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Prof. Dr. A. Stolk, Amsterdam: 

Mijn ervaringen met de Agaam 
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Volwassen Agama in imponeerhouding met dc telelens in het vrije veld gctotograicerd. De roodachtige, 
lemige bodem, die plaatselijk volkomen zonder vegetatie kan zijn, bevat grotere en kleinere steentjes. 

Foto Prol. Dr. A. Stolk 

69 



Toen ik in 1957 een expeditic naar de binnen-
landen van Afrika kon ondernemen, in aan-
sluiting aan een studiereis waarbij voordrachten 
aan verschillende universiteiten werden ge-
houden, nam ik het besluit om naast het waar-
nemen van het grote wild, de vegetatie en de 
negerstammen, ook mijn aandacht aan de rep-
tielen en de amphibien te schenken en daarbij 
zoveel mogelijk de milicufactoren na te gaan. 
Aangezien de rechtgeaarde terrariumliefhebber 
zijn dieren zo goed mogelijk wil huisvcsten en 
eventueel zelfs tot voortplanting wil brengen, 
moeten die milieufactoren bij reptielen en am-
phibien van het grootste belang worden ge-
acht. zoals dit trouwens ook bij vissen het ge-
val is. Wanneer men de betreffende literatuur 
echter nagaat, komt men al spoedig tot de 
conclusie, dat zeker niet alles van die milieu-
factoren bekend is, om maar te zwijgen over 
het feit, dat op verschillende punten grote 
manco's bestaan. 
W a t nu de Agaam (Agama agama) betreft. 
deze hagedis hebben wij uiterst algemeen in 
Centraal Afrika aangetroffen, zowel in de uit-
gestrekte savanne en het vrijwel ondoordring-
bare oerbos als in de onmiddellijke omgeving 
van de rivieren, die in de regenpcriode tot 
machtige stromen kunnen worden. Duidelijk 
konden wij vaststellen. dat dit prachtige dier, 
dat in zijn gepantserde huid de meest inten-
sieve kleurschakeringen van groen tot grijs 
en van geel tot donkerblauw laat zien en in 
geagiteerde toestand zo grappig met de kop 
kan knikken, een uitgesproken voorlicfdc schijnt 
te hebben voor de menselijke nederzettingen. 
Wij troffen hem bijvoorbeeld aan in de directe 
omgeving van de hutten en konden met vol-
doening constateren, dat de negers hem over 
het algemeen weinig last bczorgden. Men ging 
hem eerbiedig uit de weg en dacht er niet aan 
om hem te doden. Ik was zo gelukkig om dc 
zeldzame abnormalitcit van een twee-staartige 
vorkstaart-Agaam te observeren en uit het ge-
sprek, dat ik over deze vondst met mijn gids 
mocht hebben, bleek, dat dergelijke individue'n 
vollcdig taboe zijn, omdat ze als door een 
hogere macht bezield worden beschouwd. Het 
is mogelijk. dat de Agaam door bepaalde neger-
stammen en pygmeee'n wel wordt vervolgd, 
maar persoonlijk heb ik daarvan nooit iets 
gezien. 

Niet licht zal ik de Agaam-vangsten vergeten 
aan de oevers van de grote rivieren en in de 
omgeving van het Kivu-mcer en het Edward-
meer. Plaatselijk zijn daar uitgebreide rots-
formaties aanwezig en daarop lagen de Agamen 
reeds in de vroege morgenuren te zonnen, door-
gaans in gezelschap van witborst-aalscholvers, 
ibissen en kroonkraanvogels. Wanneer ik dc 
hagedissen voorzichtig naderde, gingen de kop-
pen als op commando omhoog en begonnen zij 
als om strijd hartstochtelijk te knikken. W a n -
neer ik nog dichter bij kwam, sloegen zij on-
verwacht op de vlucht, terwijl zij — geagiteerd 
als zij waren — met hun mooiste kleuren pronk-
ten. 
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Het is meermalen gebeurd, dat het reptiel en 
ik rond een kleine rots achter elkaar aan renden, 
hetgeen vrijwel steeds eindigde met het ver-
dwijnen van ecrstgenoemde in een rotsspleet. 
En dan was het maar geduldig wachten om te 
zien of het vurig-begeerde object te eniger tijd 
weer naar buiten wilde komen. 
Toch is het mij gelukt om een behoorlijk aantal 
exemplaren te bemachtigen en levend in Hol-
land te krijgen. In het ruime, goed verwarmde 
terrarium bleken zij spoedig te kunnen wennen. 
Ik had het natuurlijke milieu zo gocd mogelijk 
nagebootst en in de omgeving van een kleine, 
ondiepe vijver enige rotsformaties aangelcgd 
met in aansluiting daaraan een vrij dikke vege-
tatie van enige succulenten. In overeenstem-
ming met het natuurlijke milieu liet ik de tem-
peratuur overdag tot ongeveer 35°C. stijgen. 
terwijl de nachtelijke dating tot ongeveer 16°C. 
ging. Op deze wijze lukte het mij om de dieren 
uitstekend in conditie te houden. 
Behalve aan de oevers van rivieren en meren 
trof ik de Agaam eveneens aan in de savannes 
en het oerbos. Wanneer de dieren zich be-
dreigd voclden, klommen zij hier stecvast in 
een boom of in een Euphorbia en wachtten 
vervolgens. evenals de eckhoorn in ons land, 
rustig de dingen af. die komen zouden. 
Die Euphorbia is familie van de Christusdoorn, 
die bij ons wel als kamerplant wordt gehouden, 
maar heeft daarvan op het eerste gezicht door 
zijn reusachtige afmetingen weinig meer weg. 
Hij is zo groot als een boom geworden en kan 

Een van Atrika's grote meslkevers 
Foto Prol. Dr. A. Slolfc 
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Vrrhvassen At/a/na (iguma, die voor mij in een boom is gevhlcht en nu nieuwsgierig als een eekhoom op een 
veiligc aisland naar mij zit le kijken. Voordat hij delinitiel in de hladerkroon verdtveen, slaagde ik er nog 

Foto Prof. Dr. A. Stolk 

keversoortcn ter wereld en heeft behoorlijke 
afmetingen. Hij wordt in deze streken zeer 
algemeen aangetroffen en ik ben dan ook 
meermalen in de schemering met hem in aan-
raking geweest, doordat hij als een steen tegen 
mijn hoofd opvloog. Ik kan u verzekcren. dat 
dit een vreemde en zeker niet prettigc sensatie 
betekent. 
De genoemde Agaam had de Goliathkever in 
de schaduw van enig struikgewas tc pakken 
weten te krijgen en was nu bezig om het dier 
naar binnen te werken. Uit de aard der zaak 
kosttc hem dit wel enige moeite, maar uit-
eindelijk gelukte het hem toch. 
Weer in Nederland teruggekeerd heb ik de 
literatuur geraadplcegd met betrekking tot de 
voedselopname van de Agaam en daarbij kwam 
ik te weten, dat H e r b e r t L a n g , die momen-
teel assistent is aan het Transvaal Museum in 
Zuid Afrika, indertijd heeft gezien, dat een 
dertig centimeter lange Agaam een tien centi-
meter langc sprinkhaan doodde, en vervolgens 
een kuiken, dat eveneens een deel van de buit 
wilde bemachtigen, zonder vorm van proces 

•vcrzwolg. Mijn waarneming komt dus uit-
stekend met die van L a n g overeen. 
Het is vrijwel niet te geloven, dat dc Agaam 
het grote lichaam van het insect met het krach-
tige, goed-ontwikkelde chitinc-pantser kon ver-

juist in om met de telclcns deze opnamc te maken. 

in bepaalde streken het algemene savannc-
beeld volkomen behcersen. In de schemering 
kan het silhouet zo typisch zijn, dat men soms 
een ogenblik meent een ongewenste ontmoeting 
te hebben met een olifant, die ten teken van 
agressiviteit zijn reusachtige oren wijd heeft 
uitgezet. 
Het is mij gebleken, dat die reuzen-euphorbia's, 
die soms tot grote bossen verenigd zijn, een 
gunstige broedgclegenheid kunnen bieden aan 
maraboe's en pclikanen. Het is ongetwijfcld 
een prachtig gezicht om die forse vogels hoog 
in de euphorbia's te zien, terwijl zij bezig zijn 
met het voederen van de altijd hongerige jon-
gen en dit alles tegen het azuurblauwe fond 
van de tropenlucht. En het is een groot voor-
rccht om in een dergelijk gebied op reptielen 
uit te gaan, al dient men ook goed op te pas-
sen voor de beruchte, uiterst giftige, zwarte 
Mamba (Dcndroaspis polylcpis) en de niet 
minder giftige pofadder (Bitis arictans M e r r ) , 
die hier vrij algemeen voorkomen. Ook wordt 
hier de gestreepte Mabuya (Mabuya quinquc-
tacniata L c h t ) aangetroffen. 
Van al de ervaringen, die ik met de Agaam 
mocht hebben, is de merkwaardigste wel deze, 
dat een groot, volwassen exemplaar voor mijn 
ogen een Goliathkever vcrslond. De Goliath-
kever behoort, zoals bekend, tot de grootste 
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teren, maar het schijnt toch zo te zijn. In tcgen-
stelling tot terrariumdieren, die nogal eens te 
gronde gaan aan ontsteking en degeneratie van 
het maag-darm-kanaal, gcpaard gaande met 
een sterke opeenhoping van chitine-pantsers, 
afkomstig van onvoldoende verteerde voedsel-
dicren, schijnen de reptielen in de vrije natuur 
de chitinc uitstekend te kunnen verteren. Inder-
tijd heeft onze ex-voorzitter. de heer Van 
Oyen, met mij de mogelijkheid besproken, of 
in dit geval de temperatuur niet een belangrijkc 
invloed zou kunnen hebben en wel in die zin, 
dat bij een optiinale temperatuur, die helaas in 
de meeste terraria nog al eens iets te wensen 
ovcrlaat, de chitine wel degelijk zou worden 
verteerd. In verband hiermede heb ik enige 
experimenten met hagedissen ingesteld en dc 
voorlopige rcsultaten daarvan, waarop ik later 
nog wel eens hoop terug te komen, wijzen 
inderdaad in deze richting. Het geval van dc 
ongelukkige Goliathkever kan ook zeer zeker 

als illustratic dienen voor de genoemde op-
vatting. 

Voorts heb ik herhaaldelijk gezien, dat Agamen 
insecten vingen, maar nooit waren deze zo 
groot als de Goliathkever. Ook ben ik zo gc-
lukkig geweest om de baits en de paring mee 
te maken. Ik kan niet anders zcggen. dan dat 
het daarbij nogal vurig toeging en dat dc strijd 
tussen de CJCJ zeer hevig was. Doordat de 
paging plaats vond op een rotsachtig terrein 
zonder veel vegetatie, kon ik het verschijnsel 
bijzonder goed waarnemen. De eieren bleken te 
worden afgezet in boomspleten en -holtes, die 
met half verteerd hout en vcrgane bladeren 
waren gevuld. Het vochtige broeikasklimaat, 
dat daarin heerst, is nodig voor de ontwikke-
ling van de embryonen. Wij hebben een groot 
aantal eieren kunnen verzamelen en hopen daar-
aan dc ontwikkeling microscopisch te kunnen 
nagaan. 

M. van Rekum, Amsielveen: 

Een zeer fraaie grijpkikker, Phylomedusa Rohdei 

De Werkgroep Amsterdam wist enige maan-
den geleden beslag tc leggen op een dertigtal 
zeer fraaie boomkikkcrtjes. die werden aange-
boden onder de naam Phylomedusa rohdei. 
Zodra de zending binnen was, toog ik ver-
hcugd naar huis met twee exemplaren ter 

grootte van ca. 2—2,5 cm. 
In verband met deze geringe grootte durfde ik 
de diertjes niet in mijn terrarium met anolissen 
(waaronder de geweldige vechtjas Anolis saba-
nus) onder te brengen. Bovendien was mij ook 
niet bekend of deze Phylomedusa's giftig waren 

\ 

Zo ,,loopt" Phylomedusa rohdei van het enc stcunpunt naar het andere. 
Foto: M. van Rekum 
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en dus gevaar konden opleveren voor de 
overige bewoners van mijn terrarium. 
Daarom vcrdwenen de dieren in mijn quaran-
taine-terrarium van 30 cm lang. 20 cm breed en 
•10 cm hoog, dat beplant was met enigc cryp-
thanthussoorten. Een achterwand van kurk-
schors en enigc klimtakken complcteerden dit 
kleine bakje, waarin geen vijvertje aanwezig is. 
In een oogwenk waren beide kikkertjes tussen 
de bladeren van de crypthanthus vcrdwenen en 
lieten zich de hele dag niet meer zien. 
Het grote probleem was meteen al het voedsel. 
Wa t zouden dergelijke kleine kikkertjes eten? 
In mijn eigen terrarium-bibliothcekje was niet 
veel te vinden over Phylomedusa rohdei. Dus 
besloot ik maar fruitvliegjes (Drosophila mcla-
nogaster) te voeren. die ik dank zij de zeer 
cenvoudige kweek in voldoende mate tcr be-
schikking had. Voorts leken mij dc larven en 
de vlinders van de kleine wasmot (Achroca 
grisclla F.) als voedsel ook wel geschikt en 
dus werd ook hiervan een portie in het terra-
rium gedaan. Er gcbeurde echter niets. Op 
deze wijze kon ik ook niet nagaan of dc dieren 
werkelijk aten. De weinige literatuur. die ik 
had. vermcldde, dat deze kikkers er een nachtc-
lijke levenswijze op na hidden. En dus ging 
ik de nacht imiteren. 's Avonds gingen in de 
kamer alle lampen uit en ook de terrariumver-
lichting werd uitgeschakeld. Alleen twee kool-
draadlampen van 5 W a t t elk bleven aan. Vol 
spanning stond ik in deze schemering voor 
het terrarium met in de hand een flesje wasmot-
larven en een pincet. 

En zie, het wonder geschiedde. Nog geen vijf 
minuten later verschenen beide Phylomcdusa's 
en kropen traag over dc planten en de klim-
takken. Ze scharrelden rustig door het terra-
rium en toen zc ongeveer tien minuten rond-
kropen. achtte ik de tijd gekomen voorzichtig 
een wasmotlarve in de buurt van een der kik-
kers te brengen. Langzaam draaidc Phylome-
dusa zijn kop in de richting van de over de 
tak kruipende larve, schoof langzaam naar de 
prooi, die zonder onderbreking met de ogen 
werd gevolgd, toe . . . en hap - slik, weg was 
de larve. Vlug werd nu dit spelletjc herhaald 
met de tweede kikker en ook deze hapte dc 
wasmotlarve vlug weg. Gclukkig, ze bleken 
dus te eten. Ik bedacht me verder geen ogen-
blik en liet nu nog een flinke portie larven los 
en bleef staan kijken, hoc de kikkers jacht 
maakten op dit voedsel en de ene larf na de 
andere buit maakten. 
Van onze onvolprezen bibliothecaris ontving ik 
enige dagen later het een en ander aan lectuur 
over deze grijpkikkers. Bij het lezen hiervan 
bekroop mij de twijfel, of mijn beide exemplaren 
wel Phylomedusa rondci waren, of dat ze tot 
de Phylomedusa hypocondrialis mocsten wor-
den gerekend. In het begin begon ik hoe langer 
hoe meer tot deze laatste soort over te hcllen. 
De kleine dieren maakten een determinatie 
echter erg moeilijk, terwijl ik bovendien aange-
wezen was op een tabel, waarin de verschillen 
tussen beide soorten werden opgenoemd. Maar 

Viistgeklemd op een blad van de Monstera deliciosa. 
Foto M. van Rekum 

wat te doen als jc maar een van de beide 
soorten tot je beschikking hebt? Na ijverig stu-
deren en observeren moest ik echter toch wel 
tot de slotsom komen, dat ik inderdaad Ph. 
rohdei in mijn terrarium had, hoewel van tijd 
tot tijd mij toch nog wel eens enige twijfel bc-
sluipt. 
Maar laat ik u eerst enige bijzondcrheden over 
deze kikkers vcrtellen. Zoals uit de titel van 
dit artikel blijkt, behoren de Phylomedusa's tot 
dc grijpkikkers. Deze naam hebben ze te dan-
ken aan het feit, dat de duim en grote teen ten 
opzichte van de andere vingers oponeerbaar 
zijn net als onze duim dus. Hierdoor hebben 
dc voor- en achterpootjes zich ontwikkeld tot 
prachtige grijporganen, waarmede zij zich zelfs 
aan de dunste twijgjcs en bladstengels kunnen 
vasthouden. 
De dicrtjes zijn op de rug fraai bladgroen ge-
kleurd, waardoor ze, als ze overdag zitten te 
slapen, niet van hun omgeving zijn tc onder-
scheiden. Zelfs in het boven bcschreven kleine 
terrarium kon ik ze overdag slechts met zeer 
veel moeite terug vinden. 
Wanneer ze 's avonds in dc schemering op 
jacht gaan. ziet men deze dieren in hun voile 
kleurenpracht. De groene rug is afgezoomd 
door een creme-gele flankstreep, waaronder 
weer een grijze streep loopt. De binnen- en 
de buitenkant van dc opperarmen en van de 
achterpoten zijn, evenals het achterste deel 
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van de flanken, prachtig oranje gekleurd en 
versierd met donkcrviolette dwarsstreepjes en 
vlekjes. De buik is grauw-wit: de rand van dc 
onderkaak is creme-gcel, terwijl de overgang 
naar de keel, die ook grauw-wit gekleurd is, is 
afgezoomd met een onduidclijk grijs kartelig 
streepje, een voortzetting van de violet-grijzc 
flankstreep. De binnenkanten van onderarmen, 
handen, enkels en voeten zijn bruin-beige van 
kleur, ook al weer afgeschciden van de groene 
bovenkanten door een violette streep. De vin-
gers en tenen zijn bovenop groen, maar de 
laatste kootjes hebben dezelfde kleur als hand-
palmen en voetzolen. 
Door de Duitscrs wordt dczc kikker de ..Maki-
Frosch" genoemd, omdat het dier sterk doet 
denken aan de Maki, een soort half-aap. Men 
zou dit dier echter even goed kameleonkikker 
kunnen noemen, omdat men in de gedragingen 
veel terugvindt van het kameleon. Wanneer 
deze kikkers op jacht gaan, sluipen ze als het 
ware door het terrarium, wat een weerzinwek-
kend gezicht zou opleveren als het niet van 
die kleine diertjes waren. Voetje voor voetje, 
steeds voorzichtig tastend naar Stengels, twij-
gen of bladranden, bewegen ze zich voort, zich 
beurtelings met de vier tenen van de voorpoten 
of de vijf tenen van de achterpoten vastklem-
mend om het gevonden steunpunt, waarna een 
ander pootje weer tastend naar een nieuw 
steunpunt zoekt. De achterpoten zijn naar ver-
houding zeer lang en zeer dun, wat een magerc 
indruk maakt. Men zou dus denken, dat het 
zeer behendige springers zijn, maar het voor 
de hand liggende gaat weer eens niet op. Want 
springen doen ze maar heel, heel zelden. 
De ogen hebben een vertikalc splcctpupil, die 
overdag tot een nauwelijks zichtbaar streepje 
wordt vernauwd. In de schemering en in het 
donker, als de dieren op jacht gaan, vcrwijdt 
dc pupil zich, zodat de ogen tenslottc als twee 
kleine, gitzwarte kraaltjes op de kop staan. 
Hoewel deze kikkers volgens de literatuur be-
hoorlijk kunnen kwaken. is het enige geluid, 
dat ik ze heb horen voortbrengen, een zeer 
klagelijk gemiauw net als van een pasgeboren 
katje. Dit miauwen zou volgens de literatuur 
een uiting van onbehagen zijn, hetgeen ovcreen-
stemt met mijn waarnemingen, want ze begin-
nen meestal te miauwen als ze overdag worden 
opgepakt of als ze door een medebewoner in 
hun dagrust worden gestoord. 
Zeer bijzonder is dc brocdzorg van deze kik-
kers. In de paartijd verzamclen de paartjes zich 
in bomen en struiken boven pocltjes en vijver-
tjes. Met de achterpoten grijpen de kikkers een 
bladrand vast en krullen het blad om tot een 
soort trechter, waarin het Q de eieren depo-
neert. De gelatine-achtigc massa houdt de blad-
randen verder bijeen en in de trechter, die bijna 
altijd boven het water wordt gemaakt op een 
hoogte van 30—150 cm boven de waterspiegcl, 
komen de larven uit dc eieren. Ze laten zich 
dan door de trechter in het water vallen en 
groeien daar verder op. Mochten de larven 
naast het water terecht komen, dan proberen 

zij dit door springende bewegingen te bcrei-
ken. Voor zover mij bekend is de kweek van 
deze kikkers in gevangenschap tot nu toe nog 
niet gelukt. 
In de literatuur worden deze kikkers over het 
algemeen tot de vrij moeilijk houdbare dieren 
gerekend. Meestal wordt aangeraden te voede-
ren met vliegen, doch dit is mijns inziens een tc 
eenzijdig voedsel. Ook J o s e f O e r t t e r 
waarschuwt tegen het voeren met alleen maar 
vliegen (Zeitschrift fiir Vivaristiek, juli/aug. 
1958). Volgens hem worden de dieren hierdoor 
te traag en neemt de eetlust af. Hij beveelt 
kakkerlakken en kleine krekels aan, vooral dc 
huiskrekeltjes. Uit eigen waarnemingen is mij 
gcbleken, dat deze kleine kikkertjes ook meel-
wormen eten. 
Een fout, die ook zeer veel gemaakt wordt. 
is, dat men als volgt redeneert: ,,Het dier komt 
uit Brazilie. dat is dus uit een tropisch oer-
woud, dus . . . dag en nacht hoge tempera-
turen zonder nocmenswaardige daling". Dit is 
in het algemeen gesproken wel juist. maar in 
de tropen vindt men ook hoge bergen, waar 
het regenwoud overgaat in het zogenaamde 
nevelwoud en hier zijn de dagen weliswaar vrij 
warm, maar de nachten zijn beduidend koeler. 
Mijn buidclkikkers (Castrothcca marsupiata) 
komen uit Equador uit de omgeving van Quito. 
Maar Quito is zeer hoog gelegen en heeft koele 
nachten. Aanvankclijk hicld ik mijn Phylome-
dusa's samen met deze buidelkikkers in mijn 
kleine quarantaincterrarium. Overdag stecg de 
temperatuur tot circa 26°C.. maar daalde 
S nachts tot circa 15°C. en tijdens de vorst-
periode zelfs tot 10°C. En toch waren beide 
soorten in die koude nachten actief en namen 
voedsel aan. Ook O e r t t e r beveelt in zijn 
artikel deze tcmpcratuursschommelingen aan, 
zodat ook op dit punt mijn waarnemingen 
parallel lopen met de zijne. 
O e r t t e r was voorts nog van mening, dat 
deze kikkertjes gerust bij slangen kunnen wor-
den gehouden. welke mening hij op het vol-
gende experiment baseerde. De felle kleuren 
van Phylomedusa, die alleen te zien zijn als de 
dieren in beweging zijn, gaven hem aanleiding 
hicrin „waarschuwingskleuren" te zien (evenals 
b.v. de kleuren van de wesp en de vuursala-
mander). Daarom gaf hij aan een boomslangetje 
(Phylodrias olfcrsi), uit dezelfde streck af-
komstig als Phylomedusa, een exemplaar, dat 
toch reeds ten dode was opgeschreven. Toen dc 
Phylomedusa met een stokje in beweging was 
gebracht, stootte de boomslang toe, maar 
spuwde het kikkertjc direct weer uit en pro-
beerde haar snuit, blijkbaar vol afschuw, aan 
beide kanten aan de takken af te wrijven. 
O e r t t e r bemcrktc toen, dat het kikkertjc sterk 
naar knoflook en uien rook. Dit experiment, 
met andere en hongerige slangen herhaald, 
leverde steeds hetzelfde resultaat op. De slan-
gen lustten de Phylomedusa niet en lieten deze, 
ook als het dier zich in beweging zette, verder 
steeds met rust. 
Voor hun medcbcwoncrs schijnen zc echter niet 

74 



giftig te zijn, want na een paar weken verhuis-
den ze toch naar mijn Anolissentcrrarium, waar 
ze nu, evenals mijn buidelkikkers, thans bijna 
een half jaar tussen de anolissen zitten. die nog 
even gezond zijn als voor de inwoning. Wel 
sproei ik veel (zie mijn artikel ,,Probleem-
dieren of probleemterraria", febr./mrt en apr./ 
mei 1959), vooral ook, omdat deze kikkers het 
benodigdc vocht met de buik opnemen en niet 
— zoals b.v. Hyla arborea — van tijd tot tijd 
een bad nemen. Ze glijden daarbij met de buik 
over de natte bladeren, totdat ze de benodigde 
vochtigheid hebben opgenomen. Mochten er 
daarbij eens wat verontrcinigingen op hun rug 
komen, b.v. plukjes mos of dorre bladdeeltjes, 
dan weten ze deze heel behendig met hun lange 
achterpoten (waarmee zij tot over hun snuit 
kunnen reiken) te verwijderen. Ze pakken het 
plukje mos met een achterpoot vast en slingcren 
het dan met een snelle beweging weg. wat een 
grappig gczicht is. 
Al met al kan ik besluiten met het volgende 
resume: 

Voedsel: 
Zoals bij alle dieren zo afwisselend mogelijk: 
vliegen, fruitvliegen, wasmotten en -larven. 
meelwormen. spinnen. sprinkhanen, krekels enz. 

Temperatuur: 
Overdag, dus in hun slaapperiodc: vrij hoog. 
25—30 °C. 's Nachts, in de actieve periode: 
lager, ca. 13—18°C. Hoge luchtvochtigheid 
(70—90%) en dus veel sproeien. 

I-cvensduur: 
Mij nog niet bekend. Volgens O e r t t e r kan 
men bij een verzorging van twee jaar nog 
niet van een volslagen succcs spreken. 
Mijn beide dieren zijn thans. na ruim een half 
jaar, uitgegrocid tot 4J^ cm. lengte en verkcren 
in een blakende welstand. zodat ik u met een 
gcrust hart durf aan te bevelen: neemt u ook 
eens een paar van deze fraaie grijpkikkertjes. 

J. J. de la Fonteyne, Maastricht: 

Reptielen en amphibien in Nederland 

v 
4&'~ *? 

De Europcse mocrasschildpad. Emys orbicularis, in gevangenschap. 
Foto: H. M. C. Gcrritsen 
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Door mijn vriend de heer I. Aleven te Amster-
dam werd ik een paar dagen voor Pinksteren 
opgebeld. Hij had het volgende verzoek. 
Een werkgroep uit Amsterdam zou met een 
man of acht de Pinksterdagen in Valkenburg 
doorbrengen. Of ik nu de moeite wilde nemen, 
hun enkele plaatsen te wijzen, waar geclbuik-
padden, hazelwormen en vuursalamanders voor-
kwamen. omdat anders hun trip wel eens op 
een telcurstelling kon uitlopen, tenminste wat 
het vangen van dieren betrof. 
Wij hadden afgesproken, dat de groep zich 
vrijdagavond met mij in verbinding zou stel-
len. Ik zou dan naar Valkenburg gaan om ze 
enkele tips te geven. Ik hoorde echter vrijdag-
avond niets en dat was jammer, want voor 
ieder lid hadden wij twee hazelwormen en een 
paar geclbuikpadden gevangen. Ook hadden 
wij er tien muurhagedissen bijgedaan. Dczc 

nemen. 
Het gevaar is echter, dat een bepaalde vind-
plaats, waar b.v. de moerassenschildpad voor-
komt, door bekendmaking wordt leeggevangen. 
En voor dit steeds zeldzamer wordende dier 
zou dat zonde zijn. Gclukkig zijn ze zeer 
schuw en verdwijnen ze bij het minste gerucht. 
Zelfs mensen, die dicht bij een poel wonen, 
waar ze nog voorkomen, hebben er geen idee 
van, dat daar nog schildpadden zitten. Zc ken-
nen ze zelfs niet eens. In die poel heb ik er in 
totaal drie waargenomen. Verleden jaar Juni 
twee kleine en dit jaar Mei een tamelijk grote. 
Hoe groot deze laatste precies was, durf ik 
niet te zeggen, want door de opwinding maakte 
ik een onwillekeurige beweging en met een 
plons was het dier vcrdwenen. 
Schildpadden komen dus in Limburg nog voor 
en misschien meer dan men denkt. 

Wfff 

De in ons land voorkomende vuursalamander. Foto J. Th. ler Horst. 

laatste zijn echter niet eenvoudig te vangen. 
Daar moet men de tijd voor hebben en dat 
hadden wij vrijdags niet. 
Bovenstaandc haal ik aan, omdat het reeds 
enkele malen is voorgekomen, dat ik hier men-
sen heb aangetroffen, die kennelijk op zoek 
waren naar reptielen of amphibien. Bij nader 
contact gingen we cr dan gezellig bij zitten en 
in een geval hoorde ik van iemand, dat hij 
al half Limburg was doorgereden om vuursala-
manders te vinden. Heel toevallig zaten we toen 
op een plaats, waar het wemclde van hazel-
wormen. Als je er dan de hele dag rondlicp, 
kon je er misschien een paar vangen, maar dat 
was de bedoeling niet. 
Ik kan me best bcgrijpen, dat een terrarium-
liefhebber, die vol moed naar Limburg komt, 
afgaande op de publicaties over de hier voor-' 
komende dieren, ook wat mee naar huis wil 

Ook dc heer Marquct uit Maastricht, dcstijds 
leider en verzorger van het grottenaquarium 
„Aqua Fauna", kan dit beamen. 
Met het vangen van andere dieren is het gevaar 
van uitroeien niet zo groot, dus wil ik het ver-
zoek van de heer Reijst inwilligen en de vind-
plaatsen van de in Brabant en Limburg voor-
komende reptielen en amphibien beschrijven. 
In de praktijk hebben wij veel ervaring opge-
daan over de wijze, hoe en wanneer men dc 
verschillende soorten met het meeste succes 
kan vangen. 
Nu nog dit. Denk craan, dat het uw liefheb-
berij is en vang er dus niet meer. dan u voor 
uw terrarium nodig hebt. Zoek de mooiste uit 
en laat de rest weer vrij. 
Tot de volgende keer. Over de vindplaatsen 
van vuursalamanders, muurhagedissen en hazel-
wormen. 
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J. P. Holsheimer, Enschede: 

Een prettige herinnering 

) 

x . 

i 

i 

. . i 

vs 

Jonge leguaan, Iguana iguana. 
Foto L. Wijllels. 

Het leguaantjc. Iguana iguana, dat ik half Juli 
1958 ontving en tot 16 Maart 1959 vcrzorgde. 
was een bijzonder aardig diertje. Bij aankomst 
had het een lengte van 25 cm en toen het naar 
het Natuurhistorisch Museum verhuisdc, bleek 
het 18 cm gcgroeid te zijn. 
Het werd ondergebracht in een terrarium van 
80 x 50 x 60 cm, dat ik in een volgend artikel 
zal beschrijven. Het is goed beplant en van 
een aantal takken en stronken voorzien. De 
temperatuur varieert s zomers van 20—35°C. 
en 's winters van 15 — 20° C. ( s nachts). ter-
vv'jl de dnqtemperatuur schommelde tussen de 
20 en 25°C. Van dc minimumtemperatuur van 
10°C. heeft het diertje geen schade ondervon-
den. De luchtvochtigheid schommelde altijd tus-
sen 60 en 90. 
Het dier vertoonde bij lagere temperaturen 
bruine dwarsbanden, die eveneens aanwezig 
waren als het in de zon geplaatst of uit het 
terrarium genomen werd om zijn wekelijkse 
tocht door de kamer te maken. 
s Zomers kan een glaswand worden vervangen 
door een gaasraam, zodat de onmisbare ultra-
violctte stralen niet worden tegengchouden en 
het opgroeiende dier ten goede komen, die 
deze zo zeer nodig heeft. Het terrarium heeft 
s zomers van 9 tot 4 uur zon. 
's Winters kreeg dc leguaan elke week een 
druppel van een vitaminepreparaat, die over 
een aantal voedselblaadjes werd verdceld. Naar 
mijn mening moet men echter zeer voorzichtig 
zijn met het toedienen van vitaminen, omdat 
te gauw een overdosering kan plaats vinden 
met alle nare gevolgen van dien. 
Wanneer de temperatuur in het terrarium even 
hoog of zelfs hoger is dan de lucht cr buiten, 
dan is het mijns inziens helemaal niet erg, als 
er tocht ontstaat: wel is het funest als een 
koudc luchtstroom door het warme terrarium 
circulcert, hetgeen longontsteking tot gevolg 
kan hebben. 
Elke dag besproeide ik het diertje met lauw 
water. Het likte wel de druppels water van 
de bladeren en dronk soms ook wel eens uit 
de waterbak. maar het baadde zich hier nooit 
in. In de acht maanden, dat ik hem bezat. is hij 
drie maal verveld. Dc laatste vervelling duurde 
ongeveer tien dagen. Dc rug, die elke dag goed 
werd besproeid, vervclde eerder en beter dan 
de ondcrzijde van het lichaam. 
s Zomers voerde ik hem met slablaadjes, ba-
naan, meelwormen, soms een wasmot en een 
enkel wormpje. s Winters heb ik hem vooral 
gevoerd met boerenkool. De groente werd elke 
dag vcrvcrst, zodat er nooit taaie of verlepte 
blaadjcs in het voedernapje lagen. Als ik ech-
ter door mijn schoolwerk verhinderd was hem 
vers voedsei te geven, kwam het wel eens voor. 
dat hij aan de planten begon te knabbelen, n.l. 
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Peperomia, Selaginclla, Tradescantia en een 
,,zacht" klimopje. Bij gercgelde voedering kwam 
dit echter nooit voor. 
Het leguaantje had als medebewoners in zijn 
terrarium Lacerta vivipara, L. agilis, L. bruegge-
manni, L. sicula campcstris, L. lilfordi, Anguis 
fragilis, Anolis carolinensis en Thamnophis 

butlcri. Hij leefde hier heel vreedzaam mee 
samen. 
Doordat hij te groot werd voor mijn terrarium 
heb ik hem overgedaan aan het Natuurhisto-
risch Museum te Enschede, dat onlangs een 
nieuwe afdeling met terraria en aquaria heeft 
gckregen. 

F. B. Klynstra, Leiden: 

Natrix piscator (Schn.) Een Constrictor? 

Het was mij reeds jaren geleden opgevallen, dat 
de aan onze ringslang verwante Natrix piscator 
— in tegenstelling tot dc andere Natrix-soorten, 
die ik in de loop der jaren heb bestudcerd — 
zich bij het beetpakken krachtig om de hand 
wikkeldc en behoorlijk hard kon knellen. een 
gedrag, dat mij aan onzc Gladde Slang (Coro-
nclla austriaca) deed denken. Het dier at echter 
de aangeboden kikkers op de typische ring-
slangenmanier, terwijl het ook met grote be-
hendigheid volwassen voorns uit het water-
bekken wist te verschalken en deze zelfs meest-
al onder water verorberde. 
Sedert December 1958 werd het terrarium, 
waarin de 6 jaar oude Natrix piscator vcrtocft, 
eveneens door een groene boomslang, Gonyo-
soma oxycephala ( B o i e ) bewoond. Deze 

G. oxyccphala werd elke zaterdag een muis 
aangeboden, die hij met de bek greep en dan 
bliksemsnel met een lus van zijn lichaam om-
slingcrde en dooddrukte alvorens de muis, kop 
meestal eerst, naar binnen te werken. 
Onlangs echter greep Natrix piscator de muis, 
wurgde hem met een enkele lus van zijn lichaam 
en verorberde hem daarna. Het enige onge-
wone was, dat de slang met het achterlijf van 
de muis begon. In bet omslingeren en wurgen 
van de prooi was echter geen verschil met an-
dere wurgslangen te bekennen. 
Twee weken later werd weer een muis in het 
terrarium gebracht, maar tevens enige kikkers 
en padden. De kikkers en padden werden niet 
aangekeken, maar de muis werd weer op de 
boven bcschreven wijze gevangen, gewurgd en 
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verslonden. 
De vraag is nu of N. piscator in de vrije na-
tuur ook op deze wijze muizen wurgt. De 
krachtige lichaamsmusculatuur, het zich knel-
len om mijn hand en dc vlotheid, waarmede deze 
muis werd gewurgd. pleiten hier sterk voor. 
Honger kan hier geen rol hebben gespeeld. 
daar deze slang dc laatste dagen reeds diverse 
kikkers had gegeten en door en door was door-
voed. 
Toch mogen we de kans, dat N. piscator het 
wurgen en eten van een muis van G. oxyccpha-
la heeft afgekeken, niet zonder meer verwer-
pen. Z o bezat ik namelijk een ruim elf jaar 
oude Thamnophis sirtalis, die jarenlang slechts 
kikkers en padden accepteerde. Soms beschikte 
ik 's winters een paar maanden lang over geen 
enkele voederkikkcr en probeerde deze slang 
met vis te voeren. Na veel geprobeer gelukte 

het op den duur hem de vissen uit de hand tc 
voeren, doch de vissen, die in het waterbassin 
zwommen, werden totaal genegeerd. Wel keek 
hij aandachtig toe, hoe een paar Amerikaanse 
Natrix-soorten de vissen uit het water vingen, 
die hij dan probeerde af te pakken. Langc tijd 
later ving deze Th. sirtalis — zij het ietwat 
stuntelig — zelf de vissen uit het water. 
Een ander geval van het overnemen van 
levensgewoonten van elkaar door slangen is 
het volgende. Natrix piscator, N. sipedon en 
Thamnophis sirtalis lagen reeds jarenlang op 
de grond te zonnebaden als de warmtelamp 
branddc. Er waren mooie takken in hun bak. 
doch die werden nooit tot ligplaats uitverkoren. 
Sinds de boombewonende Gonydsoma oxy-
ccphala hun verblijf echter deelde en steeds 
boven in de takken lag, liggen langzamerhand 
de slangen ook bij voorkeur op de takken. 

Vergeet u niet voor 1 oktober a.s. uw contri-
butie ( / 12,—, jcugdleden / 7,50) over te maken 
op postgirorekening 861084 t.n.v. penning-
meester Laccrta, Deventer. 

Rectificatie 
Bij het ontvangen van nr. 9/10 van de 17e 
jaargang van Lacerta bemerkte ik tot mijn 
schrik. dat er in mijn artikel ..Drie skinkssoorten 
van Tunesie" enige fouten in de noinenclatuur 
geslopen zijn. Een lid was zo vriendelijk de 
redactie hier ook op attent te maken. Dc oor-
zaak ligt in het feit, dat ik bovengenocmd artikel 
destijds in Tunesie schrcef en geen beschik-
king had over moderne literatuur. 
Scincus ocellatus moet zijn Chalcides ocellatus. 
waarvan twee subspecies in Tunesie voor-

komen. In het noorden leeft Ch. ocellatus tili-
gugti G m c l i n en in het zuiden Ch. ocellatus 
F o r s k a I. 
Scincus officinalis (Apothekersskink) moet zijn 
Scincus scincus. 
Scincus tridactylus moct zijn Chalcides ch. mer-
tens! K 1 a u s e w i t z. welke naam tevens als 
onderschrift van de foto op pag. 64 komt. 
Mijn welgemeende excuses voor genoemde ver-
gissingen. 

C. J. Marinkelle 

Reservefonds , ,Laccrta" 
Vorig saldo / 330.25 
Ontvangen P. M.. Z. . . . 5.— 
LIttgegcven voor aanvrage 

Koninklijke Goedkeuring 100.— 
Saldo per 15-7-1959 / 235.25 

Vraag en aanbod 
Te koop aangeboden een boomkikkcrlerrarium, in 
prima staat, geheel van stevig hoekijzer, geplaatst 
op een bijpassende, hockijzeren tafel. Maten 40 x 40 x 
60 cm, tafel SO cm hoog, uitneemhare, schuivende 
ruiten. Prijs / 30,— G. F. Mos, Schwerinkade 47, 
Loosduinen. 
E. V. Letitre, Caen van Necklaan 191, Rijswijk, biedt 
aan een terrarium, 75 x 40 x 55 (hoogte), met bijpas-
sende tafel, voorzien van wieltjes, in zeer tjoede staat. 
Prijs / 40,— exc. verzendkosten. 

Bijeenkomst ,,Salamander" 
De Duitse tcrrariuiiivercniging ..Salamander" organisccrt 
op 25. 26 en 27 September a.s. een bijeenkomst in 
Kculcn. waarvnor de leden van ..Lacerta" hartelijk wor-
den uitgenodigd. 
lnlichtingcn betreffende programma. kosten e.d. bij dc 
2e Secrctaris van Lacerta. de heer R. M. Mcijer. 
Valcriusstraat 207 hs. Amstcrdam-Z. 

Importdienst 
Hartelijk danken wij Dr. A. Krutnperman te Gronin-
gen, die zijn terrariumdieren ter beschikking van de 
Importdienst stelde, terwijl hij het batig saldo ad. 
/ 31,50 aan Lacerta schonk, 
Mochten er leden zijn, die afstand van hun dieren 
willen doen, dan wil de Importdienst deze voor hen 
verkopen. 

REPTIELEN - AMPHIBIEEN 
Importen van terrariumdieren uit alle werelddelen. 

Drs. W. DE ROVER Prijslijst gaarne op aanvrage, gratis 
Rijkes t raa twep; 124 - Wageningen - T e l . 08370-2267 
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B o e k b e s p r e k i n g 
Bij de uitgeverij ..Horizons de France" te Parijs ver-
schcen in de serie ,,La Nature Vivante" het rijk ge-
illustreerde boek ,.LA VIE DES AMPHIB1ENS ET 
REPTILES", geschreven door ons erelid Prof. Dr, 
Robert Mertens uit Frankfurt a/M. Zoals uit de titel 
reeds blijkt, is het bock in de Franse taal uitgegeven 
in een vertaling van Henri Stempffer. 
De illustraties omvatten 16 kleurplaten op prachtig 
matglanzend kunstdrukpapier en 80 zwart/wit helio-
gravures. Naar mijn pcrsoonlijke smaak zijn deze 
reproducties nog beter en mooier dan de afbeeldingen 
in Knaur's ,.Reptielen", wat zeer goed te vergelijken 
is, omdat diverse platen uit Knaur ook in dit boek 
zijn opgenomen. 
Het boek omvat tien uitgebreide hoofdstukken. 
Het eerste hoofdstuk geeft een overzichtclijk resume 
van de evolutie van de amphibien en reptielen. 
Hoofdstuk 2 handelt over de geografische indeling 
van onze wereld met betrekking tot de herpetologie 
en de verspreiding der soorten in deze geografische 
regionen. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de verschillende soorten van 
voortbeweging bij de amphibien en de reptielen en 
de aanpassing hiervan aan dc omgeving, waarin zij 
voorkomen, 
Hoofdstuk 4 behandelt de verhouding tussen hot dier 
en de anorganische omgeving, d.w.z, tot het water, 
de lucht en de luchtvochtigheid, temperatuur, (over 
het laatste worden interessante voorbeelden gegeven 
van de optimale temperatuur van de dieren, alsmede 
over de winter- en eventuele zomerslaap) en het 
licht. Vooral dit hoofdstuk is voor de terrarium-
houder van zeer veel belang. 
In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de 
voedsclsoorten, die genuttigd worden en de manier, 
waarop deze prooien worden bemachtigd, alsmede de 
aanpassing van kaak, tanden, vergif, speeksel etc. 
aan het voedsel. 
Hoofdstuk 6 geeft een duidelijk overzicht van de 
wijzen, waarop amphibien en reptielen zich tegen 
vijanden kunnen beschermen, zoals de bijna alles-

overhcersende vlucht, maar ook aanval, afleidings-
manoeuvres, zelf-amputatie en mimicry. 
Hoofdstuk 7 behandelt dc onderlinge verhoudingen 
en hel gemeenschappclijkc leven van de dieren, 
waarbij duidelijk onderschcid wordt gemaakt tussen 
biotoop, jachlveld en tcrritorium, en waarbij de onder-
linge verdraagzaamheid of onverdraagzaamheid utt-
voerig wordt beschreven en verklaard. 
In hoofdstuk 8 wordt het sexuele gedrag en de 
voortplanting beschreven. Prcttig is het, dat in dit 
hoofdstuk dieper wordt ingegaan op de uiterlijke ver-
schillen tussen mannetje en wijfje van diverse soor-
ten. Verder behandelt dit hoofdstuk de paring en de 
ei-afzetting, alsmede de al of niet voorkomende 
broed verzorging. 
Hoofdstuk 9 gaat op interessante wijze in op de 
ontwikkeling van het embryo, de groei van de jongen 
en de tevensduur der dieren en al wat daarmede ver-
band houdt 
In hoofdstuk 10 behandelt de schrijver tenslottc de 
verhouding tot de mens. De invloed van de mens op 
de kruipende dieren (b.v. door ontginning van woeste 
grond etc.) en het nut of het nodeel van deze dieren 
voor de mens. Het boek eindigt met een oproep, 
voor betere wettelijke bescherming van deze dieren, 
opdat de lijst van in onze tijd uitgeroeide soorten niet 
langer worde. 
Achterin het boek is een systematisch overzicht van 
de thans nog levende reptielen en amphibien opge-
nomen, alsmede een alfabetische index van de latijnse 
namen met verwijzing naar de tekst. 
Al met al een boek, waarvoor we Prof. Mertens dank-
baar mogen zijn en dat ik een ieder, die ook maar 
enigszins de Franse taal machtig is, warm kan aan-
bevelen. M. V, R, 
De mogelijkhcid is niet uitgesloten, dat evenals van 
andere boeken uit deze serie, t.z.t. bij de uitgeverij 
H. J. W. Becht in Amsterdam een Nederlandse ver-
taling zal worden uitgegeven. Mocht dit het geval 
zijn, dan zullen wij u gaarne hiervan mededeling doen 
door middel van ons blad. 

For English summaries please see next issue. 

Aanvullende boekenlijst van de bibliotheek 

No. 
502. Du und das Tier, lOe Jrg. 1958 . 
503. Akvariet, Jrg. 32, 1958. Zweeds tijd-

schrift) . 
504. Dansk Akvarie Blad, Jrg. 1958 . . . 
505. Les Naturalistes Beiges, Tome XXXIX, 

1958 
506. Natur und Volk, Band 88, 1958 . . 
507. Enige verzamelde publicaties van di-

verse herpetologen in de Engelse taal: 
1. Robert Mertens: Two new Goanas 

from Australia. 
2. Norman Hartweg and James A. Oliver: 

A contribution to the herpetology of 
the Istmus of Tehuantepec (Genus 
Sceloporus). 

3. Hobart M. Smith: Mexico herpetolo-
gical miscellany. 

4. Comments by J. M. Savage, J. A. 
Peters and Herndon D. Dowling. 

5. J. A. Peters and Gustavo Orces: V. 
The third leaf-nosed species of the 
lizard genus Anolis from South Ame-
rica. 

G. J. A. Peters; Preliminary field survey 
of the ecology, zoogeography and 
systematics of the reptiles and amphi-
bians of Ecuador. 

7. J. A. Peters: An analysis of variation 
in a South American snake, Catesby's 
Snail Sucker (Dipsas catesbyi Sentzen . 

8. J. A. Peters: Taxonomic notes on 
Ecuador snakes in the American 
Museum of Natural History. 

9. J. A. Peters: The eggs (turtle) and I. 

Waarborg-
som 

/ 5 , -

/ 1 . -
/ 1 . -
/ 2 . -
/ 1 0 , -

10. 

11. 

508. 

509. 

510. 
511. 

1. 
2. 
3. 
•I. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

513. 

515. 
516. 

400/4, 

J. A. Peters: Notes on the Frog genus 
Diaglcna Cope. 
John Bcndsen: Shedding of the skin to 
the Common Toad Bufo bulo bufo L, 
Natura, 55e Jrg. 1050, Orgaan Ned 
Natuurhist. Ver 
Natuurhistorisch Maandblad, 47e Jrg 
1958 
De Levende Natuur, 61e Jrg. 1958 . 
Naluur en Landschap, l i e en 12e Jrg 
1957/'58 
Enige publicaties van de contactcom 
missie voor natuur- en landschaps 
bescherming. 
De Biesbosch. 
Deltaplannen. 
De bescherming van onze bossen. 
De zorg voor recreatie in de vrije na-
tuur als taak van de overheid. 
Pcrspectief voor natuur en mens. 
Jaarvcrslag 1954/1955. 
Idem 1955/1956. 
Idem 1956/1957. 
Idem 1957/1958 
Tulanc studies in Zoology, Vol. VI, 
1958 
Bulletin ol the Florida Stale Museum, 
Vol. 3, 1958 
Arlis, Mei 1958/April 1959 . . . . 
Pro!. Dr. Robert Mertens: La vie des 
amphibiens et reptiles . . . . 
Dr. Wilhelm Klingelhoffer: Terrarium-
kunde, A. Teil, Schlangen, Schildkroten, 
Panzerechsen, Reptilienzucht, Sach-
register . . . 

/ 2 , -

/ I . -
f 2,50 
/ 5 , -

/ 
/ 

f 
r 

2,50 

2,50 

2,50 
6,— 

25 — 

J" 2 5 , -

80 


