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H. Nolten, Eerbeek: 

Woestijn en Woestijnterrarium 
Om ons een begrip tc vormen omtrent een 
woestijn en de levensverhoudingen daarin, 
dienen wij te weten, dat diverse factoren tot 
woestijnvorming kunnen leiden, welke wij kun-
nen omsdirijven als het regelmatig optreden 
van onregclmatige en tegcngestelde verschijn-
selen, zoals zeer lange tijden van droogtc. 
stortbuien. plotselinge koudc afgcwisscld door 
enorm hoge temperaturen en meer van dcrgc-
lijke voor een woestijn normalc abnormali-
teiten. 
Teneinde ccn indruk te geven van de omstan-
digheden waaronder sommige van onze tcrra-
riumdieren leven, volgen hier enkele cijfers: In 
Irak liggen zomer- en wintertemperaturen circa 
70° C. uit elkaar; in Turkestan zelfs 80°. Maar 
ook het dagelijkse temperatuurverschil kan 
enorm zijn: In Tripolis werd + 37° C. overdag 
en — 0.5° C. s nachts gemcten; in de Trans-
kaspische woestijn een verschil van 25° C. 
tussen morgen en middag: in Arizona 36°. 
De door dc zon beschenen bodem wordt nog 
veel warmer, deze bereikt in Palestina tcinpc-
raturen tussen 50 en 60°, in dc Sahara 
7 0 - 8 0 ° C. 
Op verschillende wijze hebben de dieren, die 
in woestijnen leven, zich aangepast. Er zijn 
hagedissen (Sauromalus en enkele soorten 
Agama) die zich op rotsen ophouden, die zo 
warm zijn. dat men ze met dc hand niet kail 
betasten. In Transkaspie leeft Phrynoccphalus 
bij voorkcur in stuifzand en heeft dus zelfs 
geen gelegenheid zich in holen tcrug te trekken. 
Scincus officinalis (Sahara tot Rode Zee) komt 
dikwijls eerst in de heetstc middagtijd tc voor-
schijn en verstijft reeds bij 18° C. 
Er zijn echter ook hagedissen met een andere 
leefwijze. In de Australische woestijn groef men 

Tiliqua's uit en zette deze s middags in dc zon. 
De dieren probecrden deze te ontvluchten. lie-
pen een paar meter en viclen dood neer. Hier 
is grote warmte dus blijkbaar binnen enkele 
seconden dodclijk. Tiliqua verbcrgt zich over-
dag in holen tot wel 90 cm dicpte in de koele, 
vochtigc grond en gaat 's nachts op voedsel uit. 
In de behocftc aan vocht (ook nodig voor het 
vervellen!) wordt in het algemeen voorzien 
door dc in vrijwel alle woestijnen rijkelijk voor-
komendc nachtelijke dauw. 
Niet slechts reptielen, maar ook amphibieen 
spelen het klaar in de woestijn in leven te 
blijven, zoals bijvoorbceld Chirolcptes platycc-
phalus in Australie. In hoofdzaak verblijven zij 
in de beddingen van tijdelijke beken. Overdag 
zitten zij diep in de vochtige, koele bodem 
en komen s nachts te voorschijn. In dc droge 
tijd kunnen zij dikwijls maandenlang verborgen 
biijven. Hun eieren leggen ze in een schuim-
nest in de grond. De larven ontwikkelen zich 
tot het stadium van uitkomen en komen te 
voorschijn zodra de regen valt. Tengevolgc 
van het vochtiger worden van de bodem bij 
regen zwelt het hygroscopische eiwit van de 
,,dril" op, het omhulsel barst open en de 
larven werken zich naar boven en komen in de 
beek terecht. 
Het milieu bcpaalt in sterke mate het natuur-
lijke voedsel van de dieren; in steenwoestijn 
leven behalve kevers, spinnen. sprinkhanen, 
e.d. ook naakte slakken en wormen, terwijl in 
zandwoestijnen bijna uitsluitend sprinkhanen 
voorkomen. 
Wanneer wij al deze dingen weten, zullen wij 
de noodzaak om ons voldoende op de hoogte 
te stellen van de leefwijze en herkomst van 
het verworven ..woestijndier" duidelijk zien. en 
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de inrichting en verzorging van ons terrarium 
hierbij zo goed mogelijk aanpassen. In dit op-
zicht kunnen nauwkeurige gegevens die even-
tuele importeurs en dierenvangers kunnen ver-
schaffen voor onze liefhebberij van onschat-
bare waarde zijn, terwijl wij onszelf via publi-
cities — de handboeken over de verzorging 
van succulenten geven bijvoorbceld goede aan-
wijzingen — een indruk kunnen verschaffen 
van de omgeving waarin onze dieren leven. 
Tenslotte nog dit: In een terrarium in de huis-

kamcr, voor een raam op het zuiden, houd ik 
een aantal exemplaren Lacerta muralis en 
Lacerta sicula. Deze dieren komen bij zonne-
schijn voor de dag en zijn dan 2eer actief. Op 
zonloze dagen echter zijn ze altijd te vinden 
onder het vrij grote waterbakjc, waar de bodem 
vochtig genoeg is om de in het terrarium aan-
wczige wormen erheen te lokken. De hage-
dissen vcrblijven daar licver dan in het droge 
deel van het terrarium, waar overigens genoeg 
schuilgelegcnheid is. 

J. Bovenkerk Jr., Amsterdam: 

Ziekten bij Terrariumdieren I I 
Bij pas ontvangen hagedissen trecdt zeer vaak 
een oogaandoening op. Wanneer wc deze tijdig 
ontdekken, kenbaar aan het veelvuldig gebruik 
van het knipvlies, dat in een reflex vanuit de 
binnenooghoek snel over het oog getrokken 
wordt, een vaak optredend „tranen", kan met 
een drie- tot vicrmaal daags oogspoelen met 
boorwater in de meeste gevallen voorkomen 
worden, dat de oogleden vcrklcven en het 
oog door ontsteking tc grondc gaat. In een 
iets verder stadium kan een 2 % zilvernitraat-
oplossing het proces nog stopzetten. W a a r deze 
middclen falen zien we nog vaak fantastisch 
resultaat met de een of andere sulfamide oog-
zalf. Een blijvend succes volgt alleen daar. 
waar het een primaire oogaandoening betreft. 
Daar deze bij het dier op een veel later stadium 
optrcedt, is ze in de mcestc gevallen secundair 
en geeft de plaatselijke bestrijding weinig, daar 
dan rccidieven optreden. 
In dc vrije natuur treffen wc bij vele hagedis-
sen, bij nauwkeurig schouwen, een of meer 
bloedluizen aan. de mijt Liponyssus saurarum, 
dc rcptielenteek; ogenschijnlijk heeft dc hagedis 
cr weinig last van. In onze terraria heersen, 
door de verminderdc weerstand bij de gastheer. 
optimalc levenskansen voor de mijt. De uit de 
eieren komende larven krijgen vrijwel alle kans 

i 

een gastheer tc treffen, in tegenstelling tot de 
vrije natuur, waar een hoog percentage ver-
loren gaat. In zeer korte tijd zitten de hagedis-
sen er dan ook vol mee en zijn niet in staat 
zich ervan te bevrijden. Vooral de oksels zijn 
voor de mijt een veilige plaats. Buiten de grote 
hocveelhcden bloed, die ze aan hun gastheer 
onttrckken, kunnen zij overdragers zijn van 
verschillende infectiekiemen o.a. Adclca ovata. 
een aan de Gregarinidae verwantc sporozoe. 

Do mijt, vastgehecht in de huid van zijn gastheer. 
Tekening: J. Bovenkerk, Jr. 

De mijt steekt zijn monddclen onder een schub, 
scheidt een protease af, een wecfseloplossend 
ferment, en vormt hiermedc als het ware een 
siphon, die net zover wordt doorgetrokken tot 
hij in een bloedvat belandt en blijft gedurende 
zijn verdere leven hieruit tanken. Alleen de 
eieren worden buiten de gastheer afgezet. De 
uitkomende zespotige larven kruipen tegen een 
grasje op en wachten op een langstrckkende 
gastheer, aan welke zij zich vastklampen. De 
verschillende larvale en nymphalc. achtpotige 
nog niet geslachtsrijpe stadia, worden op een 
gastheer doorgemaakt. 
De algemene remedie tegen bloedluis is: een 
flinke scheut olie (esters van onverzadigde 
vetzuren met glycerol) in de handen en het 
dier hier grondig mee inwrijven; dit procede 
met verschillende tijdsintervallen herhalen (niet 
vcrgcten ook het terrarium zeer grondig tc 
reinigen). Dc bedoeling van dit olicbad is, dat 
de olie in dc stigmata vloeit, waardoor de mijt 
gedwongen wordt los te laten. Bcpaalde teer-
huidigc hagedissen blijken, naar een lid mij op 

De reptielenteek, Liponyssus saurarum. 
Microloto: C. v. Duijn, J r . 
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een vergadering mededeeldc, dit niet goed te 
verdragen en gaan aan dc olicbehandeling te 
grondc. Een ander lid vermeldde, dat hij elkc 
nieuwe aanwinst, ongeacht of hij al of niet 
mijtcn constatcerdc, een olicbehandeling deed 
ondergaan. Een eventuele mijtenpluk moet zeer 
omzichtig geschieden, daar veelal de mond-
delen afbreken en in de huid achterblijven met 
alle gevolgen van dien als ontsteking, prikkcl-
factor voor dc pokkenziekte enz. De huid 
onder de oksels ziet door dc grote hoeveelheid 
mijten, die er gchuisd en de huid wond ge-
maakt hebben, zwart. Het epitheel is in vcr-
sterf gegaan en vormt een pracht substraat 
voor een schimmelcultuur. Na de olie met ben-
zine, benzol of xylol verwijderd te hebben, is 
schimmelvorming (en -bestrijding) te voor-
komen door jodiumtinctuur of lugolse (jood-
joodkali)-oplossing, welke tevens het afstoten 
van de ziekc huid bevordcrt. De bestrijding 
met D D T is niet aan tc bevelen. Hoewel 
ondergetekende er alleen maar succes nice 
gebockt heeft. blijken anderen hier ervaringen 
opgedaan te hebben, dat D D T voor poikilo-
therme dieren vergiftig is. dus hoogstens toe-
gepast mag worden op plaatsen, waar dc 
dieren met de bek niet bij kunnen. 

Eveneens een veelvuldig bij salamanders voor-
komende en met typische verschijnselen ge-
paard gaandc ziekte is de maag- en darm-
catarrh. In hoeverre we hier primair met een 
levcraandoening tc maken hebben, heb ik niet 
kunnen nagaan. daar dc tijd mij ontbrak van 
beide organen doorsneden tc maken. Dc maag 
en darm zijn. zoals bij het openen blijkt, geheel 
gcvuld met een taaie. gelatineuzc massa; het 
dier geeft zijn voedsel tcrug en weigert iets 
tot zich te nemen. Stoppen moet met klem 
afgeraden worden, alleen volkomen rust met 
zo nu en dan een druppeltjc vocht of vruchten-
sap. niet te hoge temperatuur in dc bak, toe-
dienen van nicotylamide, de z.g. PP-factor, 
welke tot het vitamine B-complex behoort. 
vormen m.i. de enige mogelijkhcid van een 
regressie van de catarrh. Eerst na een paar 
wcken mag de hoeveelheid vocht iets opge-
vocrd worden. Nauwlcttend dient men hicrbij 
het diertje gade tc slaan hoe het hierop reagecrt. 
Gaat alles goed, dan mag voorzichtig gepro-
beerd worden enige muggen of andere weinig 
chitineuze dieren te voeren. 

De typische eigenschappen, waarop ik docldc. 
waarvan ik niet weet of zij wcrkclijk specifiek 
zijn voor deze afwijking, zijn, dat dc dieren 
vaak dood in het bassin of drinkbakje worden 
aangetroffen. In hoeverre hier een corrclatic 
bestaat tussen de sterke vochtbehoefte van dc 

K. Delleman, 's-Hertogenbosch: 

Eindelijk is het ons gelukt deze hagedis, tezamen 
met verschillende andere Cubaansc reptielen, 
te importeren. 
Daar Anolis equcstris hoogstwaarschijnlijk voor 

weefsels — de catarrh heeft een sterk water-
onttrekkende werking — en de verdrinkings-
dood is mij niet geheel duidelijk. Theoretiseren-
de heb ik gedacht aan een shockwerking. 
Enerzijds hebben we de sterke wateronttrek-
king aan het bloed door het maag-darmkanaal, 
anderzijds een momentane sterke wateradsorp-
tie door dc huid. Het kan niet anders of dit 
moet gepaard gaan met sterke depolarisatie-
verschijnsclen, die het dier een shock bczorgen. 
De buitenzijde van de amphibie-huid is nega-
tief geladcn ten opzichte van de binnenzijde. 
Het hoe en waardoor laat ik hier buiten be-
schouwing. Een watcr-molccuul is samengestcld 
uit twee atomen waterstof en een atoom zuur-
stof. Als geheel is een watcrmolecuul ncutraal. 
Daar echter het zuurstofatoom zwaardcr is 
dan de waterstofatomen, is cr in de electronen-
beweging rond de zuurstofkern een overwicht. 
waardoor het molecuul aan die zijde ncgatief 
geladen is tcgenovcr dc waterstofzijde. Het 
watcrmolecuul is een dipool. Door dc sterke 
vochtbehoefte vindt over de gehele huid een 
heftige watcradsorptie plaats, met als gevolg 
een sterke depolarisatic (ontlading). Het onder-
huidsc vlcchtwerk van het perifere autonome 
zenuwstelsel ontvangt hierdoor een dusdanige 
impuls, dat de hartspicr of de ademhalings-
spieren hierdoor verlamd worden. 

Wanneer wij reptielen, zoals vaak in een 
stad gebcurt, op een bovenhuis houden en niet 
in staat zijn het terrarium op het Zuid-Westen 
in te stellen. treden na vcrloop van tijd ver-
schijnselen op, die wij onder dc naam rhachitis 
kunnen samenvatten. Bij schildpadden b.v. zien 
wij een vcrweking en vcrvorming van dc been-
platen van het buik- en rugschild. cr treden 
skeletvcrvormingen en vcrgroeiingen op. De 
algemenc toestand loopt achteruit. dc weer-
stand tegen infectics neemt af, kortom. we 
nemen al de verschijnselen van een vitamine 
D-gebrek waar. Hierdoor is tevens de op-
neming van fosfor en calcium in de cclstof-
wisseling, wanneer al voldoende in het voedsel 
aanwezig, ernstig gestoord. Zonlicht of ver-
hoging van kunstlicht. vitamine A-D-prepa-
raten, calciumfosfaat zijn hier de middclen om 
het levensproces weer het oudc gcmiddeldc te 
doen benadcren. 

Reflex, onwillekeurige reactie op gezichts- of 
gevoelsindruk; Poikilotherme dieren. dieren 
waarvan de lichaamstempcratuur afhankclijk 
is van die van de omgeving; Recidivc. herha-
ling; Stigmata, openingcn van de ademhalings-
buizen; Epithecl. bcdekkingswecfsel; Substraat, 
voedingsbodem: Trauma, wond. 

vele lczcrs een onbekende soort is wil ik hicr-
onder trachten u een becld van deze bijzonder 
fraaie hagedis te geven. Anolis equcstris te 
bcschrijven is wel een heel lastige taak; zelden 

Anolis equesiris, de Cubaanse Reuzenanolis 
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Anolis equestris M c r r e m, een mannctje in de donkere klcurcnphasc, waarin donkerbruin en qcel de 
dorninDrende kleurcm zijn. Foto: L. Wijlicls 

zag ik een hagedis, die deze in pracht en 
kleurenrijkdom evenaart. Deze Anolis bereikt 
een lengte van ongeveer 50 cm. Hij heeft een 
forse, langwerpige kop met zwarc, met knobbel-
achtige schubben bczette lijsten, die van de 
achterschedcl naar voren lopen en op het 
puntje van dc snuit samenkomen. De ogen 
staan in grote, zeer bewegelijke bollen, die 
met fijnbeschubdc huid bedekt zijn. Op de wel-
geslaagde foto komt dit goed tot zijn recht. 
De kleur is zeer uitcenlopend en een beschrij-
ving hiervan zal altijd onvollcdig blijven. In 
hoofdzaak zijn het de volgende kicuren, die op 
het dier voorkomen, meestal afzondcrlijk, maar 
soms ook doorcenvlociend: geel, vooral op de 
kop en het voorlichaam; blauw, in vlekken op 
de kop en nek; groen, fraai lichtgrocn is de 
dominerende kleur in de lichte klcurphase; zeer 
donkerbruin, bij zwart af, vooral op het 
achterste stuk van de romp, op dc achterpoten 
en de staart; wit, op de keel en dc borst, in 
vlekjcs op romp en staart; roestbruin en oker-
gcel op de romp. Het dier is gesicrd met een 
schouderstreep, die donkergrocn of bruinzwart 
gezoomd is, maar aan sterke kleurwisseling 
onderhevig: wit. bruin, rood-bruin, groen. maar 
vaak heldcr hardgcel. 
Een van de vele voorkomende kleurcombi-
naties is: heldcr groen met door gelc, witte, 
rode en zwarte vlekjes en stippen gevormde 
dwarsstrepen op de achterste lichaamshelft. 
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Oudere mannelijke dieren zijn vaak bruin of 
bronsgroen, terwijl dan de kop en het voorste 
deel van het lichaam helder geel zijn, met een 
blauwgroene vlek in de nek. De oogleden en 
een band bij dc mondhock zijn pauwblauw, 
vaak ook hemelsblauw van kleur. Overigens 
spelen geslachts- en lccftijdsverschillen zulk een 
grote rol, dat het haast ondoenlijk is tc achter-
halen hoe deze vcrschillen met kleur en kleur-
wisseling verband houden. 
De kcclwam is, ook relatief. enorm groot, terwijl 
die van het wijfje bij deze reuzenanolis in 
grootte nauwelijks onderdoet voor die van een 
mannclijk exemplaar. De kleur is vrijwel egaal 
chromaatgeel, roscachtig. Het opspannen van 
de huid van het kossem geschiedt gcwoonlijk 
na enig knikken met de kop en voorlichaam; 
de warn blijft enige tijd. soms vrij lang, uit-
staan. 
Wordt Anolis equestris kwaad, dan vcrschijnt 
er een 1 cm hoge kam op de rug, soms alleen 
in de nek, maar meestal strekt de kam zich over 
dc gehele rug uit, van vlak achter de kop tot 
voorbij de staartwortcl. Deze kam. tezamen 
met dc opengespcrdc bek en de enorme keel-
warn maken de hagedis tot een zeer indruk-
wekkend dier. 
Ik houd deze grote Cubaanse Anolissen, die 
in hun vaderland hoog in de kruinen van de 
bomen leven, in een goed beplant, volop zon-
licht ontvangend terrarium, dat een inhoud 



Een ander mannelijk exemplaar van de rcuzenanolis van Cuba, yefotograleerd in de groene klcurenphase. 
De grote, vierkante schubben van deze hagedis liggen, zoals duidelijk is te zien, tamelijk ver uiteen. 

Foto: L. Wijflels 

van ongeveer twee kubickc meter heeft. Ik 
geloof niet, dat het onmogclijk is dc dieren 
in een kleine bak te houden, maar in een 
terrarium met een inhoud beneden een kubiekc 
meter zou ik toch Anolis equcstris niet willen 
huisvesten. 
Het Anolissenverblijf staat in een hoek van dc 
huiskamer opgesteld, voor twee ramen, een op 
het Oosten en een op het Zuiden. Het ter-
rarium wordt 's avonds — op zonloze dagen 
dc gehele dag — verlicht met een T.L.-lamp 
van 25 Wat t en twee 100 Watt-glocilampen, 
welke laatste zeer wel in staat bleken tevens 
de temperatuur in de bak voldoende hoog te 
houden. In vcrband met de koelerc nachten is 
een afzonderlijke verwarming nodig, welke nu 
— November — nog niet geheel klaar is. Bij 
zonnig weer branden de lampen vanaf zons-
ondergang tot ongeveer 23.30 uur: als het 
regent of bewolkt is, langcr, 10 a 12 uur per 
etmaal. 
De temperatuur schommclt van 18°—30° C. 
Kortstondige tcmpcratuurdalingen tot ongeveer 
14° C. zijn voor deze dieren niet schadelijk 
geblcken. 
Practisch alles, wat deze dieren aan voedsel 
geboden wordt, nemen zij aan: sabclsprink-
hanen, vcldsprinkhanen, trek- en kassprink-
hanen, krekels, meelwormen, bromvlicgen, was-
motten en -larven, vlindcrs en kevers. Verder 
ook kleine gewcrvclde dieren, hagedissen, nest-

jonge muizen en dito vogeltjes; nu en dan ook 
een kikkertje. 
Drinken doen deze Anolissen, evenals de 
kleinere soorten, door de druppels van be-
sprenkeldc bladcren of van de natte draad van 
de druppclaar tc likken, Soms wordt ook wel 
gedronken uit dc trcchters van de bromelia's, 
en, als de hagedissen wat gewend zijn, aan het 
tuitje van het kamergietertje. dat ik hen voor-
houd. 
Een voortreffelijkc eigenschap van dczc forse 
reptielen is, dat zc de — met zorg in stand 
gehouden — beplanting in het geheel niet be-
schadigen, hoewel ze zich gemakkclijk met 
sprongen van een meter en meer verplaatsen, 
waarbij ze onhoorbaar op tak of stronk neer-
komen. De dieren zijn. gezien hun grootte, heel 
licht van gewicht en gebruiken om zich vast 
tc houden, de hechtvlakken aan hun tenen en 
niet hun klauwcn. Op een echte Anolis-manier 
vinden zij ook aan het gladde oppervlak van 
dc ruiten prima houvast. 
Als men deze hagedissen in de hand neemt 
weten zij flink van zich af tc bijten. Ze zijn in 
staat met hun krachtige kaken, waarop flinke, 
harde tanden staan, ons tot bloedens toe te 
verwonden. 
Tegenover andere hagedissen is Anolis eques-
tris beslist onvriendelijk. Toen ik er een, uit 
onze laatste Cuba-import afkomstigc, Cyclura 
macleayi bij zettc, werd deze leguaan met 
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opgezette keelwammen en opengesperdc bek-
ken ontvangen. Toen het neushoornlcguaantje 
in de buurt van een van dc Anolissen kwam. 
werd er naar de jonge Cyclura gebcten, terwijl 
deze flink met de staart sloeg. Ik weet niet 
hoe het met deze ontmoeting afgelopen zou 
zijn, daar ik, om geen onnodig risico met deze 
kostbarc dieren te lopen, de Cyclura maar 
weer verwijderd heb. Ik geloof echter wel, dat 
dc dieren elkaar op de duur verdragen zouden 
hebben. 
Meestal wordt een vreemd dier te midden van 
andere dieren van eenzelfde soort argwanend 
bekeken en vijandig bejegend. Bij vogcls is dit 
bijvoorbceld al heel sterk. 
Nog onheuser trad Anolis op tegen een nog 
niet geheel volgroeidc Calotcs versicolor. Met 
geopende bek dook de Anolis op de booma-
gaam af. maar deze wist zich sneller nog in 
veiligheid te brengen, dan ik mij — geschrok-
ken — van mijn stoel kon vcrheffen. 
Paringen werden vaak waargenomen. Aanvan-
kelijk grijpt het mannelijke dier het wijfje bij 
de nekhuid vast, maar is cenmaal dc conju-
g a t e tot stand gekomen. dan laat hij haar los. 
De paring duurt minstens 2 a 3 minutcn, soms 
aanmerkclijk langer. De eieren worden in de 
aarde, meestal op een boomstronk, bij een 
plant, afgezet. Ze worden met aarde bedekt, 
terwijl ik kon waarnemen, dat het wijfje met 
dc punt van dc kop het zand op het ei aan-
druktc. De eieren zijn bij het afzetten zowat 
2 cm lang en ..groeier." tijdens de ontwikke-
ling uit tot een lengte van ongeveer 354 cm. 
In de tweede week van Augustus kreeg ik een 
jong uit het ei, dat omstreeks de 20ste Mei van 
1955 moet zijn afgezet. Op 10 November 
kwam cr een jong uit een tweede ei. Drie van 
de vier aanvankelijk gevonden eieren gingen 
helaas verloren door overvcrwarming. Bij ope-
ning blckcn de embryo's in zeer verschillende 
stadia van ontwikkeling te verkeren; een jong 
dier was bijna geheel gereed uit te komen, het 
tweede was al geheel gevormd, maar nog 
kleurloos, van het derde was alleen nog maar 
het paar zeer grote ogen waarneembaar. Deze 
aanzienlijke verschillen in ontwikkeling der 
embryo's doen mij vcronderstellen, dat ook dczc 
soort, evenals dc ..gewone" Anolis carolinensis, 
op min of meer regelmatig tcrugkerende tijd-
stippen telkens een cnkel ei afzet. 
Mijn eerste jonge Anolis equestris mat. direct 
na zijn gcboorte, 13,5 cm. Nu, eind November, 
bcdraagt dc lengte van het eerste exemplaar 
19 cm. Dit hagedisje heeft, toen het 3 of 
4 dagen oud was, enkele pasgeboren exempla-
ren van Lacerta vivipara en Lacerta agilis, die 
in hetzclfde terrarium waren ondergebracht, 
opgegctcn. Later, toen ik de jonge equestris 
met dc kleinere soorten samenhield, bleek, dat 
zelfs de forse Anolis porcatus niet vcilig is 
voor deze vechtlustige hagedis. 

Anolis equcstris M e r r e m. 
Boven: een jong exemplaar, dat enkele dagen voordat 
het zou uilkomen, dood in de nagenoeg lege eierschaai 
werd aangetrolfen. Daaronder: een ei geopend ruim 
4 weken na alzetting. 
Midden: jonge Anolis, een week oud. 
Onder: hetzclfde dier, ruim 2 maanden later. 

Foto's: L. Wijitels. 



Erich Sochurek, Wenen: 

Lacerta sicula kurtklari, 
Een nieuwe ondersooti van hei eiland KRK (Veglia) 

In Mei 1952 verrasten Kurt en Gerti Klar mij 
met een fraaie verzameling reptielen, die zij op 
hun huwclijksreis in de omgeving van Abizzia 
vingen. Tot een nog onbeschreven ondcrsoort 
bleken te behoren de van het eiland Krk mee-
gebrachtc exemplaren van Lacerta sicula. welke 
men tot nu toe beschouwde als identiek met de 
op het naburige vasteland plaatselijk voor-
komende Lacerta sicula campestris. Ik wil dit 
ras noemen naar mijn trouwe jcugdvriend en 
gczel op talrijke herpetologische vangtochten, 
naar Kurt Klar te Wenen. 

Lacerta sicula kurtklari, n. subsp. 

Type: Een volwassen paartje (op de foto) in 
mijn privecollcctie. Dit materiaal zal later 
overgaan naar het Museum voor Natuur-
lijkc Historic te Berlijn. 

Terra Typica: Natuurstenen wallen op het 
strand bij Malinska op het eiland Krk 
(Veglia), Joegoslavie. 

Ondcrzocht materiaal: veertig volwassen exem-
plaren. 

D i a g n o s e : Dit ras onderscheidt zich van de 
op het naburige vasteland voorkomende Lacerta 
sicula campestris door grotere afmetingen en 
een krachtiger lichaamsbouw, door de rood-
gekleurde buik bij dc mannetjes en door een zeer 
duidelijk lichtere kleur en tekening. 
B e s c h r i j v i n g : Lacerta sicula kurtklari is 
een grote, sterk lichtkleurige ondcrsoort, waarbij 
de oude mannetjes vrijwel zonder uitzondering 
rode buiken hebben, wat bij de vastelandsrassen 
van Lacerta sicula bijna nooit voorkomt. De op 

het nabije vasteland levende Lacerta sicula 
campestris is veel intensiever gekleurd en gc-
tckend, is minder fors van lichaamsbouw. De 
kop van Lacerta sicula kurtklari is zeer licht-
kleurig, mist iedere donkere tekening — met 
uitzondering van enkele lichtbruine vlckjes — 
en dc anders zo felblauwe okselvlek is zwak 
hcmelsblauw en maar even aangeduid. De lichte 
strepen op de rug en de flanken ontbreken 
geheel of zijn nog slechts in de vorm van 
vlekken aanwezig. Dc donkere tekening op het 
midden van de rug is bepcrkt tot het voorste 

Foto: Kozl ik en Sochurek 

dcrdc deel van het lichaam en bestaat uit enige. 
ondcrling gescheiden vlekken. De nettekening 
op de flanken is grovcr dan bij Lacerta sicula 
campestris. maar zeer vaag. De rug is tccrgroen 
van tint: de tekening op de staart is onduidelijk, 
Een onderzoek naar de op de eilanden voor de 
kust van Istrie voorkomende Lacerta sicula zal 
ongetwijfcld de beschrijving van nog enkele 
nieuwe rassen opleveren. 

Lacerta sicula kurtkla-i, cine none Rasse von der 
Insel Krk (Veglia). 

Typus: Ein Parchen adult (abgcbildet) in meiner 
Privatsammlung. Wird spater dem Natur-Museum 
Berlin ubcrgeben. 

Terra lypjca: Steinmauern am Strand von Malinska aul 
der Insel Krk (Veglia), Jugoslavien. 

Untersuchtes Material: 40 erwachsene Exemplare. 
D i a g n o s e : Unterscheidet sich von der am benach-
barten Festland lebenden Lacerta sicula campestris 
durch bedeutendcre Grdsse und Starke, die Rot-
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bauchigkeit der Mannchen und durch die schr deul-
liche Aufhelluny von Farbung und Zeichnung. 
B e s c h r e i b u n g : Lacerta sicula kurtklari ist eine 
grosse, stark aufgehellto Rasse, bei der die alten 
Mannchen fast ausnahmslos rotbauchig sind, was bet 
fcstliindischen Rasscn von Lacerta sicula nur ausserst 
selten vorkommt. Die am benachbarten Festland lokal 
vorkommende Lacerta sicula campestris ist viol krafti-
ger gefarbt und gezeichnet und von schwacherer 
Gestalt. Der Kopf von Lacerta sicula kurtklari ist sehr 
helltarbig, ohne jede dunkle Zeichnung — mil Aus-
nahnu; einigcr hellbraunlicher Spritzer — und der 
sonst so kriiftigblaue AchsolNeck ist blass hiinmelblau 
und oft nur schwach angedeutet. Die hellen Riicken* 
und Seitenstreifen fehlen vollkommen odor sind nur 
kurz angedeutet. Die dunkle Zeichnung auf der Ruckcn-
mitte beschriinkt sich nur auf das vordere Drittel und 
besteht aus einigen nicht zusammenhangondeu dunklen 
Flecken. Die seitliche Netzzeichnung ist grol>er als bei 
Lacerta sicula campestris jedoch sehr verb lass t. Das 
Griin auf dem Riicken ist sehr hell und weich und die 
Schwanzzeichnung nicht sehr kraftig. 

Ledenlijst 
Nieuwe leden: 
Broek, H. van den, Sluiskade N.Z. 114, Almelo; Jansen, 
P., Brnckslootkade la, Voorburg; Veen, C. van, 
Maaskado 103b, Rotterdam; Walle, J. H. van de, 
Bloemendalstraat 2a, Zwolle; Natuu r weten schappelijke 
Vereniging ..Scalares", Seer. Dhr. Manhaeve, Etienne, 
St. Hubrechtstraat 90, Roeselare, Belgie. 

Werkgroep Amsterdam 
De Aprilvergadering, wederom gehouden ten huize van 
de fainilie Brehm, werd bijgewoond door de heren 
Van Oyen en Menne, de voorzitter en de secretaris 
van onze vereniging. De heer Scholten, die als spreker 
voor deze avond aangezocht was, sprak over planten, 
geschikt voor het vochlige, verwarrnde terrarium. 
De meest houdbare soorten werden genoemd, be-
sproken en voor een groot deel ook getoond. Een 
lezing, die een dankbaar gehoor vond. 
De Mei-bijeenkomst zal op de 15e van die maand 
worden gehouden in de grote zaal van het Zoologisch 
Laboratorium aan de Plantage Doklaan, in verband 
met te vertonen films. 

N o t a B e n e 
In een van de vorige nummers vermelden wij, dat nog 
verkrijgbaar is: Dr. Nelly de Rooy: The Reptiles of the 
Indo-Australian Archipelago. Dit blijkt op een ver-
gissing te berusten; het werk is al ruim twee jaar 
geheel uitverkocht. 

Tussen half Juli en half Augustus zal onze 
bibliothecaris. de heer A. T. Reijst, geruime tijd 
afwezig zijn, in verband waarmee de leden 
wordt verzocht hun aanvragen om bocken voor 

ISNELBUFFET 
een rubriek voor insecteneters 

Nu het, tegen alle verwachting in, toch weer min of 
meer lonle geworden is, valt er voor onze beschubde 
vrienden weer heel wat te verhapstukken. 
Allereerst hebben we daar weer de wolfsspinnetjes 
langs de waterkanl. Er is geen insect dal vlotter in de 
open jampot rent. Ze worden door de moest veel-
cisende terrariumdieren graag gegeten en zijn nu in 
betrekkelijk grote hoeveelheden te vangen. Minder 
gemakkclijk is de jacht op veldkrekels, die zich nu a] 
zitten te zonnen voor hun holen, maar nog niet 
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tsjirpen. Het zijn vrij grote, donkergekleurdc insecten, 
die — voor zover mij bekend — alleen op zandgrond 
voorkomen. Ook bij deze dieren is het noodzakelijk 
het gevangene zoveel mogelijk van elkaar gescheiden 
te vervoeren, opdat de insecten elkaar niet zullen 
doden. 
Behalve enkele vlinders, zijn er weer volop vliegen, 
met enige kennis van zaken ook hommels te vangen. 
Hazel wormen en gravende amphibieen kunl u een 
groot yenoegen doen met regenwonnen en engerlingen. 

15 Juli in te zenden. Zij, die werken ter lezing 
ontvingen, doen er goed aan deze niet tijdens de 
afwezigheid van de heer Reijst terug te zenden. 

Vakantie Bibliothecaris 
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