruspor
grond. Deze grond is dan enigszins vochrig maar 
beslisr nier narrig. Angsr voor een re droog sub
srraar heefr bij velen, zoals ik gezien heb, de eieren 
verziekr door veel re narre grond. De cicren liggen 
in de naruur droger dan wij vaak geneigd zijn re 
denken. 

Foro 3: de broed sroof 

BROEDSTOOF 
Nadar de eieren uir her rcrrarium gehaald zijn, 
moeren ze naruurlijk in een soorr van broedsroof 
worden ondergebracht. Ik heb ecrsr war gepro
beerd mer een lampje als warmre bron maar dan 
droogr de grond erg snel uit en krijg je bovendien 
een onregelmatige warmreverdeling. 
De eieren worden door mij nu 'au bain marie' 
warm gehouden. Een aquarium zir vasrgelijmd in 
een war grorer aquarium. De groorsrc bak wordr 
gevuld mer warer, dar d.m.v. een aq uariumverwar
mer en rhermosraar op de juisre remperaruur wordr 
gehouden. Oir geheel heb ik weer gcpl:!arsr in een 
kunsrsrof bak mer wielen (van Blokker of zo), 
waarvan de wanden bekleed zij n merisolarie mare
riaal (zie foro 3). De wielen maken dar ik de (mer 
warer gevulde) bak makkelijk kan verplaarsen 
Her kleinsre bakje wordr nu gevuld mcr een laagje 
cacrusporgrond van ca. 5 cm. Hierin worden dan 
de eieren begraven. De rcmpcraruur van de por-
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grond is ci rca. 2 graden lager dan de water tempe
ratuur. Door middel van een thermometer oomro
leer ik continue de temperatuur van de grond. 
Deze houd ik in vergelijking met ander kwekers 
vrij laag, namelijk circa 24,5°C. 
De betrekkelijk lage broedtemperatuur heeft rot 
gevolg dar her in verhouding langer duurt voor de 
jongen uitkomen. Deze zijn dan wel war groter 
dan als ze bij een hogere broedtemperatuur zouden 
zijn. Dar heeft her voordeel dar de jongen iets gro
tere voedseldieren kunnen eren. 
Een tweede voordeel lijkt te zijn dar er meer wijf
jes uit de eieren komen bij deze broed temperatuur. 
Toen ik een hogere broedtemperatuur aanhield, 
had ik over het algemeen meer mannen uit de eie
ren. Om hier wat meer zekerheid over re verkrij
gen, zet ik mijn tempera tuurproeven voort. 
Hierover zal ik mettertijd naruurlijk weer verslag 
doen. 
O m uitklimmen van juvenielen re voorkomen en 
om de verdamping van her water regen re gaan 
worden beide aquaria grotendeels afgesloten met 
een glasplaarje. Niet volledig naruurlijk want er 

Foto 4: pas uitgekomen hagedisjes 
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moer nog wel zuurstof bij de eieren kunnen 
komen. 

JUYENIELEN (HUISVESTING) 
Na een dag of 45/47 komen de eerste eieren, als 
her meezit, uit. Ineens zitten er dan één of meer
dere miniatuur hagedisjes vol schrik re kijken naar 
her eerste licht dar ze in hun leventje zien (foto 4) . 
De diertjes worden voorzichtig uit de broedsroof 
gehaald en in een terrarium gebracht. Ik gebruik 
hiervoor altijd kleine plastic aquaria, of andere 
doorzichtige plastic bakken. Plastic bakken hebben 
her voordeel dat ze licht in gewicht zijn en geen 
naden hebben. Kleine krekels hebben de onhebbe
lijk11eid overal uit re kunnen komen, maar een 
plastic bak uit één geheel houdt ze toch echt 
binnen. In een bakje van 40x25 cm oppervlakte 
gaan dan totaal ca. 30 juvenielen. 
De bovenzijde van de bak laar ik gewoon open. O p 
deze wijze kan eventueel vocht altijd weg en om
staat er een groot temperatuurverschil in her bakje. 
Onder de lamp heer en daarnaast beduidend 
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Foto 5: opfokbakjes 

minder warm. Een knijpspotje aan de rand van her 
bakje zorgt voor de nodige 'zonnestraling'. Ik 
gebruik zowel 220 volt halogeen spors van 50 wan 
en normale gloei lamp spots van 40 wart. Deze heb
ben beide een normale flning met schroefdraad. 
Her voordeel van de halogeen spot (glasplaarje 
ervoor is weggesloopr) is her meer wine, meer 
natuurlijke lich t en de mogelijke UV- srraling (van 
WESTBROEK, 1994). 
Her is mij opgevallen dar de jonge dieren , zeker de 
eerste maanden gebaar zijn bij een war kleine bak, 
ci rca 45x25x25 cm (lxbxh.). De dieren groeien 
hierin harder. Ik neem aan dar de beschikbaarheid 
van voer groter is en dar her roch warmer zal zijn 
in een kleinere bak. De lampen branden bij de 
jonge dieren zo 'n 14 uur per dag (foro 5 en 6). Als 
de dieren "de bak ui tgroeien" worden ze naruurlijk 
groter gehuisvest, of gaan er een aanral naar een 
ander bakje. 

VOEDSEL EN VITAMINES 
De dieren zijn kort na de geboorte erg klein. Ze 
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krijgen dan alleen kleine krekels. De eersre weken 
na de geboorre gaar de groei her snelst, dus dan 
krijgen ze ook al her voedsel dar ik maar kan aan
bieden. Hierdoor hebben ze zo snel mogelijk een 
formaat bereikt waarop ze ook buffalowormen 
kunnen eren. O ir voer is goedkoop en gemakkelijk 
re vcrkrijgen bij de dierenhandeL Als de dieren de 
eerste weken na de geboorte war minder hoog
waardig en nier voldoende voer krijgen aangebo
den, duurr her maanden langer voor ze buffalo
wormcn aankunnen. 
Her spreekt voor zich dar de voedseldieren goed 
gevoerd moeren worden voordar ze aan de hage
dissen aangeboden worden. Krekels en ook buffa
lowormen laren zich goed verrijken met gemalen 
hondenbrokken. H er zoutgehalte hiervan is moge
lijk war hoog, maar verder zit alles erin, van vita
mine A ror Z om zo re zeggen. Op deze wijze wor
den mijn hagedissen dus al jaren groor op honden
brokken. 
Omdat hagedissen naruurlijk nier dezelfde behoef
re hebben aan bepaalde viramines en verhoudingen 
hiervan als honden, wordr her drinkwater dagelijks 
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verrijkt met in water oplosbare vitamines en kalk. 
Ik gebruik hiervoor een preparaar dar door een lid 
van de doelgroep Anura en Sauria van Europa zelf 
wordt vervaardigd, nl. vitamine AD aquosum, 
50.000 resp. I 0.000 IE/ mi. De standaard verdun
ning in her drinkwater is dan I ,0 mi op I liter 
water. Om nu ook nog voor voldoende opneem
baar kalk re zorgen, gebruik ik her goed in water 
oplosbare Calciumlactaat (melkzure kalk). Oir is 
bij een apotheek meesral wel verkrijgbaar. Ik 
gebruik ongeveer I theelepel (met klein kopje 
erop) voor I bierglas water. De ka lk lost goed op in 
een bodem pje kokendheer water. Na aanvulling 
met koud water kunnen de vitaminen erin. Met 
het verdunde vitaminepreparaat wordt dir dage
lijks als drinlv.varer aangeboden in dekseltjes van 
pindakaasporjes. Dagelijkse verversing is noodzaak 
wegens her neerslaan van de vitamine met de kalk 
op de wanden van her dekseltje. 
Her welslagen van de kweek is aA1ankelijk van her 
consequent voeren van voedseldieren en hagedis
sen en her verversen van her gevitaminiseerde 
drinlv.varer. Uir ervaring weer ik dar de conditie 
van de hagedissen snel ach teruit gaar als men hier 

Foro 6: groepje jonge hagedisjes 
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war slordig mee wordt. 
Als de jonge dieren zogezegd uir hun bakje groei
en, worden ze war gro ter gehuisvest. L1rer worden 
ze overgedaan aan andere liefuebbers en enkele 
houd ik zelf als behoud van de eigen populatie. 

SAMENVAITING EN CONCLUSIE 
Voor her uitbroeden van de eieren van Europese 
hagedissen zijn meerdere substraten geschikt. Mijn 
voorkeur gaar uit naar her gebruik van cactuspor
grond wegens de goede structuur en goede vocht
regulatie. 
Bij her hanteren van een nier re hoge broed rempe
raruur, ci rca 24 ,5°C , zijn de jongen war groter bij 
her ui tkomen en lijkt her erop dar er bij de soorten 
die ik heb meer vrouwelijke dieren geboren wor
den. 
Huisvesting in relatief kleine, van boven open, 
plastic bakken met een knijpspotje erop voorkomt 
dar krekels ontsnappen en laar de dieren bij vol
doende voedselaanbod snel groeien. 
Als voedsel worden in eerste instantie alleen krekels 
gegeven, later aangevuld met goed gevoerde buffa-
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lowormen. In her dagelijks ververste drinkwarer 

worden viramines en melkzure kalk opgelosr. 

Viramine AD aquosum, 50.000 resp. I 0.000 
I. E./mi, l mi verdund in I lirer warer en een rhee

lepel kalk per bierglas warcr. 
Essemie hierbij is dar her voeren van zowel de 
voedseldieren als de hagedissen en her dagel ijks ver
versen van her drinkwater mcr de viramines conse

quent moer gebeuren. Als hier war slo rdig mee 
om gegaan wordr, zullen de resulraren van her 

opgroeien van de jongen snel ach rerui rlopen. 
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C HRISTMAS CH ILOREN. PART 2 
Th is arricle is a sequel ro a recenr arricle of rhe 
aurhor (van WESTBROEK, 200 I}, in which rhe 

reproduceion of some smal! species of European 
lizards (Podarcis melisellemis, Lncerttt oxycep/;n/n en 

Alg;lfoides nigropunctntis) is discussed. In rh is parr 
special arren rion is given ro rhe incubarion of rhe 

eggs and rhe rearing of rhe young animals. 

Differenr subsrrares can be used for rhe incubarion 
of rhe eggs, bur rhe aurhor prefers porring composr 
for succulenrs. This has a good airy srrucrure and 
has good moisr-regularing qualiries. W hen using 
nor roo high incubarion-remperarures, for insrance 

24,5°C, rhe harchlings are somewhar larger, wirh a 

bigger porrion offemalcs, compared ro when using 
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higher incubarion-remperarures. The juveniles are 

reared in smal! conrainers, dimensions 45x25x25 
cm (lxwxh), wirhour a lid and wirh a smal! spot
light (incandescenr 40 Wor halogen 50 W wirhour 

rhe glass UV-prorecrio n). Using plastic terrariums 
wirhout seams keeps rhe crickers inside. Ar firsr rhe 
juveniles are fed smal! crickers, unril rhey reach a 

lengrh ar which rhey can ear buffalo-worms. 
C rickers and buffi1lo-worms can be fed ground per

food for dogs. In rhe d rinking-warer Calcium Iae

tare is dissolved, o ne reaspoon in a beer-glass. 
Warer-soluble viramins are added in a concenrra

rion of I mi per lirre water. The vitamin-supple
ment comains 50.000 I. E. vitamin A and I 0.000 
I.E. vitamin 03 per mi. 
Ir is viral rhar rhe li7..ards as wel! as rhe insecrs are 

fed properly and rhar rhe d rinking-warer is rene
wed every day. lf you are a bir slack wirh rhis, the 

resulrs of rearing rhe young lizards wi l! decline. 

Viramine AD aquosum e n melkzure kalk 
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