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Het grootbrengen van jonge hagedissen 
Een nieuwe methode, welke goede resultaten geeft 

door Th. De Vleeschauu/er, Merksem (Belgie) 

Voor het opkweken van jonge hagedissen, 
welke verkregen werden door hagedissen-
eieren te laten uitkomen, werd door mij 
— na enig expeiimenteren — een methode 
gevonden, welke in de practijk buitenge-
woon goed bleek te voldoen, zodat ik niet 
wil nalaten mijn medeleden hiermede in 
kennis te stellen. 
Als kweekbak werd een oud aquarium ge-
bruikt. De „bodemgrond" werd samen-
gesteld door een stuk bruin pakpapier in 
de bak te leggen, hetwelk met behangers-
lijm (bloempap) gewoon op de plaatijzeren 
bodem werd vastgekleefd. 
Om het geheel te kunnen reinigen werd het 
papier — nadat de jongen tijdelijk uit de 
bak verwijderd waren — zonder meer van 
de plaatijzeren bodem gescheurd en door 
een nieuw stuk „bodemgrond" (te weten 
bruin pakpapier) vervangen, dat op de 
hierboven beschreven manier werd vast-
gekleefd. 
Om de jonge hagedissen gemakkelijk uit 
het bakje te kunnen halen werd een vier-
dubbel gevouwen krant genomen en in het 
terrarium neergelegd. Tegen zonsonder-
gang kropen al de jongen tussen de bladen 
en men behoefde dan slechts de krant aan 
de vier punten op te pakken en deze met 
inhoud en al in een schaal of grote pot 
te plaatsen. Na reiniging van het bakje, 
d.w.z. na er een nieuwe pakpapieren 
bodemgrond in te hebben aangebracht, 
was het terugplaatsen van de jongen in 
hun domein een even eenvoudige zaak. 
Waarom werd deze inrichting — op zichzelf 
enigszins onnatuurlijk en niet-conventio-
neel — gekozen? 

Wel, omdat ik er verschillende voordelen in 
zag. Mijn hoofddoel was te bereiken: 
a. dat de jonge hagedissen steeds om-

ringd zouden zijn door voldoende 
voedsel, 

b. dat voederdieren en hagedisjes geen 
gelegenheid zouden hebben zich te ver-
stoppen om aldus, indachtig het spreek-
woord: „Zien eten doet eten", te bevor-
deren, dat alle dieren zouden eten, al 
was het maar uit gulzigheid. 

Bovendien ontbrak bij deze stoffeiing het 
zand waarmede bereikt werd: 
1. geen zand in de bek (hetgeen de dieren 

blijkbaar niet prettig vinden), 
2. dat eenmaal gegrepen doch weer uit-

gespuwde voederdieren zuiver blijven 
en derhalve direct door andere soort-
genoten weer worden verslonden. 

De voederpotjes waren van een laag 
model met wanden van slechts een centi-
meter hoogte, welke waren opgesteld in 
het midden van de bak. 
Meestal werd eens per 14 dagen de papie-
ren bodemgrond vernieuwd, doch toen ik 
eens een nest had van plm. 24 jongen was 
't nodig het pakpapier elke week door 
nieuw te vervangen. 
De in dit bakje opgekweekte hagedisjes — 
met een zeer goede individuele controle — 
groeiden zeer snel en na 19 dagen hadden 
zij een lengte van 9,65 centimeter en een 
gewicht van 1,250 gram. 
Achterblijvers gaven een lengte aan van 
8,7 centimeter en een gewicht van 0,96 
gram. Vooral de staart neemt tijdens de 
groeiperiode in lengte toe, terwijl de lede-
maten forser worden. Urenlang kan men 
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Zich zonnende, jonge zandhagedlssen (Lacerta agilis) Foto H. Fischer 

naar deze leuke kleine hagedissen zitten 
kijken zonder dat men zich verveelt; dit 
geldt zelfs voor personen, die een afschuw 
hebben van kruipend gedierte. 
Ook voor hen bleken de hagedisjes een 
grote aantrekkingskracht te bezitten. 
Zo nu en dan werd een grillig gevormd 
takje met een omhoog lopende zijtak van 
15 centimeter lengte op de bodem gelegd. 
De diertjes renden dan, elkaar wegduwend 
en over elkaar heen kruipend naar de top, 
sprcngen van de tak af naar beneden en 
zo herhaalde dit spelletje zich regelmatig. 
Hun gedragingen kunnen het best worden 
vergeleken met veulens of jonge bokken. 
Zij maken dezelfde capriolen en nemen 
dezelfde dwaze en grappige houdingen 
aan. 
Oi men krachtige jonge dieren heeft ge-
kweekt kan men zien aan hun gedragingen. 
Zij moeten het voederdier krachtig grijpen, 
het in de bek heen en weer schudden tot-
dat het in de juiste richting is gedraaid, 
waaina de prooi snel moet worden op-
geslikt en verzwolgen. 
Wanneer de zon verstek liet gaan, Het ik 
de dieren die dag vasten. Dit spaarde 
voedsel, terwijl er van goed eten op zo'n 
zonloze dag toch weinig terecht kwam. 
Per dag ontvingen de jongen enige uren 
kunstmatige verwarming, door hen te be-
stralen met een 25 Watt lamp, opgehangen 

8 centimeter boven de „bodemgrond". Het 
is onnodig en ongewenst deze lamp de 
hele nacht te laten branden. Zij zijn dan 
de andere dag loom en eten gedurende de 
daarop volgende morgen niets. Het beste 
is de lamp in te schakelen in de middag 
als zij hun schuilplaats willen gaan op-
zoeken (derhalve als de zon weg is) en 
weer uit te schakelen om circa 10 a 11 uur, 
hoogstens 12 uur des avonds. Kooldraad-
lampen acht ik minder geschikt. Een lamp, 
die op overspanning brandt, schijnt beter 
te bevallen, maar een nadeel van zulk een 
soort lampen is dat zij snel verslijten. 
Meestal werd dan ook maar een gewone 
lichtlamp gebruikt. Als voeder werden ver-
strekt: jonge meelwormen, kleine spinnen, 
vliegen (merkwaardig worden deze door 
Lacerta viridis niet erg gewaardeerd), 
motten uit de meelwormenkist en wasmot-
ten. Al spoedig ziet men welk voedsel een 
bepaald dier prefereert. Jonge spinnen 
bleken een delicatesse te zijn voor de 
muurhagedissen (Lacerta muralis), terwijl 
de smaragdhagedissen (Lacerta viridis) de 
voorkeur gaven aan wasmottenlarven. 
Jonge Lacerta vivipara (Levendbarende 
hagedis) namen alles bijna even graag. 
Het voederen van jonge hagedissen blijft 
voorlopig voor de terrariumhouder een 
probleem vormen omdat het, behalve meel-
wormen (die overigens niet zo gauw wor-
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den gegeten), erg moeilijk is om aan ge-
schikte voederdieren te komen. Zelfs was-
motten zijn moeilijk te kweken omdat de 
daarvoor vereiste raat niet gemakkelijk te 
krijgen is. Wij doen dus goed bij het op-
kweken er aandacht aan te schenken, dat 

wij geen al te grote nesten trachten groot 
te brengen, omdat in de practijk blijkt, dat 
het uiterst lastig is de omstandigheden, 
waarin de diertjes in de vrije natuur leven, 
en waar ze omringd zijn dooi veel en ge-
varieerd voedsel, volkomen te benaderen. 

. .Lacerta" weer naar Havel te 
In 1949 hebben wij in samenwerklng met de 
Volkshogeschool ..Overcinge" te Havelte In Drente 
enige speciale herpetologische dagen in het kader 
van een natuurstudiewcek gehouden, met groot 
succes. Wij hebben hierover destijds uitvoerig 
gerapporteerd. 

personen, die als excursielelder zijn aangezocht, 
een aantal aanwezig zijn. Voor onverhoopte regen-
ochtenden of -middagen zijn interessante lezin-
gen en /of demonstratles gereserveerd. kortom 
alles is en wordt gedaan om de deelnemers(sters) 
zo aangenaam mogelijk bezig te houden. En dat 

XTC 

De „slangenvangers van Havelte" rustend in de heide. 

Op bladzijde 59 van het vorige nummer kondlg-
den wij weer een dergelijke gebeurtenls aan en 
gaven daarbij het volledtge programma voor de 
periode 30 Juli 1951—4 Augustus 1951. 
Hebt u zich reeds aangemeld? 
Het doet ons een genoegen, dat de anlmo zeer 
groot is, dat de aanmeldlngen vlot blnnenkomen, 
zodat het doorgaan dezer natuurstudieweek ver-
zekerd is. 
Reeds konden de organlsatoren (er Is een com-
mlssle voor de organisatie benoemd, at* uit drie 
personen bestaat, waarvan uw redacteur voorzlt-
ter is) enkele bekende excursleleiders engageren 
te weten Dr J. M. Lodewijks, voorzltter van de 
Nederl. Bond ,,Aqua-Terra", J. Vermet, Bussum, 
A. Sloet tot Everlo, Jarenlang redacteur van „Het 
Aquarium", alle drie leden van onze vereniging, 
en ongetwijfeld zal van de vele promlnente 

alles voor slechts / 22,50, alles inbegrepen! 
Hebt u zich dus nog niet als deelnemer(ster) 
opgegeven, doe het dan alsnog en verzeker u van 
een plaats. 
Hoe gezellig het er op zo'n excursie — in groepen 
van 20 a 25 gaan wij er op uit — toegaat, laat 
bijgaande foto zien van de groep „Lacerta"-leden, 
die in 1949 deelnam. Hier zien wij de groep 
rustend op de hei, luchtlg en gemakkelijk ge-
kleed en voorzien van gaffelstokken (voor de 
slangenvangst), voor degenen, die toen deelna-
men, een heerlljke herlnnering, voor hen, die dit 
jaar van de partij willen zijn, een stimulans. 
Laten wij hopen, dat er dit jaar wederom een 
flinke ploeg ,,Lacerta"-mensen de Volkshoge-
school ..Overcinge" bevolkt. Geeft u tijdig op! 
Aanmeldlngen te zenden aan de heer H. van der 
Veen. Minckelerstraat 17, 's-Gr<ivcirhage. 

Een merkwaardig bericht uit Soestdijk 
Ons lid, de heer C. Gobets, heeft zich o.a. 
erg verdienstelijk gemaakt door in de laat-
ste jaren zeer veel gegevens over de ver-
spreiding van de ringslang te verzamelen 
en door te geven. Een merkwaardige aan-
tekening troffen wij aan op een zijner rap-
porten. Ziehiei wat genoemd lid schreef 
in Juli 1949: 

„Nam een ringslang ter lengte van 49 cm, 

een <J, waar in de tuin van het paleis 
Soestdijk. Zag de tuinman het dier dood-
slaan, waarna ik ovei het hek ben ge-
klommen om op het onredelijke gedrag 
te wijzen. Dit viel niet in goede aarde en 
ik kon ternauwernood aan de schoffel 
ontkomen met medeneming van (dood) 
exemplaar". 

Hetzelfde lid inspecteerde direct na de 
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oorlog in 1945 een aantal van de zgn. „een-
mansgaten" (loopgraven), die de Duitsers 
hadden achtergelaten. Hierin vonden vele 
dieren de dood. Zij vielen in de diepe kui-
len en konden er niet meer uit. Om onze 
lezers eens een idee te geven wat er op 
een morgen door de heer Gobets in die 

Onder de grote soorfenrijkdom der ver-
schillende hagedissen, treedt vooral de 
familie dei Helodermatidae naar voren. De 
twee vertegenwoordigers dezer familie en 
een op Borneo levende soort „Lanthonatus" 
vormen de enige drie giftige hagedissen, 
die tot op heden bekend zijn. Ze worden in 
de Verenigde Staten ook wel Gilamonster 
genaamd en worden ongeveer 60 cm lang. 
Terwijl die uit Borneo zeer zelden in Europa 
geimporteerd werd, kwamen Heloderma 
suspectum Cope en H. horridum Wiegmann 
zeer vaak in de handel. Vooral H. suspec-
tum vond zijn weg tot de particuliere lief-
hebber en heeft zich als een pleegobject 
doen kennen, dat het zeer lang uithoudt en 
rustig is. Evenals de bekende, schijnbaar 
niet giftige slangen, hebben zij gegroefde 
tanden die met een giftklier in verbinding 
staan. Deze tanden staan boven en onder 
bijna geheel achterin in de muil en worden 
meestal door het tandvlees bedekt. Ovei 
de giftigheid van deze hagedissen is reeds 
zeer veel geschreven en de inzichten daar-
omtient staan zo diametraal tegenover 
elkaar, dat men werkelijk niet meer weet, 
waaraan men zich houden moet. Er worden 
bijtgevallen gemeld met dodelijke afloop, 
terwijl andere berichten weer vermelden, 
dat verscheidene beten absoluut geen ge-
volgen hadden. Aan mij zijn persoonlijk 
drie bijtgevallen bekend. Bij de ene beet 
werd de duimnagel op diie plaatsen door-
boord, na 20 minuten was het vingerlid 
aanzienlijk opgezwollen, en na vijf uren 
bleek er een lichte verlamming van de 
benedenarm te zijn ontstaan, die twee 
dagen duurde. Het dier had zich zo in de 
duim vastgebeten, dat we bijna 8 minuten 
nodig hadden om de kaken zonder be-
schadiging te openen. Behalve de ont-
steking, een lichte verlamming en ver-
moeidheid, had deze beet geen verdere 
gevolgen. Bij de twee andere beten deed 
alleen de beet als zodanig pijn, want de 
dieren hebben onaangenaam sterke, krach-
tige kaken. Krefft deelt in zijn boek „Das 
Terrarium" mede,#dat in 1890 in de Londense 
Zoologische Tuin, een oppasser een paar 
uur nadat hij door zulk een dier gebeten 
was, zou gestorven zijn, terwijl de bekende 
terrariumhouder Berg zo'n beet net als een 
insectensteek behandelde, met geest van 

kuilen werd aangetroffen, geven wij hier 
een opsomming. 
12 Ringslangen (Natrix natrix), 22 egels, 1 
adder en 1 gladde slang, welke dieren 
van de hongerdood werden gered door ze 
in het vrije veld, het was in de omgeving 
van De Bilt, weer los te laten. 

salmiak en niet de geringste gevolgen 
ondervond (vertaler). Ofschoon men aan de 
giftigheid dezer dieren niet kan twijfelen, 
zijn ze volgens mijn mening bij lange na 
niet zo gevaarlijk, alsdat er af en toe over 
geschreven wordt. Bovendien treffen wij 
werkelijk zeer zelden bijtlustige dieren aan 
en ook deze zijn bij enige voorzichtigheid 
zeer goed te houden. In de regel zijn het 
zeer kalme dieren, die slechts hun rust 
willen hebben en mettertijd toch nog in 
een goede verhouding met hun verzorger 
komen te staan. In de meeste gevallen 
vindt dat om zich heen bijten zijn oorzaak 
daarin, dat de dieren door mijten ge-
plaagd, of plotseling hard aangepakt 
worden. 
Het is zeer goed mogelijk, dat de angst, 
of de onzekerheid van de verzorger op het 
dier overgedragen wordt, zoals zulks bij 
de hogerstaande zoogdieren ook het geval 
is en het dan tot ongevallen komt. Vol-
wassen waranen bijv., bemerken zeer goed 
een aarzeling bij vreemde personen die 
hen naderen en bijten in dit geval in den 
regel aitijd toe. 
Korsthagedissen verlangen grote warmte. 
Ze zijn echter in 't midden van de zomer 
ook zeer goed in een openluchtterrarium 
te houden. Bij goed doorwarmde onder-
grond, frisse lucht en ruime bewegings-
vrijheid vertonen zij een veel levendiger 
temperament en eten ook veel beter. 
In deze toestand worden ook kleinere mui-
zen geaccepteerd en gegeten, hetgeen in 
een terrarium zelden zal voorkomen. 
Bij goede gezondheidstoestand zijn korst-
hagedissen zeer volhardende grondwer-
kers. Dus voorzichtig wanneer men de 
dieren 's zomers in een openluchtterrarium 
houdt. Eveneens moeten de dieren scha-
duwrijke onderkomens hebben, aangezien 
zij de voile hete zonnestralen niet ver-
dragen. Ofschoon korsthagedissen slechts 
in zeer droge streken aangetroffen worden, 
mag in geen enkel terrarium warm water 
om te baden ontbreken. Waar zulks om 
de een of andere reden niet mogelijk is, 
moet aan de dieren elke dag een goed 
warm bad gegeven worden, want ze baden 
hartstochtelijk graag. Korsthagedissen zijn 
niet alleen dieren die lang in het leven 
kunnen blijven, maar het zijn. ook zeer 

Korsthagedissen 
door G- F. Kiener, Bern, Zwitserland. 
Vertaling: A. T. Reijst. 
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mooie dieren om te houden. De donker-
bruine of zwarte kraaltjesachtige schubben 
zijn op de rug met vleessteenrode of bruin-
rode vlekken of dwarsbanden versierd. Ik 
heb echter ook al dieren met helgele, 
donkergele of oranjekleurige tekening ge-
zien. In verband met hun grote graailust 
moet het terrarium zo eenvoudig mogelijk 
ingericht worden. Dit wil natuurlijk niet 
zeggen, dat er geen planten in gezet 
kunnen worden. Ik voor mijn persoon heb 
mijn terrarium aitijd als volgt ingericht. 
Voor bodemlaag gebruiken we dan, al 
naarmate de grootte van het dier, een 6 tot 
10 cm dikke laag van kwartszand. Het 
beste is om uitgegloeid zand te gebruiken, 
omdat ons pleegdier dan hierin naar harte-

Heloderma suspectum Cope 

lust graven en toch geen zandhopen maken 
kan) want alles valt dadelijk weer in 
elkaar. Rechts en links van voren naar 
achteren oplopend, leggen wij al naar het 
uitkomt enige rotsstenen, die zo zwaar 
moeten zijn, dat het dier ze niet verplaatsen 
kan. Tussen de linker voorzijde en de rech-
ter achterzijde, of omgekeerd klemmen wij 
een zoveel mogelijk ruwe, knoestige tak in. 
Tussen de achterwand en de rotsstukken 
zetten we plantenpotten vast, die een num-
mer groter moeten zijn, dan die waarin de 
planten zitten, opdat deze laatste dan 
daar gemakkelijk ingezet kunnen worden. 
De voorste helft van de bak stellen we ons 
pleegdier ter beschikking, als plaats waar 
hij zijn woelpartijen kan uitoefenen. Als 
planten nemen we het beste Hoya carnosa 
en een paar flink stekelige cactussen, die 
door ons pleegdier zorgvuldig gemeden 
worden. De Hoya komt uit de hoeken waar 

de tak vastzit en worden al naar hun leng-
te aan de tak vastgebonden. Met een 
beetje handigheid kunnen we zo een ter-
rarium inrichten, dat zich met elk ander 
kan meten. Mocht onze Heloderma toch 
nog de lust bekruipen, om in de planten-
potten te gaan graven, dan kunnen we 
hem dat op een eenvoudige manier af-
wennen. Wij knippen een stukje engmazig 
volieregaas, rond als een schijf in de 
grootte van de pot, sparen middenin een 
gat uit ter grootte van de plantenstengel 
en knippen dit nog eens door vanaf de 
rand van de schijf tot aan het gat. Zonder 
de plant te beschadigen kunnen wij nu die 
schijf tussen de plant en het zand van de 
pot schuiven en ze aan de rand van de pot 

Foto: G. F. Kiener, Bern 

met draad vastbinden. Op deze manier 
houdt iedere woeloartij vanzelf op. 
Zoals reeds vermeld, moeten korsthagedis-
sen voldoende warmte hebben, daarom 
moet de bodemtemperatuur nooit onder de 
22 graden C. dalen. Bij 26—27 graden C. 
eten de dieren uitstekend en vele gaan er 
dan toe over ook rauw vlees te eten, dat, 
wanneer het in een geklutst ei gedoopt 
wordt, nog beter aan het doel beant-
woordt. Men kan ook rauw, zeer iijn gehakt 
vlees met het ei vermengen, maar deze 
brei mag niet te dik zijn, anders wordt het 
door vele dieren niet genuttigd. Het liefst 
eten ze zeer verse kippeneieren, die men 
het best een beetje geklutst op een scho-
teltje kan toedienen. Het voeren met nog 
hele eieren is niet zo raadzaam, omdat dan 
de gehele bak ermee ingesmeerd wordt. 
Als proef kan men ook reptieleneieren, 
jonge muizen, dikke nachtvlinders en ver-
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schillende keversoorten aanbieden. De 
beste barometer om hun gezondheid te 
controleren is hun staart. Gezonde en goed 
doorvoede dieren hebben een dikke en 
rolvormige staart, welke het dier als voed-
selbewaarplaats voor schrale tijden dient. 
De van tijd tot tijd te verstrekken hoeveel-
heid voedsel richt zich uitsluitend naar de 
temperatuur van de bodem van de bak 
en wordt vanzelf door iedere verzorger 
spoedig gevonden. Nieuw aangekomen 
magere dieren geve men de eerste dagen 
nooit drinkwater, maar dadelijk vers ae-
klutste eieren. Deze mogen echter nooit zo 

uit de koelkast als voedsel gegeven, maar 
moeten eerst een beetje op temperatuur 
gebracht worden. Zieke en door de reis 
verzwakte dieren kunnen zo hun dorst les-
sen en worden tegelijkertijd gevoederd. 
Wij zien dus, dat het houden en verzorgen 
van deze zo buitengewoon inteiessante 
dieren zo eenvoudig zijn als men zich maar 
denken kan. Zij zijn de aangewezen dieren 
voor al diegenen, die zich kleurrijke, rus-
tige en het lang uithoudende dieren wen-
sen en daarom kunnen ze aan iedere lief-
hebber ten zeerste worden aanbevolen. 

Het kunstmatig uitbroeden van hagedissen-eieren 
door Th. De Vleeschauwer, Merksem (Belgie). 

Om hagedissen-eieren kunstmatig tot ont-
wikkeling te brengen gebruik ik met succes 
een „broedmachine", waarvan onderstaand 
een beschrijving. 
Het geheel bestaat uit een lege jambus 
van 10 kg inhoud, op de bodem waarvan 
houten latjes werden gelegd in een laagje 
water ter hoogte.van een centimeter. 
Op de latjes werden twee bloempotjes 
geplaatst, waaroverheen een dubbel vel 
papier werd gelegd. Over potjes en papier 
werd een dweil gehangen, zodanig dat de 
beide einden in het laagje water a'hingen, 
waardoor de dweil steeds water kon op-
zuigen en het geheel onder de dweil voch-
tig bleef. Als deksel op deze broedinrich-
ting werd een omgekeerde blaker (zo'n 
ouderwetse groen geverfde metalen lampe-
kap) gebruikt, waarin een lamp van 
25 Watt werd geschroefd. Een schetsje 
verduidelijkt het geheel. 
Gcdurenae de nacht lie! ik de lamp bran-
den, waardoor een temperatuur verkiegen 

werd, die schommelde tussen 30 en 37° C. 
Overdag — wanneer de lamp niet brandde 
— schcmmelde de temperatuur tussen 20 
en 28° C. Op deze manier meende ik de 
temperaturen van de dag en de nacht in 
het land van oorsprong van sub-tropische 
hagedissen zoveel mogelijk te benaderen, 
zij het dan in omgekeerde volgoide. 
De bloempotjes werden gevuld met wit 
zand, waarop de eieren werden gelegd, 
en wel zo, dat deze stuk voor stuk los van 
elkaar half in het zand lagen. De ervaring 
hee.'t geleerd, dat het in het eerste begin 
van weinig of geen betekenis is of de eitjes 
weer in precies dezelfde stand worden 
neergelegd als zij door de moederdieren 
zijn gedepeneerd. Op het zand en de eitjes 
gaat dan wat grove, losse bladaarde, ver-
mengd met takjes, vermolmd hout, vergane 
bladeren en wat dies meer zij, alles zo 
poreus mogelijk en aldus een luchtige, 
sponsachtige massa vormend. 
Deze vulling werd verzameld onder een 

a. Omgekeerde blaker 
b. Electrische gloellamg 
c. Jambus 

. d. Grove, losse bladaarde 
e. Hagedissen-eieren 
f. Wit land 
g. Laagje water 
h. Houten latje 
1. Bloempot 
j. Dubbel vel papier 

k. Dwell 
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oude, dichtgegroeide braamstruik. Deze 
samenstelling werd met opzet gekozen, 
omdat van de veronderstelling werd uit-
gegaan, dat een goede ventilatie hier een 
grote rol speelt en dat het gemakkelijk 
kunnen tcetreden van lucht het verzuren 
van de grond voorkomt. 
Op deze wijze is het ook mogelijk vlug te 
inspecteren of er bedorven eieren zijn ont-
staan, door eenvoudig het plukje vulling 
even op te lichten. Mochten er eieren be-
dorven zijn, dan worden deze verwijderd. 

Wie als liefhebber in Nederland in de vrije 
natuur een hagedis tegenkomt, is al spoe-
dig klaar met de determinatie. De keuze is 
immers niet zo erg groot. Niet alzo de lief-
hebber op Nieuw-Guinea. Hij staat voor de 
grote moeilijkheid een menigte bekende 
en onbekende vormen thuis te moeten 
brengen, vaak zonder dat hem locale lite-
ratuur ter beschikking staat. En dan te 
bedenken, dat op welhaast elke paar vier-
kante meter enkele hagedisjes huizen. Wel-
iswaar blijkt het aantal tot nu toe bekende 
soorten de honderd nog niet zo ver te 
overschrijden, doch dit is dan toch nog een 
respectabel aantal, voor wie aan Hollandse 
aantallen gewend is. 
Ik moge in dit verband wijzen op het, mis-
schien thans wetenschappelijk niet meer 
up to date, niettemin onmisbare stan-
daardwerk van Nellie de Rooy: ,,Reptiles 
of the Indo-Australian Archipelago", waar-
van ik bij de determinatie een dankbaar 
gebruik maak. (Zie No. 92 van onze biblio-
theek.) 
Om u enige indruk te geven van de rijke 
variatie aa'n hagedissen in dit land, zal ik 
hieronder trachten een overzicht van de 
voornaamste families te geven, terwijl ik op 
enkele vertegenwoordigers daarvan iets 
nader hoop in te gaan. 
En dan begin ik maar met de grote, de 
familie der Varanidae, hier vertegenwoor-
digd door een zestal species, varierend 
van 75 cm tot 1,60 m. 
Mijn eerste ontmoeting met deze dieren 
was op 'n avond op een weg tussen oer-
woud en sagomoeras. Met hoog opgerichte 
kop, hoog op z'n vier stevige poten lopend, 
kruiste een ongeveer 1 meter lange waraan 
de weg in het licht van de koplampen van 
de jeep. Voorwaar, een imponerend ge-
zicht! Even verschrikt door de felle lam-
pen bleef 't dier staan, om dan zonder 
haast en verre van geluidloos in 't moeras 
te verdwijnen. 
Aantrekkelijke dieren, behalve voor de 
kippenhouder die geregeld kuikens en 
eieren ziet verdwijnen, zodra een waraan 
een opening in het hok heeft gevonden, 

het geheel weer in zijn normale stand ge-
bracht en in bedrijf gesteld. 
Met dit broedapparaat heb ik groot succes 
geoogst met het uitbroeden van diverse 
soorten hagedissen-eieren, die ik kreeg van 
mijn eigen dieren en ook kreeg toegezon-
den door de bekende importeurs van rep-
tielen, de firma Gebrs. Vandevelde te 
Kessel-Lo bij Leuven. Op eerste aanvraag 
werden direct eieren voor dergelijke proef-
nemingen belangeloos beschikbaar gesteld 
— een geste, die wij als terrariumhouders 
ongetwijfeld kunnen waarderen. 

door D. L. Leiker, Seroei, Nieuw-Guinea, 
niet te onderschatten tegenstander voor 
jagers, niet alleen om de stevige bek met 
tanden, maar vooral om de staart, waar-
mee zij rake klappen kunnen uitdelen. 
Natuurlijk gaat hier het verhaal, dat zij 
giftig zijn, wat beslist niet 't geval is. Nu is 
de bevolking wat het uitdelen van het 
predicaat „giftig" betreft, niet karig. Den-
kelijk is 't verhaal in de wereld gekomen 
doordat de dieren niet kieskeurig zijn, ook 
dood aas niet versmaden, zodat de kans 
op infectie van een beet nogal groot is. 
Daarbij dient in acht genomen te worden, 
dat de wondbehandeling bij de Papoea, 
althans naar onze hygienische begrippen, 
nog wel iets te wensen over laat.. De be-
volking jaagt overigens graag op hen, 
blijkbaar om hun zeer smakelijk vlees. 
Enkelen leven uitsluitend op het land, de 
meesten echter voelen zich zeer thuis in 
't water. De exemplaren, die ik tot nu toe 
tegenkwam, waren dan ook steeds in de 
nabijheid van moeras, kali of meer en 
vluchtten ook steeds in die richting. Geen 
wonder dat de volslagen leek hen vaak 
met krokodillen verwisselt. Een ietwat 
nauwkeuriger beschouwing echter van 
houding en gang laat ook op grote afstand 
weinig twijfel over. 
Zolang onze terraria nog in 't algemeen 
bescheiden van aimetingen zijn, kunnen ze 
als huisdier ongeschikt worden geacht, 
waarom ik mij haast om over te gaan tot 
de zeer gevarieerde en ver verspreide fa-
milie der Geckonidae. 
U heeft alien wel gehoord van de Tjitjak, 
die in geen enkel huis in de tropen ont-
breekt. Het zou ook werkelijk een gemis 
zijn. Gezellige diertjes, zoals ze langs pla-
fond en muren racen. Zelfs de meest ver-
stokte reptielen-hater, vreesachtige huis-
vrouwen incluis, vinden hen leuk, behalve 
dan als zij in de hitte van jacht ol gevecht 
vaste voet verliezen en in hals of pan 
vallen! In hun gewone doen vallen zij 
merkwaardig zelden. Er zijn echter momen-
ten in het leven van een tjitjak, dat zij uit 
hun gewone doen zijn. Een ervan is als 
een vreemdelinq op het min of meer afge-
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paalde jachtterrein komt. Onmiddellijk gaat 
de donker van woede geworden grond-
bezitter op de indringer af, zodra deze be-
weegt, waarop deze meestal verbleekt van 
schrik terug deinst. Soms echter raken zij 
slaags, vaak ten koste van een gedeelte 
van de staart of een val in de diepte. 
Steeds is een dergelijk gevecht kort maar 
krachtig, enkele stevige beten, een paar 
shirpende oorlogskreten, gevolgd door 
snelle vlucht van een van beiden. Onge-
wenste copulatiepogingen en een te grote 
prooi zijn dan nog een mogelijke oorzaak 
van het verliezen van vaste grond boven 
de voeten. Alles wat beweegt is prooi, 
maar een dikke nachtvlinder bij een punt 
van een vleugel proberen vast te houden, 
riekt naar optimismel 
Hoe deze beestjes het overigens klaar spe-
len om met vervaarlijke snelheid langs 
gladde oppervlakken te racen, glas incluis, 
is nog niet geheel duidelijk. Onder de poot-
jes is een aantal fijne lamellae te zien. 
Men heeft gedacht aan het ontstaan van 
een vacuum hiertussen, maar bevredigend 
is deze verklaring niet. Een kleefstof wordt 
niet afgescheiden en een vochtig opper-
vlak, waarvan men zou denken dat !t mis-
schien het ontstaan van een vacuum be-
vorderde, blijkt minder houvast te bieden 
en wordt ook zoveel mogelijk vermeden. 
Mogelijk spelen kleine haartjes op de la-
mellae een rol, naast de kleine klauwtjes. 

Uitgesproken nachtdieren zijn het, hoewel 
sommige vertegenwoordigers een beetje 
zonnewarmte niet geheel versmaden. Ik zie 
hen overdag regelmatig aan de buitenkant 
van het huis en aan hun gedrag te oor-
delen is hun gezichtsvermogen ook dan 
nog redelijk, hoewel aanzienlijk minder dan 
in de schemering. Ik noemde reeds het 
shirpende geluid tijdens het gevecht; daar-
naast pioduceren zij het phonetisch moei-
lijk weer te geven geluid, waaraan zij hun 
naam te danken hebben, dat echter meer 
lijkt op „Tsjik-tsjik" en dat kennelijk een 
lokroep is. 
De familie wordt verdeeld in een 9-tal ge-
slachten, waarvan ik u de namen bespaar, 
met een 16-tal hier bekende vertegenwoor-
digers. In de huizen hier is de meest alge-
mene de Lepidodactylus lugubris, een 
10 cm lang bruingrijs, naar gelang stem-
ming en ondergrond echter in licht en don-
ker varierend hagedisje. Het heeft een hoe-
kige ronde staart, ruw geschubd lichaam, 
grote ogen zonder oogleden en een verti-
cale pupil. De andere genera zijn tot 20 cm 
lang, sommige iets meer gekleurd, doch 
gelijken bij oppervlakkige beschouwing 
zeer op elkaar. 
In huis zijn de stevige, witte ronde eitjes 
overal te vinden, vaak in spleten in de 
muur, in de schemerlamp, tussen boeken 
of ook wel eenvoudig op een uitstekend 
lijstje. 

VRAAG EN AANBOD, RUILRUBRIEK 

Ons lid Dr P. J. van der Werff, Laan 1914 No. 41, 
Amersfoort, vraagt te koop de volgende boeken 
op terrarlumgebled: „Dle europfilschen Schlan-
gen", Pr. Stelnheil, Verlag Fischer. Jena; „Eln-
rlchtung von Zlmmer- u. Freiland-Aquarlen und 
Terrarlen", Dr W. Klingelhoffer, Verlag Urban 
& Schwarzenberg, Berlijn; ..Praktlsche Futter-
kunde", Hans Geijer, Verlag Wegner, Stuttgart; 
..Streifztlge durch Corsika". Dr W. Wolterstorff, 

Verlag Wegner, Stuttgart. 
Vraagt tevens ter overname 1 of 2 paartjes Xeno-
pus laevls of Xenopus mUllerl. Gaarne brleven 
met prljsopgaaf. 
Ons lid J. V. D. Muller-Massis, Mlddenweg 20a. 
Haarlem, zoekt naar een aantal Roodbulk-, 
Vroedmeester- en Enoflookpadden. Wie kan 
hem hieraan helpen? 

Boekbespreking 
Prof. Dr Robert Mertens, „Zwischen Atlantik 
und Pazifik", Zoologische Reisesklzzen aus 
Nordamerlka. 
Uitgever: Alfred Kernen Verlag, Stuttgart. Ge-
bonden DM 9,50, gebrocheerd DM 7,50. 

De bekende Duitse herpetoloog Prof. Dr Robert 
Mertens, een goede bekende In onze vereniging. 
heeft in 1949 een studlereis gemaakt naar de 
Veienigde Staten van Noord-Amerika en in het 
hierboven genoemde boek vinden wij zijn beleve-
nlssen vastgelegd. Het werk telt 127 pagina's tekst 
en 32 bladzljden met zeldzaam fraale foto's op 
de beste kwalitelt kunstdrukpapler, bijna alle 
betrekklng hebbend op onze liefhebberij. 
Schrijver beschikt over een vlotte pen en in een 
gezelllge verteltrant lezen wij over reptielen en 
amphibieen, die hij In het voorjaar aantrof aan 
de oevers van het Mlchiganmeer, over zijn excur-
sies in de omgeving van San Francisco en Los 
Angeles, een bezoek aan een woestijn aan de 
Mextcaanse grens, een tocht In een boot met een 
glazen bodem, zodat vissen en schildpadden kon-
den worden bestudeerd, enz. Noord-Amerika her-
bergt een massa dieren, die ultermate geschikt 
zijn voor onze terraria — wij hebben dit al meer 

betoogd — en nu Is dit boek daarom zo lccrzaam 
en interessant, omdat wij over de gewoonten en 
gedragingen van vele dezer Noord-Amerlkaanse 
reptielen en amphibieen waardevolle gegevens 
lezen. Mertens verzamelde in korte tijd niet min-
der dan 146 soorten en ondersoorten, verdeeld 
over 600 exemplaren waarvan 129 salamanders In 
31 soorten, 186 kikkers en padden In 29 soorten, 
140 hagedissen In 26 soorten, 79 Blangen in 34 
soorten en 66 schildpadden in 26 soorten en over 
al die dieren gaat dit boek. Voor een llefhebber 
van kruipend gedierte een pracht boek! Mogen 
wij tenslotte hieraan toevoegen, dat de typogra-
flsche verzorging — gebonden In grljs linnen — 
aan de inhoud evenredlg is, dus uitstekend. 
Mertens zond ons voor onze blbllotheek een 
exemplaar, welke vrlendschappelljke geste door 
ons zeer gewaardeerd wordt en waarvoor wij hem 
hartelljk danken. Opgenomen onder no. 226; 
waarborgsom / 10,—. 
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