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Verzorging en kweek van de Oman hagedis, 
Lacerta jayakari 
Nederlandse bewerking: Piet Mantel 

IN LEIDING 
Sinds 1976 heb ik met succes veel soorten 
hagedissen gekweekt en wei in de eerste 
plaats Lacertidae. Pas in 1982 ben ik be-
gonnen met het kweken van Lacerta 
jayakari, maar ik denk dat er drie uit-
stekende redenen zijn om het in gevangen-
schap houden van deze soort te benadruk-
ken. 
1. Het is een grote en mooie hagedis, die 
snel geliefd zou moeten worden bij terra-
riumhouders. 
2. Hij kan gemakkelijk in betrekkelijk 
kleine terraria gehouden worden. 
3. Het is een van de zeldzaamste soorten 
uit het geslacht Lacerta. Hij werd in 1887 
door Jayakar in Oman ontdekt. Tot aan 
1971 was hij slechts van zeven dieren 
bekend. In 1972 slaagde ARNOLD erin nog 
eens negen dieren te verzamelen. 

BIOTOOP 
Als bewoner van de meer bergachtige 
streken van Oman wordt Lacerta jayakari 
gevonden in de koelere en vochtigere 
gebieden, zoals in de nabijheid van 
stroompjes waar begroeiing voorkomt in 
de vorm van palmen, citrusbomen en strui-
ken zoals oleanders. Echter zelfs in gun-
stige biotopen zijn de populatiedichtheden 
laag. BISCHOFF ( 1981) veronderstelde, dat 
de dichtheden beperkt worden door de be-
schikbaarheid van voedsel. 

OORSPRONG VAN DE 
KWEEKDIEREN 
In 1980 bracht mijn goede vriend 
Wolfgang Bischoff in het gezelschap van 
J. F. Schmidtler een bezoek van 14 dagen 
aan Oman. Gedurende dit verblijf werden 
13 verschillende Lacerta jayakari gezien. 
Negen hagedissen werden gevangen. Van 
deze negen dieren werden er zeven met 

inbegrip van een volwassen paar, door 
Bischoff in Bonn (Duitsland) gehouden. 
Dit volwassen paar zorgde voor eieren in 
augustus en september 1980, april 1981 en 
september I 981. Een paartje nakweek-
jongen kreeg ik in 1982. Dit paar zorgde 
voor 26 nakomelingen. Vier van mijn pas 
uitgekomen dieren werden later geruild 
voor twee niet verwante dieren van 
Bischoff om onnodige inteelt te kunnen 
vermijden. 

BESCHRIJVING 
De 30 em staartlengte van deze soort is 
meer dan twee keer de snuit-anuslengte 
van 13 tot 14 em. Volwassen dieren 
hebben dus een totale Iengte van bijna een 
halve meter. De voorpoten hebben een 
lengte van ongeveer vijf em, terwijl de 
achterpoten ongeveer zeven em lang zijn. 
De koplengte is ongeveer drie em. Man-
netjes hebben een in verhouding grotere 
kop, duidelijker femoraalporien en een 
bredere staartwortel. De kleur is prachtig, 
voor het grootste deel rose. De rug heeft 
zowel roodachtige en iets kleinere vlekken 
als een donkerrose nettekening. De staart 
draagt veel kleine zwarte vlekken in meer 
of minder duidelijke ringen. 

HUISVESTING EN VOEDSEL 
Na met deze hagedissen gewerkt te heb-
ben, is het duidelijk dat ze erg makkelijk te 
houden zijn. Vroeg in t982 hield ik dt! 
hagedissen binnen in een verwarmd ter-
rarium. Begin april was het weer zonnig 
geworden met luchttemperaturen van 
I6°C. Ongeveer in deze tijd besloot ik de 
hagedissen te verhuizen naar een met glas 
bedekt buitenterrarium van drie m2 • De 
totale lengte van de man op dit moment 
was 46,5 em en van de vrouw 34,5 em. 
Het bleek dat deze hagedissen zonder 



Lacer/a jayakari. 

5 

problemen in dit met glas bedekte terra-
rium , zelfs in een klimaat zo ong unstig als 
he t Nederlandse, geho uden konden wor-
den. Sommige dieren overwinterden een 
kone periode bij 3°C. Onze jaarlijkse 
cumulatieve hoeveelheid zonneschijn is 
1500 uur en de gemiddelde juli tempera-
tuur is tussen 17 en I8°C. Echter, in het 
g lazcn te rrarium wordt de temperatuur 
aanzienlijk hoger en de vochtigheid lager 
dan die in de buitenlucht. De hagedissen 
e ten krekels, treksprinkhanen, reuzen 
meelwonnen en af en toe yoghun . Aan het 
drinkwater wordt Calciumlactaat en vita-
mine D3 ( 10.000-20 .000 I. E. per liter) 
toegevoegd. Deze toevoeg ingen worden 
ook in de yoghun gedaan. 

HETKWEKEN 
Terwijl de meeste Lacenidae hun voon-
plantingscyclus in mei of juni beginnen, 
bleek dit niet op te gaan voor J..acena 
jayakari. Pas in de herfst (septemb$!r, 
oktober) begon de man belangstell ing te 
krijgen voor de vrouw. Hoewel geen co-
pulatie werd waargenomen , produceerde 
de jonge vrouw haar eerste legsel in 

midden oktober 1982. Op twee na bleken 
a ile eieren van dit legsel onbevrucht te 
zijn. De jongen van de twee goede eieren · 
kwamen uit op 27 en 30 december 1982. 
Dit leek een zomerrustperiode aan te 
duiden met het weer actief worden ge-
durende de voehtigere winter in Oman. Op 
24 november 1982 werd een tweede legsel 
van negen eieren geproduceerd. Het derde 
legsel, dat tien eieren bevatte, werd op I 
januari 1983 gelegd. Een vierde van zeven 
eieren werd op 6 februari 1983 gelegd (zie 
tabel). Jongen, die uitkwamen in februari 
waren iets groter ( 16,5 em gemiddelde 
totale lengte) , dan die in maan uitkwamen 
( 15,3 em gemiddelde lengte). 
De jongen werden gehuisvest in versehil-
lende met g las bedekte tuinterraria ge-
durende de zomer van 1983. Ze groeiden 
snel, op hetzelfde voedsel als hun ouders. 
Omstreeks november 1983 hadden som-
mige de grootte van volwassenen bere ikt. 

OVERWINTERING 
Een interessant feit is, dat ik op 30 oktober 
1983 een overwinterende vro uw vond in 
een zel fgemaakte kamer, ongeveer tien em 
onder de oppervlakte. Terwij l zulk gedrag 
gewoon is voor Laeenidae uit meer ge-
matigde klimaten (zoals Lacerta lepida, 
de parelhagedis, Lacerta viridis, de 
smaragdhagedis enzovoon) was het on-
verwacht van de in prine ipe tropische 
Lacerta jayakari . Tussen 20 en 30 oktober 
1983 was er regelmatig nachtvorst, die de 
temperatuur in de hagedissenrustkamer 
lie t dalen tot r c. Het huidige klimaat van 
Oman sluit de noodzaak voor Lacerta 
ja_vakari om te overwinteren uit. Mis-
schien dat he t vem1ogen om tegemoet te 
komen aan het koudere klimaat van de 
ijstijd op de een of andere manier bewaard 
is gebleven en de aanpassing om te over-
winteren weer in gang word! gezet wan-
neer o ng unstige temperaturen voorkomen. 
Lacerta jayakari lijkt nu een relictsoon te 
zijn. Met de klimaatverandering naar 
wan11ere en drogere omstandigheden en de 
woestijnen en zeeen, die hun verhuizing 
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Legsel Datum A an tal A an tal lncubatie 
eieren uitgekomen tijd 

eieren (dagen) 
I ± 2 1(27-12) ±75 

2 24-11-'82 9 78 
4(11-2) 79 
4(12-2) 80 

3 1-1-'83 10 2(17-3) 75 
2(18-3) 76 
2(19-3) 77 

78 
4 6-2-'83 7 5(30-4) 84 

2(1-5) 85 

-noordwaarts voorkwamen, zijn deze ha-
gedissen beperkt tot koelere en vochtigere 
streken in een steeds kleiner 
wordend gebied. 

KONKLUSIES 
Lacerta jayakari is een erg mooie en 
interessante hagedis en ondanks hun zeld-
zaamheid, hebben zij bewezen gemakke-
lijk te bouden en te kweken te zijn. Door 
de resultaten van mijn kweekprogramma 
zal deze bagedis spoedig talrijker worden 
en dus beschikbaar komen voor terrarium-
bonders. 

CAPTIVE MAINTENANCE AND BREEDING OF 
THE OMAN LIZARD LACERTA JAYAKARI 
The rare and beautiful Oman lizard proves to be an 
animal suitable for keeping in terraria. Since 1980 
this lizard is bred in Europe, while only seven 
specimens of this species were known in 1971. The 
author succeeded in breeding 26 hatchlings since 
1982. The lizard can be kept in a glass covered 

SALAMANDERMENU'S 

gardentenarium during summer. The reproductive 
cycle starts in autumn. This is probably linked with 
an estivation in the hot dry summer of Oman. ]'hough 
hibernation in Oman is not a necessity. hibernation is 
triggered if unfavorable climatical conditions occur. 
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Van deskundigen heb ik wei eens vemomen dat de structuur van kippevlees overeen-
komt met die van vis. Bekend is dat watersalamanders tuk zijn op kikkervisjes. 
Nu kan ik mij voorstellen, geheel in de geest van Darwin, dat salamanders ook predator 
kunnen zijn van verzwakte en zieke vissoorten. Een en ander heb ik trachten te 
combineren in bet verschaffen van kippevlees aan mijn salamanders. Dit gaat zeer goed: 
reepjes kippefilet worden met meer enthousiasme verorberd dan varkensfilet of 
runderhart. 
Bij mijn Cynops ensicauda (zwaardstaartsalamander) werp ik stukjes kippevlees zo in 
bet aquarium. Bij Ambystoma mexicanum (axolotl) ben ik echter genoodzaakt bet reepje 
kippevlees vlak voor hun mond aan te bieden. Wanneer ik nu zelf een kippetje wens te 
braden, snijd ik alvast wat reepjes vlees voor mijn salamanders af. Zo wordt het antieke 
credo 'met de pot meeeten' bewaarheid door onze salamanders. 


