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Zoals ik reeds eerder gcschreven heb. wordt 
het terrarium. waarin wij onze leguanen ver-
zorgen ook bewoond door hardoenen. rots-
agamen, amciva's en gordelstaarthagedissen. 
Wij hebben vier rotsagamen. Welke soort het 
precies is heb ik nog steeds niet kunnen vast-
stellen. De grondkleur is grijsbruin. Overdag 
echter als de temperatuur in de bak tot tro-
pische hoogte stijgt. krijgen de mannetjes een 
prachtige felgele kop. 

Soms loopt er van de kop naar de staart ook 
nog een gele streep. Het overige gedeelte van 
de romp en de poten wordt dan paarsblauw. 
De staart is gedeeltelijk geel en drie of vier 
centimeter van het eindc zwart. 
Het zijn prachtige dieren. bliksemsncl in hun 
bewegingen, ze maken sprongen van een halve 
meter en zijn soms, als ze elkaar achterna zitten 
langs de muur en over de rotsen bijna niet te 
volgen. 
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De Gele Hardoen, Agama stellio brachydactyla (Haas). Foto: G. v. d. Berg. 
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In het begin werden ze hoofdzakelijk gevoed 
met sprinkhanen. krekels. meelwormen, vlees 
en wanneer te vangen sabelsprinkhanen. Lang-
zamerhand zijn ze echter ook fruit en sla gaan 
eten. Wanneer wij de leguanen van sla voor-
zien komen de agamen ook regelmatig hun deel 
opeisen. Zelfs de hardoen eet van tijd tot tijd 
sla. Eerst dacht ik, dat ze op deze manier hun 
dorst wilden lessen, maar ook nu, wanneer het 
waterbakje gevuld is, blijven ze sla eten. Ook 
stukjes banaan worden gegeten. Ook heb ik 
gemerkt, dat ze een enkele keer 's nachts op 
jacht gaan. Er zitten nogal wat bruine krekels 
in de bak, die zich overdag verschuilen, maar 
s nachts tevoorschijn komen. De agamen zitten 
dan op een uitstekende rotspunt en bespringen 
van hieraf de krekels, die over de bodem lopen. 

Als dan plotseling het licht aangedaan wordt, 
schieten de krekels onder losliggende stukken 
schors. Als wij dan de deur openen weten ze 
het al. Ze komen dan om de stukken schors 
zitten en wanneer die opgetild worden, zijn 

A. Th. Reyst, Koog a/d Zaan: 

Onverdraagzaamheid, ruzie 

Leden van ..Lacerta", u zult het alien wel eens 
meegemaakt hebben, dat sommige dieren in uw 
terrarium elkaar niet zetten kunnen en dat heb 
ik ook tot mijn spijt en schade, in mijn woestijn-
of steppenterrarium, verscheidene malen moeten 
ondervinden. 
Laat ik eerst eens beginnen met wat te vertcllen 
over de twee Egernia striolata ( P e t e r s ) , die 
ik sedert mei 1954 heb. (Zie o.a. daarvoor mijn 
artikel in de He Jrg. van Lacerta, biz. 39). 
Deze twee verdragen elkaar vrijwel nooit, want 
gewoonlijk, zodra de 6en de andere bemerkt, 
wordt deze laatste aangevallen, die daarop in 
panische angst door het terrarium rent, zodat 
de ruiten er soms van trillen, om zijn heil in de 
vlucht te zoeken. Soms wordt deze angsthaas 
dan gepakt, maar de staart schijnt er nogal 
stevig aan te zitten, want al werd hij er nog 
zo heftig bij beetgepakt, het liep tot nu toe 
altijd goed af. Klaarblijkelijk zijn het twee 
mannetjes en de agressor heeft er dan ook 
echt het voorkomen van, met z'n brede kaken, 
terwijl de achtervolgde een slanker kopje ver-
toont, dat zelfs meer aan een vrouwtje doet 
denken, doch dit, zoals blijkt uit de ruzie en 
andere verschijnselen, toch niet is. 
Tegenover de andere dieren in het terrarium 
gedraagt de woesteling zich anders nogal pas-
sief. Maar een uitzondering hierop vormde 
dan toch zijn houding tegenover een Acantho-
dactylus syriacua (B o e 11 g e r), het franje-
poothagedisje en een nog niet geheel volwassen 
mannetje van onze duinhagedis (Lacerta agilis 

ze er als de kippen bij om alles wat krekel 
is in een minimum van tijd te verorberen. 
Hoewel ze dus sla eten blijft hun hoofdvoedsel 
toch insecten. Ook vliegen en spinnen eten 
ze graag, maar daar hebben ze zulke hoeveel-
heden van nodig, dat er niet tegen te vangen 
is. Soms eten ze tien tot vijftien gewone grote 
krekels. Begin dan maar eens met vliegen of 
wasmotten. De hele kweek gaat er in een 
keer aan. 
Regenwormen schijnen ze niet te lusten, hoewel 
ik dat niet met zekerheid kan zeggen. Zelfs 
de leguanen, die over het algemeen een worm 
niet eens bekijken eten ze soms. Enkele dagen 
geleden heeft een van de leguanen een regen-
worm van wel twintig centimeter opgegeten. 
En het is ook wel eens voorgekomen, dat wij 
onze andere hagedissen een hele winter met 
regenwormen hebben gevoerd, terwijl zij ze 
een volgende winter niet bekeken. 
Probeert u het met uw agamen ook eens met 
sla, die van te voren goed natgemaakt is. 
Misschien lukt het ook. 

en tragiek in het terrarium 

L.). Het begon al op 14 noyember 1955. toen 
de Acanthodactylus, die ik op 23 September 
van mijn vriend, wijlen notaris J. J. Cock, ge-
kregen had zijn schoonste sieraad, de prachtige 
lange staart, kwijt raakte. Waarschijnlijk opge-
offerd om het vege lijf te redden voor de aan-
valler, wat begrijpelijk is, want Acanthodactylus 
was geen portuur tegenover de fors gebouwde 
Egernia. Kort daarna vond ik het diertje met 
een verbrijzeld kopje en overal knauwen op 
het lichaam, dood in het terrarium liggen. Met 
de jeugdige Lacerta agilis ging het dezelfde weg 
op. Ook eerst de staart eraf en op een kwade 
dag, een tijdje later, trof ik, 's morgens beneden 
komende, die dikkoppige Egernia striolata aan. 
die probeerde de toch niet zo heel veel kleinere 
duinhagedis te verslinden, na deze eerst dood-
gebeten te hebben. Hij begon zijn kanibalistische 
actie bij het overgebleven staartstompje en 
trachtte het ongelukkige diertje naar binnen te 
werken. Aangekomen bij het heupgewricht, kon 
hij dit brede gedeelte van het hagedissen-
lichaam toch niet door zijn keelgat krijgen en 
liet na enige vergeefse pogingen deze prooi 
maar weer vallen. 
Een zeer jonge Eumeces fa sei at us (L.), die ik 
een paar jaar geleden kreeg en, voor ik er erg 
in had. uit het doosje, waarin het zat, wipte, 
toen ik dat — in het terrarium .— opende, ver-
dween tussen de rotsstenen en werd nimmer 
teruggezien. Dit diertje zal dus ook wel door 
een van de grotere bewoners van het terrarium 
verslonden zijn. Dat openen van zo'n doos doe 
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ik veiligheidshalve altijd in het terrarium om 
ontsnappcn daarbuiten te voorkomen. maar als 
ik gcweten had. dat de doos zulk een klein 
jong diertje bevatte, had ik die zeker niet in 
dat terrarium geopend. Doch eenmaal ontsnapt, 
was het niet meer te achterhalen en ik heb er 
maar een flits van gezien. 
De jongen van Sceloporus cyanoyenys ( C o p e ) 
— zie mijn artikel in de 17e Jrg. Lacerta op 
biz. 21 — zouden vast en zcker ook in de 
respectievelijke magen van enige andere grote 
hagedissen verdwenen zijn, indien ik niet de 
gelegenheid had gehad. ze alien op te vangen, 
voor ze weg konden kruipen. De dikkoppige 
Egernia loerde er al op. 
Vreemder nog was het voorval, dat zich af-
speelde tussen een van mijn Cordylus cata-
phractus, die ik sedert oktober 1957 en mijn 
Cerrhonotus multicarinatus scincicauda (S c i 1-
t o n ) — zie o.a. Lacerta 12e Jrg. biz. 27 en 67 
— die ik sedert mei 1958 heb. 
Over het algemeen zijn deze Cordylus cata-
phractus zeer verdraagzame dieren, ja de ge-
moedelijkheid zelve. althans ik heb nooit enig 
tcken van agressie bij hen kunnen waarnemen. 
Daar tegenover staat. dat de leden van het 
geslacht Gerrhonotus — dc Alligator hagedis. 
zoals deze in Amerika genoemd wordt — zeer 
weerbaar zijn, althans zich niet spocdig door 
andere hagedissen op de kop laten zitten, maar 
terdege van zich afbijten. W a t er nu eigenlijk 
precies tussen die twee gebcurd is, weet ik niet, 
maar kort nadat ik die Gerrhonotus had, was hij 
al zijn prachtige staart kwijt en ik was nogal 
zo verheugd een volkomen gaaf dier in mijn 
terrarium te kunnen tonen. Intussen scheen de 
cigenaar van de staart zich niets van dat ver-
lies aan te trekken, maar marcheerde even 
vrolijk door zijn terrarium verder. Groot was ech-
ter mijn verwondering, toen ik een der Cordy-
lussen aantrof met een aanvankelijk ondefi-
nicerbaar iets in zijn bek, dat later blcek het 
dikste stuk van de afgebeten. of op andere 
wijze verloren gegane, staart van Gerrhonotus 
te zijn. Ik bemerkte dit weer s morgens vroeg 

— dergelijke grapjes schijnen altijd in de vroege 
morgen te moeten gebeuren — toen het terra-
rium nog niet eens verwarmd was en het was 
al September 1959. Steeds maar probeerde 
Cordylus de hap, die hij in zijn bek had. door 
te slikken. maar het lukte niet deze door zijn 
keelgat te krijgen, zodat die tenslotte maar 
weer uitgewurgd werd. Toen eerst kon ik zien, 
dat die hap het dikste stuk van het afgebroken 
staartgedeelte was. Het dunne gedeelte hiervan 
vond ik Inter weer terug, toen ik dc rotsstenen 
moest verplaatsen. 
Langzamerhand begon de overgebleven staart-
stomp te genczen en weer aan tc groeien, doch 
eerst thans — maart 1960 — zit er weer een 
beetje fatsoenlijk model in. Ondertussen had 
Gerrhonotus veel met het overgebleven deel 
van zijn staart te stellen, wat ik hier ook wil 
vermelden, al heeft het dan niet direct met 
ruzie of onverdraagzaamheid te maken. het 
was toch in zekere zin het gevolg ervan. Op 
dat overgebleven, dus dikste gedeelte van de 
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Jon^e Scthparus cyanogenys 
Foto: J. P. Vcrslijnen, Koog a/d Zaan 

eerst zo fraaie staart, ontstond een flinke puist, 
maar ook hiervan trok het dier zich niets aan. 
Het blcef overigens gezond en wel. vertoonde 
zich als het daar zin in had. of bleef — soms 
wel dagen nchtcreen — w'eg. Ik moest er toch 
wat aan doen, aan dat gezwel dan. 
Toen het dier zich weer eens vertoonde. be-
merkte ik op de top van het gezwel een enigs-
zins bloederig plekje. Niets anders bij de hand 
hebbende. smeerde ik het in met de bekende 
Irgamidzalf, waarvan ik nog zo'n kleine tube 
over had, uit de tijd, dat ik de ogen van een 
andere hagedis ermede behandelen moest. Ik 
kwam op dit denkbeeld. omdat Irgamid o.a. 
sulfanilamide bevat en het mij niet kwaad leek 
dit ook eens op dit gezwel toe te passen. Ik 
deed het een paar keer en of het nu werkelijk 
hierdoor kwam. durf ik niet te beweren. maar 
het resultaat toch was, dat de puist slonk en 
tenslotte geheel verdween. Op dit moment is 
er niets meer van de zien en wordt de staart 
weer aardig normaal. al is hij dan niet zo fraai 
en lang als vroeger. 
Het mccst tragische vond ik wel het voorval. 
dat eindigdc met de dood van mijn mooie 
D ploglossus temufasciatus ( P a r k e r ) , die ik 
pas sedert 19 September 1959 bezat. Ik was 
juist zo trots op deze zeldzaamheid in mijn 
terrarium, misschien wel voor de eerste maal 
in Nederland ge'importeerd. (Zie hiervoor mijn 
artikel in Lacerta 18e Jrg. biz. 49). 

59 



Het leek eerst allemaal zo goed te zullen gaan; 
de andere bewoners van het terrarium lieten 
het diertje ongemoeid en ik was al blij, dat het 
zich vaak vertoonde, tenslotte zelfs meelwormen 
at. Maar wat gebeurde er! Een vrouwelijke 
Chalcides ocellatus ( F o r s k a l ) , van licht 
roodbruine kleur en met talloze op parels ge-
lijkende witte spikkeltjes, kortom een pracht-
dier — ach, eigenlijk zijn al onze terrarium-
dieren prachtdieren — sedert 15 September 1959 
in mijn bezit, kreeg op 2 oktober daaraan-
volgend een echtgenoot van een meer donker 
grijsbruine kleur met vele zwarte dwarsstreepjes. 
(Zie o.a. de gekleurde afbeelding hiervan in de 
boekwerken 453 of 501 „Knaurs Tierreich in 
Farben - Reptielen"). Al spoedig vond er 
paring tussen deze beiden plaats, om precies 
te zijn op 7 november 1959 en dit had, zoals 
later bleek, gevolgen ook. (Dus na 77 dagen 
incubatietijd). 
Nadat eerst op 5 november Diploglossus op 
onverklaarbare wijze een stuk van zijn mooie 
gave staart was kwijt geraakt, scheen er toch 
verder niets bijzonders meer te gebeuren en 
het diertje leefde en at weer net als te voren, 
zij het dan met een kortere staart. 

Doch op 22 januari 1960 — het was weer 
's morgens vroeg om een uur of zeven, dat ik 
beneden kwam — bemerkte ik een jong van 
Chalcides ocellatus, dat sprekend op zijn moe-
der geleek. Voor ik een poging om het te van-
gen tot uitvoering kon brengen, teneinde het in 
veiligheid te stellen, was het tussen de rots-
stenen verdwenen en werd nimmcr teruggezien. 
Waarschijnlijk was het al dadelijk een prooi 
geworden van de een of andere grote hagedis 
en dan vermoedelijk wel van die Egernia met 
de dikke kop. Maar een wettig en overtuigend 
bewijs van deze misdaad kon ik natuurlijk niet 
aanvoeren en de verdachte kun je in zo'n geval 
ook geen bekentenis afdwingen; dat gaat nu 
eenmaal niet bij deze diertjes. Jammer, heel 
jammer van dit aardige jonge diertje, het was 
al flink groot voor een pas geborene, zo naar 
schatting wel 8 cm. met de staart mee. 

Of het nu bij dat ene jong gebleven is, of dat 
er nog meerdere gevolgd waren •— Chalcides 
ocellatus is levendbarend zoals u weet — kan 
ik niet zeggen, maar ik heb er daarna geen 
enkele meer aangetroffen, helaas! 
Vreemd, zeer vreemd, maar van af diezelfde 
dag kon Diploglossus bij ma Chalcides geen 
goed meer doen zo het scheen. Hij werd achter-
na gezeten en voor ik het goed en wel in de 
gaten had, werd de onfortuinlijke Diploglossus 
door de boze mama Chalcides in de rechter 
achterpoot gebeten en wel zo hard, dat deze 
als t ware verbrijzeld werd, er althans slap bij 
hing. Ook meerdere plekken van het anders 
zo mooi glanzend zwarte lichaam met de gele 
ringen, wezen op erge bijtwonden. Ik heb toen 
het arme diertje nog afzonderlijk gezet, maar 
had daar eigenlijk geen goede gelegenheid voor, 
zodat de stakkerd ook weer veel te koud kwam 
te zitten, wat hem natuurlijk niet ten goede 
kwam. Dit verblijf was nl. een klein bakje, 

waarin mijn kweek van wandelende takken 
was ondergebracht, maar niet verwarmd kon 
worden en er zat ook geen dikke laag droog 
Zand in, en kon ik die er ook niet meer in aan-
brengen. 
Toen zette ik de Diploglossus maar weer in 
het verwarmde grote terrarium en mama Chal-
cides in het kleine bakje en met dit bakje en 
al eveneens daarin. Maar nu Hep ik de kans. 
dat hierdoor mijn gehele kweek van wande-
lende takken. die zo aardig op dreef was. ver-
loren zou gaan. 
Ten einde raad zette ik ma Chalcides, in de 
hoop dat haar woede intussen wat bekoeld zou 
zijn, ook maar weer gewoon in het familie-
terrarium, alwaar dus de ongelukkige Diplo-
glossus reeds in was teruggekeerd en door de 
andere bewoners geheel ongemoeid was ge-
laten. Maar mis hoor, de boze bui van die rood-
bruine Chalcides was nog geenszins overge-
dreven en al gauw had zij de arme Diploglossus 
weer te pakken en danig ook. Op 25 januari 
kwam dan ook het einde en werd hij door die 
roodbruine helleveeg, nadat er eerst nog weer 
een stuk van zijn staart was afgegaan, zodanig 
in het lichaam en aan de toch al reeds zo zwaar 
geblesseerde achterpoot geknauwd, dat nog-
maals afzonderlijk zetten niet meer heeft mogen 
baten en ik het diertje de andere morgen dood 
terug vond tussen enige dorre klimopbladeren 
op de bodem van het kleine bakje met de 
wandelende takken. Nu was die Diploglossus 
ook wat je noemt een sloom dier, dat helemaal 
niet van zich afbeet en zich ook niet vlug uit 
de voeten maakte, als er gevaar dreigde. 

Dit toch geheel in tegenstelling met zijn familie-
leden van de Anguidae. Daarvan is de Schelto-
poesik {Ophisaurus apodus ( P a l l a s ) ) er 
toch zeker wel eentje, die zich behoorlijk te 
weer kan stellen, ja zelfs gevaarlijk voor klei-
nere hagedissen kan zijn en onze hazelwonn 
{Anguis. fragilis L.) kan zich, ondanks het 
feit, dat hij pootloos is, zeer vlug bewegen. 
Maar die Diploglossus deed alles kalm aan en 
had nooit haast. 
Door deze voorvallen te vermelden, wil ik er 
maar weer eens op wijzen, dat lang niet alle 
hagedissen, al zijn ze ongeveer van dezelfde 
grootte, bij elkaar in de betrekkelijk kleine 
ruimte, die een terrarium hen maar kan bieden, 
ook ongestoord leven kunnen. Des te wonder-
lijker doet het dan weer aan, dat bij mij de toch 
weer veel kleinere Apothekerskink (Scincus 
scincus L.) in datzelfde terrarium zowel door 
die Chalcides als door de andere bewoners 
ervan, met rust werd gelaten. 
Wat mag die C/ia/cides-vrouw dan toch wel 
bewogen hebben om speciaal tegen die arme 
Diploglossus zo te keer te gaan? Wraakge-
voelens over het verloren gaan van haar jong 
(misschien wel jongen) kan het niet zijn, want 
zulk een hogere gedachtengang kan men nu 
eenmaal niet aan een hagedis toeschrijven. Wie 
weet er meer van dergelijke voorvallen mede 
te delen? Misschien komen we dan nader tot 
een oplossing. Ik zal het te zijner tijd gaarne 
vernemen. 
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hi. W. Ottreins, Deventer: 

Geboorte van jonge gladde slangen 

Vorig jaar hicld ik in een terrarium in de tuln 
een drietal gladde slangen. In de herfst had ik 
ze naar binnen gehaald om ze nog een tijdje 
in een kamerterrarium te kunnen obscrveren, 
maar eind oktober werd het toch wel hoog tijd 
voor hun winterslaap. Ik had dit al steeds uit-
gesteld, omdat een van de slangen wel drachtig 
leek te zijn, maar op een gegeven moment vond 
ik het welletjes en begon het winterkwartier in 
orde te maken. Mijn 13-jarige zoon was het 
daar echter niet mee eens en zei, dat ik met 
die ene slang nog maar moest wachten, omdat 
die wel eens jongen bij zich kon hebben. Goede 
raad is duur en daarom heb ik die dikkerd nog 
maar een tijdje alleen in het kamerterrarium 

Het voederen van zeer jonge Corondla auuriaca met visjes 
Foto: H. W. Offreins, Deventer 

gelaten. 5 november jl. kreeg zoonlief gelijk. 
's Middags zag ik in het terrarium een ei liggen. 
terwijl de slang, die met zijn achterlijf op een 
heiplag en met de kop cronder lag, juist aan-
stalten maakte om een volgend ei te leggen. 

Gclukkig was het hele gezin thuis en met z'n 
alien hebben we de geboorte van een paar 
gladde slangetjes goed kunnen volgen. Het was 
heel interessant om te zien. 
Eerst werd het ei met krampbewegingen — met 
daartussen rustpauzes — naar achteren gewerkt 
tot aan de analc opening, daarna tilde de slang 
de staart omhoog en sloeg de punt van de 
staart stevig om een heitakje, waarna het ei 
langzaam naar buiten werd gepcrst. 
Eerst verscheen een blaas, gevormd door een 
doorzichtig vlies. gevuld met hclder vocht en 
vervolgens werd het jonge slangetje. dat als 
een kurketrckker was opgerold in een keer naar 
buiten in de blaas gestuwd. Even later ver-
scheen de dooicr en daarna de rest van het 
langwcrpige ei. 
Nadat het ei was afgezct. schoof de slang weer 
een eindje verder en ging na een rustpauze 
over tot het leggen van een volgend ei. In het 
pas afgezette ei bleef het opgerolde jonge dier 
nog een poosje rustig. Het was met de navcl-
streng verbonden aan dc dooier, waaraan de 
vertakte bloedvaten, die bij de navelstreng bij 
elkaar kwamen, goed te zien waren. Na enige 
tijd begon het jong zich te ontrollen en drukte 
met de kop een punt in het doorzichtige eivlics. 
dat eerst elastisch meegaf en pas nadat er een 
vrij grote punt uitgedrukt was. plotseling 
knaptc, waarna het vocht uit het ei liep. Het 
slangetje kroop door het gaatje naar buiten en 
sleepte aan de navelstreng de dooier achter zich 
aan. totdat deze op een gegeven moment tussen 
de heitakjes vast kwam tc zitten. De jonge 
slang strektc zich toen zo ver mogclijk. sloeg 
de kop om een heitakje en begon zich daarna in 
kronkels te trekken. De navelstreng rektc daar-
bij net als een clastiekjc hoe langer hoe verder 
uit, totdat deze plotseling bij het lichaam af-
knaptc en het slangetje van zijn laatste ,,moeder-
binding" bevrijd zijn weg dc wijde wereld in 
vervolgde. 

Bij twee van de eieren zagen wij, dat het jong, 
na zich even in het ei bewogen te hebben, stil 
bleef liggen, terwijl het civocht zich langzaam 
rood begon te kleuren door bloed, dat uit dc 
navelstreng kwam. Later bleek, dat ze beide 
dood waren. Een derde jong. waarvan de navel-
streng na het vcrlatcn van het ei in het midden 
gescheurd was, waardoor het bloed vcrloor. 
vonden we de volgcndc morgen dood, terwijl 
twee jongen in leven gcbleven waren. 
Het viel mij op, dat deze jongen zo laat in het 
najaar geboren werden. In September 1957 
vingen wij een gladde slang, welke ook pas 
op 7 november 1957 vijf jongen kreeg. 
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R. M. Meijer, Amstelveen : 

Mijn bevindingen met de Spitskop en 

de marmerleguaan 

st 

Polychrus marmoratus bedreigt Anolis bimaculatus (links onder). F o t o : L. Wijffels. 

Dc boombcwonende hagedis Polychrus acuti-
rostris. de Spitskopleguaan. is dcrtig tot 
veertig centimeter lang, waarvan twee derde 
deel op rekening van de staart komt. De kleur 
is marmerachtig grauw/bruin; bij drogc warmte 
of in direct zonlicht kan zij veranderen in een 
cremekleurige tint. De kop is enigszins spits, 
vandaar ook de naam: Spitskopleguaan. De 
ogen lijken op die van het kameleon; ze zijn 
alleen kleiner. De manier. waarop ze kijken. is 
ongeveer hetzelfde. 
De staart dient niet alleen als balans. maar ook 
als grijporgaan. In tijden van gevaar toont het 
dier een vrij grote, melkachtig gekleurde kcel-
zak en het lichaam wordt. evenals dat van het 
kameleon, opgcblazen en zijdelings afgeplat. 
Over het algemeen zijn de bewegingen van het 
dier traag, doch men staat verbaasd over de 

snelheid, die ze kunnen ontwikkelen, wanneer 
ze hun prooi achterna zitten of wanneer men ze 
probeert te pakken. 
De Spitskopleguaan, die ik reeds anderhalf 
jaar bezit, is een allerplezierigste terrariumbe-
woner. Hij is handtam en eet vlot van de pincet 
wasmotlarven, meelwormen en wandelende tak-
ken. Hij heeft een grote voorliefde voor sprink-
hanen, vlinders, nacht- en wasmotvlinders. 
Polychrus marmoratus, de marmerleguaan. 
eveneens een boombewonende hagedis, is 
mooier, groter en actiever. Deze dieren kunnen 
een grootte van 45 cm. bcreiken. In rust zijn ze 
bruin met zwart gemarmerd. doch bij emotics 
kunnen ze prachtig groen worden. waarbij een 
grote melkachtig witte keelzak zichtbaar wordt. 
De kop is breder dan bij acutirostris en de ogen 
liggen anders in de kassen en zijn minder be-
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wegelijk. In hun gedragingen vertonen zij echter 
veel overeenkomst. Zij kunnen zich ook op-
blazen en afplatten. wanneer zij zich bedreigd 
voelen en ze beschikken ook over een prachtige 
grijpstaart. Daarentegen hebben ze met de 
groene leguaan (Iguana iguana) gemeen. dat 
ze ook fruit eten. zoals appel. banaan en sinaas-
appel. Dezelfde insecten werden gegeten als 
bij P. acutirostris. 

Ik heb de marmerleguaan slechts een half jaar 
gehad. Sectie. verricht door Prof. Stolk. wees 
uit. dat de maag en darmwand zeer dun waren 
geworden, waarschijnlijk als gevolg van te 
grote stukken appel, die niet snel genoeg wer-
den verteerd. 

Beide Polychrus-soorten hebben een grote be-
hoefte aan drinken. Daar zij van de bladeren 
drinken. dient dus minstens eenmaal per dag 
behoorlijk gespoten te worden. Om kalkaanslag 
op dc bladeren te voorkomen doe ik dit met 
gekookt lauw water. 

Nu wij regelmatig deze leguanen importeren. 
zou het interessant zijn ook van andere leden 
hun bevindingen te horen. 

Polychrus marmoratus. Foto: M. v. Rekun 

L. G. A. hioevers, 's-Gravenhage: 

„Over Rana ridibunda, Discoglossus pictus en nog wat' 
In Lacerta. januari 1960. verscheen een artikel 
van dc hand van de heer B. Wezeman, getiteld 
..Enkele veldwaarnemingen in Frankrijk". Het 
was werkelijk een genoegen dit artikeltjc tc 
lezen. mede doordat ik Zuid-Frankrijk hcrpe-
tologisch zelf goed ken dank zij vele cenmans-
expedities. Hoewel over het artikel op zich zeit 
niets dan lof gezwaaid kan worden. wildc ik 
even dieper ingaan op de genoemde dieren 
vooral wat betreft de gebezigde nomenclatuur. 

De heer Wezeman schrijft dat hij in poeltjes 
en beken grote bruingetinte kikkers aantrof. die 
hij Rana ridibunda ridibunda noemt, dit kan niet 
juist zijn; Rana ridibunda ridibunda P a l l a s is 
een Midden- en Oost-Europese soort. het ver-
spreidingsgebicd loopt van de Oeral en Pcrzie 
over Midden- en Zuid-Duitsland naar Ncder-
land en Zuid-Oost-Engeland. In Spanje en 
Zuid-Frankrijk leeft de ondersoort Rana ridi-
bunda perezi S c o n n e. Deze is Europa waar-
schijnlijk binnengedrongen vanuit Afrika over 
Spanje. daar Rana r. perezi dichter bij de in 
Afrika levende vormen staat dan bij dc nomi-
naatvorm. 

Ergcns verder in het artikel worden ..onbe-
kende kikkers" vermcld waarvan dc schrijver 
als vermoedelijke naam opgeeft Discoglossus 
pictus var. vittata. Dit kan echter niets anders 
zijn dan Discoglossus pictus pictus O 11 h.. deze 
hebben zeer vaak een lichte rugstreep. Het is 
niet aanvaardbaar om deze dieren Discoglossus 
pictus var. vittata te noemen. daar deze 
..variatic" niet in de nieuwstc nomenclatuurlijst 
is opgenomen. Wel komt er een ondersoort voor 
nl. Discoglossus pictus sardus. deze heeft even-
wel geen rugstreep en komt trouwens niet in 
Frankrijk voor. Voor goede foto's van beide 
ondersoorten zie het tweede deel van KUngel-
hoffer. 
W a t de auteur schrijft over de in het noorden 
van het Etang de Canet voorkomendc Hyla 
arborea arborea, lijkt mij. niet juist. Hyla a. 
arborea treedt pas op in Les Landes. Het is wel 
degelijk Hyla a. meridionalus. We l is het mij 
opgevallen dat in sommige gebieden in Zuid-
Frankrijk en Italie (Ligurie) de zwarte band 
bij meridionalus doorloopt terwijl er ook vaak 
zwarte vlekkcn op de rug voorkomen, zodat er 
gemakkelijk vergissing ontstaat. 
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Mutatios: Beelcbespreking 
NIEUWE LEDEN: 
894 Hr. Pabst - Ahornstraat 10 - Den Fiaag 
836 V. Roos - Sinaasappelstraat 26 - Den Haag 
895 H. E. Peters - Hoefkade 1362 - Den Haag 
897 H. C. Smits - Kepplerstraat 298a - Den Haag 
898 G. Blankwater - Deken v. d. Hagenstraat 72 -

Helmond 
899 J. M. Moonen - Jadelaan 30 - Utrecht 
900 J. van Bloois - Wallisweg 28b - Rotterdam 
901 Jac. Bouman • Hellingen SS - Dordrecht 
902 W. J. Bregt - Spangensekade 86a - Rotterdam 7 
903 L. van Popering - Honthorststraat 60 " - Den 

Haag 
904 Filial Bibliotheki Akademii Nauk SSSR - Baltijs-

kaja ul. 14 Moscow D-219 - USSR 
905 J. C. Sier - Oranjeboomstraat 293a - Rotterdam 
906 H. W. Waardenburg - Schiphollstraat 13 - Gla-

nerburg 
907 Gaston Rits - K. Boomstraat 21 - Blaasveld 

(Belgie) 
908 University of Michigan - General Library - Ann 

Arbor (Mich.) USA . 
909 Mej. J. Oussoren - 38 Bartley Dr. — Toronto 16 

(Ont.) Canada 
910 K, Slagt - Pr. Mauritslaan 37 - Harderwijk 
911 Mevr. M. C. Rozeboom - Heerenstraat 54 -

Rijswijk Z.-H. 
912 J. G. Hoogerheijde - Paul Krugerlaan 174" -

Rotterdam 7 
913 Ant. H. Tobbe - Cath Beersmanstraat 80b - Rot-

terdam 7 
914 H. E. van 't Oever - Broekslootkade 35 - Voor-

burg 
No. 908 komt in de plaats van P. L. Borsboom -
Den Haag (No. 410) de Lacerta-nummers dienen 
echter te worden gezonden aan: N.V. Martinus 
Nijhoff's Boekhandel & Uitgeversmij. - Lange 
Voorhout 9 - Den Haag. 

ADRESWIJZIGINGEN: 

G. Scholten - Maarssen - thans Stommeerweg 125 • 
Aalsmeer 
J. H. Th. Kouwenhoven - Den Haag • thans Drape-
niersgaarde 51 - Den Haag 
C. Gobets - Amsterdam, thans Wildeman 17' - Am-
sterdam (Osdorp) 
J. A. Otte - Amsterdam, thans: Comeniusstraat 409 -
Amsterdara-W 
C. J. Marinkelle - Utrecht: thans: Willem de Zwij-
gerlaan 45 - Den Haag 
A. Meralda - Leiden/Rotterdam: thans: w.s. AMAN-
DEL t/o Oude Kerkweg 3, Hoogmade 
Natuur en Landschap - Herengracht 540 
Aquarien It Terrarien - Berlijn - thans: Littenstrasse 
79a - Berlin C2 
F. C. d'Audretsch - Amerongen: thans: c/o Stichting 
Geologisch Onderzoek N.N.6. - Manokwarl - Ned. 
Nieuw Guinea 
A. v. Huissteden - Australie thans: 129 Holt Ave. 
Cremorne (Sydney) N.S.W. - Australia 

Reservefonds „Lacerta" 
Saldo 1-2-60 / 242,— 
Opgenomen voor drukkosten statuten . . . / 30.— 
Saldo 1-5-60 / 212.— 

O n z e Bibliothecaris gaat — waarschijnli jk om-
s t reeks augustus — verhuizen naar Castricum. 
Datum en adres worden later bekend gemaak t . 
In verband hiermede verzoekt hij de leden de 
Bibliotheek en de Inlichtingendienst gedurende 
de maanden juli en augus tus zovee l mogelijk 
met rust te laten. 
D u s in die maanden vooral geen boeken sturen, 
omdat deze tijdens de verhuizing gemakkelijk 
w e g kunnen raken. 

STILLE PRACHT IN HET TROPISCHE AQUARIUM -
Dr. J. M. Lodewijks. 

Dit boek, dat een uitgave is van de N.V. Koek- en 
Beschuitfabriek v/h G. Hille & Zn., Zaandam, is een 
handig formaat album (14 x 20 cm.), waarvoor men 
zelf de ptaatjes bijeen moet sparen, die te verkrijgen 
zijn bij de artikelen van genoemde fabriek. De naam 
van de schrijver, die ook lid is van onze vereniging, 
staat reeds borg voor de inhoud van het boek. Op 
bijzonder prettige en eenvoudige wijze maakt de lezer 
kennis met het aquarium en de bewoners ervan. De 
120 gckleurde plaatjes, 2 grote kleurenplaten en een 
aantal pentekeningen van Rein Sluurman en H. van 
Kruiningen verfraaien het geheel. Kort en puntig 
wordt van ieder der 120 beschreven vissen en planten 
een aantal bijzonderheden verteld. Ieder, die dit 
album aanschaft ( / 2,50 of / 1,50 + 150 driehoekige 
bonnen) en completeert met de plaatjes (6 series van 
20 stuks, voor elke serie zijn 24 bonnen nodig) zal, 
of hij nu beginnend of gevorderd aquariumliefhebber 
is, enthousiast zijn en ik kan het de vele aquarianen 
in onze vereniging warm aanbevelen. Men zal het met 
genoegen steeds weer ter hand nemen. De verzuchting 
die mij ontsnapte na het boek gelezen en bekeken 
te hebben was: ,,Prachtig, maar wat jammer dat er 
op ons gebied van de terrariumkunde (nog) niet zo'n 
uitgave bestaat. 

M. v. R. 

Vraag en aanbod 
Door de heer R. Gerritsen, Santhorstlaan 82, Wasse-
naar wordt aangeboden: een paartje vroedmeester-
padden (Alytes obstretricans boscai) in ruil voor: 
3 rood- of geelbuikpadjes, waarbij althans een paartje. 

Adressen, die u nodig zult hebben 

Bestuur 
Voorzi//er: H. A. L. Menne, Leeuweriklaan 23, 
's-Gravenhage. 
Sccrelaris: 1. M. van Rekum, Charl. van Montpen-
sierlaan 22, Amstelveen; 2. R. M. Meijer, Valerius-
straat 207 hs, Amsterdam. 
Pennlngmeester: E. J. Bouhuijs, Ceintuurbaan 130, 
Deventer. 
Bibliotheek en Inlichtingendienst: A. Th. Reyst, 
Hoogstraat 47, Koog a/d Zaan. 
Redactie: M. J. Klynstra-Semplonius, Modderman-
straat 18, Leiden. 
Commissaris: D. P. van Wijk, Amersfoortsestraat-
weg 45, Bussum. 

Hoofden van verdere Diensien 
Importdienst: J. L. van Heusden, van Ostadestraat 
123hs, Amsterdam-Z. 
Herpeto-Geogralische Dienst: C. F. v. d. Bund, Veer-
weg 137, Wageningen. 
Technische Terrariumdicnst: C.S. Gouda, Min. Talma-
straat 5, Utrecht. 

Vertegenwoordiger voor Belgie: Fr. Lepeer, 
Albert Brachetlaan 38, Brussel 2. 

De jaargang loopt van oktober 1959 t/m September 
1960. Leden ontvangen het orgaan gratis. Losse abon-
nementen worden niet aangenomen. 
Lidmaatschap / 12,— per verenigingsjaar bij vooruit-
betaling te voldoen. 
Jeugdleden, die op 1 oktober nog geen IB jaar zijn, 
betalen / 7,50 per verenigingsjaar. 

Poslrekening Lacerta: nr. 861084 t.n.v. Penningmeestei 
..Lacerta", Deventer. 
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