en daar verder opgefokt.
OPMERKELIJK
Onder mijn tweede generatie geelbuiken bevindt zich een exemplaar dat van hoven altijd grijs-wit gekleurd is en op de buik fletse
lichtgele vlekken vertoont. Zou men kunnen
spreken van een albino Bombina?
Ben van de door mij gevangen geelbuiken,
afkorilstig uit de omgeving van bet SkutariJezere in Zuid-Joegoslavie, heeft de abnormale grootte van 57 mm. Dieren uit deze
streek blijken ook een groter aantal stekels
op elke wrat te hebben dan de daal' voorkomende Bombina variegata scabra.
Vijf roodbuiken (Bombina bombina), die
mijn zoon deze zomer buiten Warschau
(Polen) heeft gevangen, blijken van bet gebruikelijke vuurbuikpaddenmenu (wormen
en kleine insecten) bet liefst de insecten te
nemen. Aan de wormen wordt nauwelijks
aandacht geschonken. Zo'n kieskeurigheid
is ongekend bij Bombina.

CONCLUSIE
Concluderend geloof ik te kunnen stellen,
dat gezien de vrij frequent voorkomende
kweekresultaten met deze dieren, de vuurbuikpadden goed kweekbare amfibieen zijn
die, speciaal wanneer men over een buitenterrarium beschikt, ook in gevangenschap
goed tot hun recbt kunnen komen.
SUMMARY
Notes are given on the breeding of Bombina
bombina and Bombina variegata in captivity.
The animals are doing very well in an open
terrarium outside. Both species are breeding
too in a room terrarium.
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Enkele opmerkingen over Lacerta trilineata_
als terrariumdier
lngezonden januari 1972.

Tot de grootste smaragdhagedissen van
Europa beboort de zeer mooie smaragdhagedis met de gele keel, Lacerta trilineata.
Ze komen voor in de Balkanlanden, echter
voorm1melijk in J oegoslavie en wei tangs de
Dalmatiscbe kust met inbegrip van de daarvoorgelegen eilanden. Ze zijn over bet algemeen schitterend effen groen van kleur, zowel bet mannetje als bet wijfje. De jongere
dieren zijn gevlekt, soms gespikkeld en hebben drie of vijf witte lengtestrepen, integen122

stelling met Lacerta viridis die er twee of
vier heeft. Ze kunnen een lengte van ruim
50 em bereiken, maar zijn gemiddeld 42
em, inbegrepen een zeer lange staart die
ongeregenereerd een lengte heeft van iets
meer dan 2/3 van de totale lengte. Deze
smaragdhagedissen zijn moeilijk in een terrarium te houden en zijn wat betreft bet
voedsel kieskeurig.
Zelf beb ik drie paartjes gevangen op bet

eiland Cres voor de Dalmatische kust van
Joegoslavie (1968) waarvan slechts een koppeltje nu nog leeft. Dit paar was in een
ander terrarium ondergebracht dan de twee
andere. Het was beplant met klimop,
helmgras, vetplanten (o.a. cactussen) en wat
hangplanten, die tussen de van cement gemaakte rotswanden uitgroeiden. De bodem
bestaat deels uit zand, deels uit losse tuingrond met een hoekje kiezel. Verder zitten
er boomstronken en stevige takken in, aangevuld met grove stenen als schuil- en klimgelegenheid. Ook een vijvertje ontbreekt
niet. Mijn ervaring is dat deze smaragdhagedissen volkomen rust in het terrarium
moeten genieten, en dat er verder geen kleinere hagedissen maar aileen enkele grotere
soorten aanwezig mogen zijn, omdat ze anders enorm aggressief worden, aile voedsel
weigeren, en hun medebewoners doodbijten.
Men moet in het terrarium zorgen voor voldoende schuilplaatsen.
De dieren worden gevoed met grote insecten zoals krekels, vlinders, · regenwormen,
wandelende takken, slakken, spinnen en
meelwormen. Bovendien zijn ze verzot op
aardbeien, kersen en stukken banaan. Het
terrarium moet veel zon ontvangen omdat
de dieren veel warmte vragen, en goed
groot zijn. Ze zijn goed samen te houden

met parelhagedissen, Lacerta lepida. Deze
twee soorten zitten elkaar wei eens achterna, maar vallen elkaar zelden aan. Ze houden ook bijzonder van krekels en sprinkhanen, en zijn te wennen aan meelwormen
gedompeld in de gistocal.
Aan te bevelen is. direct nadat u een exemplaar gevangen of gekocht heeft, deze gelijk
in een terrarium te zetten waar ze verder
voor vast in verblijven, omdat anders de
dieren door overplaatsing moeilijk wennen,
aggressief worden, niet eten en dood
gaan. Bij mij deden ze het goed met een
warme overwintering, waarbij de temperatuur tussen de 25 en 35° C. schommelde.
Jk wou tenslotte nog een algemene tip geven. Mochten uw Europese hagedissen last
hebben van de rode bloedluis, dan doet u
er verstandig aan grote hoeveelheden lieveheersbeestjes in het terrarium uit te zetten,
die dan uitstekend de bloedluizen verdelgen.
SUMMARY
Three couples Lacerta trilineata were
caught in Yougoslavia. After 3.5 years only
one couple was still alive. Temperature was
kept high in winter.
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