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De Hagedissen Anolis zijn echte „wilde" bees-
ten, fel, vief en actief; ze worden niet „tam", 
ook al leren ze na verloop van tijd voeder-
dieren van het eind van een bamboelatje eten. 
Zelden leggen ze hun vaak grote schuwheid af 
en als ze het doen, zijn ze meestal niet in orde. 
Er zijn betrekkelijk weinig hagedissen die zo 
fel reageren als die van het geslacht Anolis. 
Naast gedrag dat voortkomt uit de levenswijze, 
tonen deze dieren zeer onderscheiden voort-
plantingsgedrag en — gedeeltelijk daarmee ver-
band houdende — gedrag tegenover andere dan 
de van sexe verschillende soorteigen individuen. 
Voor het gemak heb ik hier de uitingen van 
Anolis in deze drie groepen verdeeld en zo be-
sproken. 
Het lijkt juist om voor de bespreking van de 
gedragingen van reptielen, en met name in hun 
reacties tegenover andere individuen, een aan-
tal termen in te voeren om die gedragingen aan 
te duiden, welke afwijken van die van de dieren 
in rust. Deze gedragingen zijn of kryptisch, dat 
is verbergend en bedoeld om niet gezien te wor-
den of wel sematisch, bedoeld opvallend. Bij 
reptielen zijn er in het sematische gedrag vier 
mogelijkheden; parasematisch gedrag, of gedrag 
dat tot afleiding van de vijand dient, episema-
tisch of tot herkenning dienend gedrag, kata-
sematisch of onderwerping tonend gedrag en 
aposematische of waarschuwende en dreigende 
gedragingen. Bij de meeste reptielen heeft waar-
schuwen en dreigen in een reactie plaats. Bij 
Anolis is er echter een duidclijk verschil tussen 
waarschuwende en dreigende reacties. De eer-
ste zijn bedoeld om de tegenstander te verjagen 
(pro-aposematische reactie), de andere om met 
de tegenstander tot een gevecht te komen 
(antaposematische reactie). 
Het gedrag van Anolis bestaat uit reacties 
(houdingen en/of bewegingen) of reeksen van 
reacties. 
Over het algemeen is Anolis nogal schuw en 
het heeft er de schijn van dat de schuwheid toe-
neemt met de grootte van de soort zowel als 
van het individu. Ik ken geen schuwere soort 
dan de Cubaanse reuzenanolis, Anolis equestris, 
waarvan de mannetjes nog sneller gealarmeerd 
zijn dan wijfjes en jonge dieren. 
Hagedissen die in de vrije natuur op bomen 
verblijf houden en die, welke op de grond 
leven, blijven dat ook in het terrarium doen, 
mits het voidoende groot en doelmatig ingericht 
is. Boombewonende Anolissoorten, als caroli-
nensis en bimaculatus, zijn steeds te vinden op 
de klimtakken, in de op die takken geplante 
bromeliaceen en op de bladeren en twijgen van 
de klimplanten die zich daar doorheen slinge-
ren, terwijl een meer bodemgebonden soort als 
de kleine bruine Anolis wattsi zich meestal dicht 
bij de bodem en vaak ook op het zand of de 
stenen ophoudt. 
Bij Anolis komen duidelijk gescheiden — zij 
het lange — perioden van reproductieve activi-
teit voor. Buiten deze perioden negeren man-
netjes en wijfjes elkaar bijna volkomen. In de 
maanden waarin paringen voorkomen reageren 
gelijksoortige dieren van verschillend geslacht 
sterk op elkaar. De activiteiten gaan uit van 
het Cf. 

Aan de paring gaat een baits vooraf. Als een 
9 en een Cf elkaar naderen, neemt het laatste 
een sterk sematische houding aan, beperkt 
meestal tot het hoogheffen van het voorlichaam 
en het herhaald spreiden van de keelwam, 
waarop het 9 steeds, en wel 6f katasematisch 
of aposematisch reageert. In het eerste geval 
zal na korte tijd een paring op de verblijf plaats 
van het Cf volgen, in het tweede zal het 9 bij 
verder naderen van het Cf vluchten. Parings-
weigering komt voor als het 9 jong is (te jong 
is), als zij reeds enige malen in paring is ge-
weest, als zij een rijp eitje draagt en als zij leg-
nood heeft. De katasematische reactie van het 
9 laat niet toe het gedrag van het Cf „lok-
kend" te noemen; het vertoon van het manne-
lijke dier mag hooguit „imponerend" voor het 
9 heten, waar het resultaat in het gunstigste 
geval een op de plaats fixeren van het 9 is. 
Het Cf tracht het 9 van achter of schuin van 
achter te naderen, gewoonlijk door een sprong 
van tak of blad naar het 9 toe. Hij houdt dit 
dan op haar plaats door het met de bek in de 
nek vast te grijpen en door het met de voor-
poten onder de oksels te omklemmen. Kort 
daarna tracht het Cf de staart onder die van het 
9 te slaan en de conjugatie tot stand te bren-
gen. Is het Cf er in geslaagd een niet tot paren 
bereid 9 te grijpen, dan reageert dit met heftig 
tegenstribbelen, het opzetten van een dikke keel 
en druk kopknikken, met heftige lichaamsbe-
wegingen en het heen en weer slaan van het 
achterste derde deel van de staart. Meestal 
scheiden de dieren dan zonder gepaard te 
hebben. 
De duur van de paring is zeer verschillend en 
varieert van ongeveer 1 minuut tot 1 uur. Ge-
durende de paring laat het Cf de nek van het 
9 gewoonlijk los, ook als dat wijfje zich tijdens 
de paring zou blijven bewegen. Sommige soor-
ten handhaven echter steeds die greep (Anolis 
carolinensis). Bij het parende mannetje treedt 
een sterke bewustzijnsvernauwing op. Het dier 
laat zich zonder er op te reageren aanstoten, 
grijpen en door andere dieren naderen. Het 9 
reageert echter wel en het is mij ooit gelukt een 
9 in situ te laten eten. Zolang de paring duurt 
verroert het Cf zich gewoonlijk niet. Eerst als 
deze beeindigd wordt komt het licht in bewc-
ging en verslapt het zijn greep. Daarop rukt 
zich het wijfje los en verwijdert zich. Het Cf 
blijft zitten met het achterltchaam iets opge-
heven, de staart in een boog omhoog en de 
geslachtsorganen nog gedeeltelijk uitgestulpt. 
Nadat deze in de cloaca zijn teruggetrokken 
verwijdert zich ook het Cf. 
Vanaf het begin der baits tot na de kopulatie 
is het wijfje gewoonlijk donker gekleurd. Het 
Cf baltst in de lichte kleurfase en kleurt ge-
woonlijk tijdens de paring donker, soms reeds 
bij de aanvang daarvan. 
In het gedrag van Anolis tegenover andere die-
ren dan van geslacht verschillende exemplaren 
van de eigen soort, moet onderscheid gemaakt 
worden tussen soorteigen en soortvreemde, 
tussen superieure, gelijkwaardige en inferieure 
individuen. 
Het gedrag tegenover soorteigen sexegenoten is 
sterk aposematisch, zowel onder 9 9 als onder 
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CfCf. Anolis heeft een sterke territoriumzin. 
Waarnemingen in de vrije natuur bevestigen 
dat. Ieder Cf heeft zijn eigen revier, op paal of 
boomstam, en andere CfCf worden daaruit ge-
weerd. In dit revier komt echter volgens 
Me r t e n s vaak meer dan £en 9 voor, naast 
soms ook jonge dieren. Bij het samenhouden 
van exemplaren van hetzelfde geslacht in het 
terrarium, houdt ieder dier een eigen revier, 
maar er ontwikkelt zich dan een soort sociale 
rangorde, waarin het grootste en krachtigsce 
exemplaar gewoonlijk aan de top staat. De ove-
rige dieren komen dan in een volgorde, die 
door een complex van factoren wordt bepaald. 
De eerste ontmoeting van de dieren schijnt een 
belangrijke daarvan te zijn. De verhoudingen 
kunnen gecompliceerd zijn en het is mogelijk 
dat een exemplaar B, onder A en superieur 
over C, overheerst wordt door een vierde 
exemplaar, D, dat evenwel inferieur is aan C. 
Al deze dieren hebben overeenkomstig hun 
„rang" een meer of minder gunstig gedeelte 
van het terrarium als revier. Het overheersende 
Cf paart met alle wijfjes; de overheerste CfCf 
paren gewoonlijk niet, tenzij het aantal 9 9 i n 

het terrarium meer dan twee of drie bedraagt. 
De 9 9 hebben eveneens revieren in het ter-
rarium, welke niet correleren met die van de 
CfCf. Dat heeft tengevolge, dat Cf A vaak zijn 
eigen revier verlaat om een wijfje te naderen. 
waarbij hij dan het revier van een lager ge-
plaatst Cf betreedt. Dat reageert op het nader-
bijkomen van het overheersende Cf gewoonlijk 
waarschuwend. Cf A negeert nu het andere. dat 
dan in de waarschuwingshouding volhardt, of-
wel het superieure exemplaar neemt daarop de 
dreigende houding aan, in welke het dan op 
het andere Cf afkomt. Meestal neemt het be-
dreigde dier daarop de vlucht, daarbij vaak 
kryptisch gedrag tonend. In de gevallen echter 
waarin het niet vlucht, komt het tot een vecht-
partij, waarbij beide dieren in dreighouding zijn. 
De 9 9 die in het terrarium gewoonlijk slechts 
bij de jacht op voederdieren elkaars revieren 
schenden, nemen bij ontmoetingen vrijwel steeds 
beide een dreigende houding aan. De ontmoe-
ting resulteert in een plotselinge uitval van een 
der dieren en de vlucht van het andere, nage-
zeten door het eerste. 9 9 reageren steeds 
heftig aposematisch op elkaar, pro-aposema-
tisch op grotere en antaposematisch op kleinere 
afstand. De Cf Cf reageren met het spreiden van 
de keelwam op de plotselinge bewegingen van 
de 9 9 . 

De vorming van de sociale rangorde en het 
daarmee verband houdende pro-aposematische 
gedrag van de lager georganiseerde mannelijke 
exemplaren tegenover de overheersende, is 
waarschijnlijk een gevangenschapsanomalie. Bij 
het samenhouden van twee CfCf van dezelfde 
soort in een terrarium, leiden ontmoetingen, die 
het superieure exemplaar steeds zoekt, steevast 
tot dreigen en vechten van beide dieren en zij 
hebben na verloop van tijd de dood van het 
inferieure exemplaar tengevolge. 
Het maakt in het gedrag geen verschil of CfCf 
al dan niet van verschillende rassen van een-
zelfde soort zijn. Anolis s. sagrei en A s. ordi-

natus vechten, A. c. carolinensis en A. c. por-
catus eveneens. M e r t e n s nam vechtpartijen 
waar bij dezelfde rassen van sagrei en bij 
Anolis chloro-cyanus en A. c. chloro-cyanus. 
A. bimaculatus sabanus levert gevechten met 
A. b. bimaculatus en A. b. gingivinus. Deze 
laatsten zijn onderling wat vcrdraagzamer en 
het dreigvertoon blijft gewoonlijk tot de hou-
ding beperkt. 
Rest de houding tegenover jonge exemplaren 
en neonati van de eigen soort. Wijfjes negeren 
beide. De mannetjes van de grotere soorten 
vreten de neonati dikwijls op, laten de jonge 
dieren ongemoeid. 
Tegenover soortvreemde superieure dieren ge-
dragen de 9 9 2 'ch kryptisch, de CfCf — af-
hankelijk van de aard van de tegenpartij — 
kryptisch of pro-aposematisch, vaak antapose-
matisch. Kryptisch tegenover een het terrarium 
naderende hond of kat en vooral tegenover 
vogels. Bij confrontatie met andere hagedissen, 
slangen, e.d., neemt hij aanvankelijk een pro-
aposematische houding aan, die gewijzigd 
wordt in dreigend of geheel opgegeven wordt, 
afhankelijk van de reactie van de ander en ge-
woonlijk tegengesteld. Inferieure dieren worden 
genegeerd, voor zover ze voor Anolis niet eet-
baar zijn. 
Behalve de vorming van een sociale rangorde 
bij het samenhouden van verscheidene indivi-
duen van dezelfde soort en van hetzelfde ge-
slacht in een terrarium, treedt niet-natuurlijk 
gedrag op, indien men Anoles bijeenbrengt van 
morphologisch, reproductief en geografisch ge-
heel gescheiden vormen. Gewoonlijk laten 
soortvreemde Anoles elkaar geheel ongemoeid. 
M e r t e n s schrijft op Hispaniola meer dan 
eens te hebben waargenomen, dat Anolis 
distichus, A. cybotes en A. chloro-cyanus op 
een en dezelfde boom leven. In gevangenschap 
kan men Anolis carolinensis porcatus en A. 
sagrei bijeenbrengen, zonder dat die dieren op 
elkaar zullen reageren en hetzelfde geldt voor 
Anolis cristatellus en A. pulchellus. Maar 
brengt men in hun natuurlijke verspreiding ge-
scheiden Anoles bij elkaar, dan loopt dat meest-
al op vechten uit. Dergelijke gevechten schijnen 
echter slechts voor te komen tussen bepaalde 
individuen; niet ieder exemplaar van de ene 
soort vecht met een exemplaar van de andere. 
Bovendien vallen ook wijfjes vaak als slacht-
offer van een agressieve soortvreemde manne-
lijke hagedis. Ook komen (schijn-)paringen 
tussen soortvreemde, geografisch gescheiden 
hagedissen voor. 
De reacties van Anolis komen tot uiting in 
„houdingen" en bewegingen, die van het nor-
male gedrag van het rustende dier afwtjken. Ze 
bestaan in wijzigingen van de lichaamsvorm, de 
kleur van het lichaam, de houding ervan en in 
afwijkende bewegingen. 
Een Anolis in rust steunt op vier poten, de buik 
en de staart. Het dier draagt de kop iets of 
sterk opgeheven en verkeert in de passieve 
kleurfase, de donkere kleurfase of in een over-
gangsfase daartussen. Zonder de vorm van het 
lichaam sterk te veranderen, verplaatst het dier 
zich in verband met drinken, voedsel en licht-
inval. 
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Anolis b. gingivinus cj waarschuwend. Foto: L. C. M. Wijltols. 

In nachtelijkc of kunstmatig veroorzaakte duis-
ternis neemt Anolis een slaaphouding aan, die 
van de gewone rusthouding afwijkt door het 
laten zakken van de kop, het sluiten van de 
ogen en het strekken van de ledcmaten langs 
het lichaam, de voorpoten schuin naar voren, 
de achterpoten recht naar achter. In deze hou-
ding verkeren de dieren steeds in de passieve 
kleurfase. R a h n wijst op het optrcden van 
geringe donkerkleuring bij Anolis carolinensis 
tijdens de zonnedag; zij is onwillekeurig en 
komt ook voor bij dieren die overdag in duister-
nis gehouden worden. Ik was niet in staat dit 
te controleren. 
Een derde niet-phanerisch lijkende houding 
wordt aangenomen bij lage luchttcmperatuur 
als de dieren dicht bij een licht- en warmtebron 
zitten. Zij maken zich dan zijdelings plat en 
zetten een overlangse huidplooi op in de nek 
(en op de rug). Dc dieren zijn dan in de pas-
sieve of donkere kleurfase, afhankelijk van de 
sterkte van de warmtebron en de duur van de 
bestraling. 9 9 tonen in deze houding geen of 
zeer lage huidplooien. 
De houdingen die Anolis aanncemt tegenover 
andere dieren zijn — afgezien van negeren — 
kryptisch (bedoeld om niet gezien te worden) 
of sematisch (bedoeld om gezien te worden). 
Kryptische reactie komt voor als CfCf door gro-

tere en sterkere rivalen worden bedreigd, bij 
paringwcigerende 9 9 en bij bedreiging door 
sterk superieure dieren. De hagedissen duiken 
dan incen, leggen de kop tegen dc ondergrond, 
houden dc poten dicht bij het lichaam. Zij be-
vinden zich dan gewoonlijk op dc van het ge-
vaar afgewende zijde van het object waarop zij 
zaten. Houdt de bedreiging aan zonder dat het 
aanvallende dier het bedreigde direct tot vluch-
ten noopt of dit laatste er geen kans toe ziet, 
dan geeft het blijk van opwinding door snelle 
bewegingen met het uitcrste deel van de staart. 
Of dit verband houdt met de mogelijkheid om 
de staart af te werpen en als parasematisch ge-
drag moet worden ge'interpretecrd, is niet dui-
dclijk. M e r t e n s ontkent dat. Vaak heb ik 
echter wnnrgenomen, dat. indien het aanval-
lende dier zich inderdaad door de staartbewe-
gingen van de ander laat afleiden, deze direct 
een snelle beet in de flank van de tegenstander 
plaatst en er vervolgens vandoor gaat, of dat 
doet zonder te bijten. 
De kryptische houding heeft geen eigen kleur-
fase; donkerkleuring en emotiekleuring kunnen 
voorkomen. 
De sematische reacties zijn de meest voor-
komendc. Meestal hebben zij een zuiver visuele 
functie; de aposematische zijn soms gecombi-
nccrd visuele en tacto-receptibele reacties. 
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Katasemati.sch gedrag kenmerkt zich door het 
laten zakken van de kop en het krommen van 
de rug. Zij komt voor bij 9 9 die ingaan op de 
baits van het Cf en bij dieren. die men in de 
hand neemt. De katasematische reactie kan 
blijkbanr met iedere kleurfase samengaan. 
Vooral bij CfCf roept het hanteren van dieren 
een duidelijke emotieklcuring te voorschijn. Dan 
volgt een recks reacties, tc beginnen met ver-
kort dreigen (kopknikken, wamspreiden en dik 
maken van de keel) en pogingen tot bijten. Is 
de beet goed geplaatst, dan houdt het dier vast 
en verstevigt de beet bij bewegingen van de 
hand. De hagedis blijft ook vasthouden als men 
het dier laat hangen. Het is alleen mogelijk het 
dier los te krijgen zonder dc bek te beschadigen. 
door het met de poten in aanraking te brengen 
met een tak of een blad van een plant. Het dier 
laat dan meestal onmiddellijk los en vlucht. 
Krijgt het echter geen gelegenheid om in de 
hand te bijten, dan zal het werken om los te 
komen en deze pogingen bcsluiten met defae-
ceren. Dit kan niet gezien worden als een 
chemo-receptibele dreigreactie, maar is een 
angstvertoon. dat onmiddellijk aan het aan-
nemen van de katasematische houding vooraf-
gaat. Indien men het dier vrij op de hand laat 
zitten, zal het na vcrloop van tijd licht gaan 
kleuren en zich koesteren aan de warmte van 
de hand. 
De aposematische reacties kunnen een waar-
schuwende en een dreigende functie hebben. De 
pro-aposematisch reactie. waarvan het doel is 
door waarschuwen de tegenstander te doen 
wijken. is tcgengestcld aan de antaposematische 
de dreigende. die dc intentic tot vechten ver-
raadt. Beide reacties worden bij Anolis geken-
merkt door kopknikken. zijdelings afplatten van 
het lichaam en het spreiden van het keelaan-
hangsel. Hoewel bij veel reptielen waarschuwen 
en dreigen in een reactie plaats heeft, zijn de 
verschillende bedoelingen bij Anolis evident. 
Typerend voor nntopo.scmntisch gedrag is het 
verdikken van dc keel, het opzetten van de nek-
kam, het openen van de bek en het snelle be-
wegen van de hagedis. 

M e r t e n s ondcrscheidt in dc dreigreactie van 
Anolis zeven fasen: 
1. Het kopknikken en spreiden van dc keel-

wam, 
2. het oprichten van nek- en rugkam, 
3. het zijdelings afplatten van het lichaam en 

naderbijkomen met de rompzijdc, 
4. het openen van dc bek, 
5. bijten, 
6. vervolgen van dc tegenstander en 
7. opnieuw tonen van de keelwam. 
Belangrijk voor de dreigreactie is echter het 
dik maken van de keel door het omlaagdrukken 
van de mondbodem, wat gewoonlijk reeds voor 
het eerste wamspreiden gebcurt. De bewegingen 
van een dreigende hagedis zijn snel en naast het 
omhoog en omlaag bewegen van het voor-
lichaam, komen ook sprongen op vier poten 
voor en gewoonlijk stelt dc hagedis zich dan al 
dwars voor zijn tegenstander op. Daarbij draait 
het dier dan de kop naar de ander en is klaar 
om te bijten. Het oprichten van de huidplooi, 
in de meeste gevallen slechts beperkt tot de nek, 
komt alleen bij meer langdurige ontmoetingen 
voor. Dikwijls eindigt met de eerste beet reeds 
het hele dreigvertoon, omdat de dieren elkaar 
dan in de bek vasthebben. De situatie die daar-
door ontstaat, verandert dikwijls voor lange tijd 
niet meer. De dieren blijven zo zitten, verste-
vigen nu en dan hun beet, geleidelijk verdwij-
nen de lichnamsvervormingen van het dreig-
vertoon en meestal kleuren de hagedissen 
donker. Dan treedt vaak bewustzijnsvernauwing 
op, die voidoende groot is, om beide dieren in 
de hand te nemen zonder dat zc loslaten. Men 
heeft dan de grootste moeite om de bekken weer 
open te krijgen. 
Is de eerste beet anders uitgevnllen, dan lcidt 
dat meestal tot scheiden van dc dieren en een 
hevige jachtpartij, waarbij wel druk gcknikt 
wordt, maar de keelwam meestal niet meer ge-
spreid wordt. 
Een pro-aposematisch reagerende hagedis 
..bobt" enige malen zeer diep en toont daarna 
zonder verdere bewegingen de keelwam op 
maximumgrootte. Bij nadcrbij komen van de 

Anolis b. sabanus j£J! links dreitjend, £J rechts kryptisch reagerend, vlak voor hel splasmodisch bewegen 
van dc staart. 



tegenstander vlucht het dier of neemt de dreig-
houding aan. Vaak ook doet het bedreigde dier 
een waarschuwende uitval, soms besloten met 
een korte beet. Dit komt vooral voor tegenover 
soortvreemde Anoles. Het waarschuwen heeft 
plaats in de kleurfase waarin het dier zich be-
vond op het moment van de ontmoeting; de 
verkleuringen zijn afhankelijk van de afloop. 
Episematisch is tenslotte de baits van het Cf, 
dat zich daarbij in de lichte kleurfase bevindt. 
Het zet zich hoog op de gestrekte voorpoten, 
heft de kop op, beweegt die enige malen op en 
neer en spretdt daarna de warn. 

Ltfcrafuur: 
Barbour, T.. THE ANOLES I. The Forms 
Known to Occur on the Neotropical Islands, 
Bull. M. C. Z. vol. 70, no. 3 - 1930 

Reeds geruime tijd houd ik enkele klauwkikkers 
(Xenopus laevis) in een aquarium. Deze zeer 
levendige diertjes zijn ongeveer 5 cm. lang; zij 
verlaten nooit het water en zijn daarom ware 
meesters in het zwemmen. Nu eens horizontaal, 
dan weer vertikaal, steeds doorklieven deze 
kikkertjes even snel het water. Die snelheid 
hebben ze zeker te danken aan de speciale 
bouw van de achterpoten. De vijf lange tenen 
van deze zeer gespierde poten zijn van grote 
vliezen voorzien, die de kikkers waaiervorming 
openzetten zodra ze gestoord worden om dan 
in een oogwenk van het ene hoekje van het 
aquarium naar het andere te vluchten. De drie 
buitenste tenen (in rust dus de drie onderste) 
zijn voorzien van nagels, waaraan de dieren 
hun naam, „Klauw"-kikvors te danken hebben. 
De voorpootjes zijn klein (ongeveer 1,5 cm.) 
en, de vier vingertjes zijn niet door vliezen ver-
bonden. Men kan goed de rode adertjes in de 
voorpootjes en in de vliezen van de achterpoten 
zien. De ogen staan bovenop de platte kop. 
Nu de kleur. Wanneer de klauwkikker uit het 
water genomen wordt .— wat niet zo makkelijk 
is zonder netje, omdat het dier zo glibberig en 
vlug is — is de kleur op de rug donkergrijs tot 
zwart; de buik is wit. Zodra de kikker in het 
water rondzwemt, zien we, dat de rug in feite 
licht grijs-bruin getint is en versierd met talrijke 
onregelmatige donkerbruine vlekken. De buik is 
wit in het midden en aan de rand met grijze 
spikkels bezaaid, evenals de onderzijde der 
poten. 
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Als voedsel geef ik ze wormen, muggenlarven 
en allerlei waterinsecten. Zelfs kleine vissen 
(zoals b.v. Guppy's) weten ze te vangen, ter-
wijl kleine stukjes vlees en pas vervelde meel-
wormen ook niet versmaad worden. Met wat 
afwisseling in het voedsel kan men de diertjes 
lang en gezond houden. 
Het is grappig om ze te zien eten. Met de zeer 
bewegelijke voorpootjes wordt het voedseldier, 
dat ze als het ware bespringen. verschillende 
malen in de bek rondgedraaid om dan door de 
keel te verdwijnen. Ze kunnen zeer veel eten. 
Het kan echter geen kwaad de kikkers zo nu 
en dan eens te laten vasten. 
Ik heb tevens gezien hoe deze kikkers vervel-
len. Het vel wordt afgestroopt en terstond op-
gesmuld. 
De temperatuur geeft weinig moeilijkheden; het 
water mag echter niet te koud zijn, althans niet 
verschillende dagen achtereen. Het is beter geen 
verwarming in het water te hangen. Bij mij 
schommelt de watertemperatuur 's winters tus-
sen de 13 en 20 °C. en 's zomers van 20—28 °C. 
Deze laatste temperatuur tijdens zeer hete dagen. 
Af en toe een weinig zonlicht kan geen kwaad. 
Tijdens de zomermaanden kunnen de dieren 
gerust buiten gehouden worden; ze zullen er 
wel bij varen. 
Slechts eenmaal heb ik een klauwkikker horen 
kwaken. Het was een mannetje, dat uit mijn 
hand op de tafel gesprongen was. Hij liet een 
zacht krr . . . k r r . . . horen, dat in de hele kamer 
goed hoorbaar was. 

Foto voorpagina: 
Anolis bimaculatus gingivinus (J Dreigreactie eerste fase Foto: L. C. M. Wijffels 

Luc. Vercruyrse, Brugge (Belgie: 

D e klauwkikvors, Xenopus laevis 
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Het geslacht is niet moeilijk tc bepalen; het Q 
heeft drie klcpjcs op dc cloaca, het Cf niet. 
Om dczc dieren onder gewone omstandigheden 
in een aquarium tot voortplanting te brengen 
is niet zo gemakkelijk. Dit hangt voornamelijk 
af van de samenstelling van het water, die in 
Zuid-Afrika door de overvloedige neerslag in 
de regentijd verandert (zie ook de 17e Jrg. van 
Lacerta. nr. 9-10, pag. 67). 
De grootte van het aquarium hangt natuurlijk 
af van het aantal dieren. dat men heeft. Het 
mijnc meet 50 x 25 x 30 cm. Salamanders kun-
nen met klauwkikkers samen gehouden worden, 
ofschoon ik hier geen voorstander van ben. 
Dc kikkers zwemmen graag in een open ruimte, 
maar de hoeken moeten van enkele bosjes plan-
ten voorzien worden. waar zij zich eventucel 
kunnen verstoppen. Als bodembedekking liefst 
gewassen rijnzand. Een stuk kurkschors of kien-
hout, dat boven het water mag uitsteken, zal 
het geheel een anrdig aanzien geven. Ik zag nog 
nooit een klauwkikvors op een stukje schors 
boven water. 
Wanneer we dit alles in acht nemen, mogen we 
gerust zeggen, dat dc klauwkikvors absoluut 

Voedsel en voeding 

Al veel is er geschreven over het steeds weer-
kerende problccm van het voedsel, daar immers 
de meeste terrariumdieren insecteneters zijn. 
Vooral s winters wordt het moeilijk om aan 
geschikte insecten tc komen en hoewel het nu 
nog hoogzomcr is moeten we dus al weer aan-
dacht gaan besteden aan de tekorten, die in de 
winter kunnen optrcden. 
Het voedsel, waar iedere terrariumhouder 
steeds weer naar teruggrijpt is de meelworm. de 
larve van de mceltor (tencbrio molitor), die op 
een vocdselbodem van zemelen en oud brood 
gemakkelijk kan worden voortgekweekt, wat 
bovendien het voordeel heeft, dat men ze dan 
in nllc maten ter beschikking heeft. De cyclus 
van tor tot tor duurt echter 9-12 maanden, af-
hankclijk van de temperatuur in de kweekkist. 
In de literatuur wordt nogal eens gewaar-
schuwd tegen het voeren met meelwormen, 
daar de hardc chitinehuid slecht verteerbaar is 
en vooral bij amphibien en chameleons tot aller-
lei darmstoornisen zou kunnen leiden die uit-
cindelijk in de dood van het dier zouden 
resulteren. 
Tot op zekere hoogte is dit juist als . . . dc 
temperatuur in het terrarium te laag gehouden 
wordt. Onze koudbloedige dieren hebben voor 
de spijsvertering warmte uit hun omgeving 
nodig. Bij onvoldoende warmte verloopt dit 
proces te traag en dan kunnen er inderdaad 
allcrlei stoornissen optrcden. Daarom moet men 
eigenlijk, nls de dieren pas voedsel hebben ge-
nuttigd zorgen. dat dc temperatuur iets wordt 
opgevoerd, liefst door het inschakelen van een 

!! 

l 

Xenopus laevis Foto: L. Vercruysse 

niet moeilijk te houden is. Jammer, dat deze 
diertjes. die zeker zo levendig zijn als boom-
kikkers, zo weinig gehouden worden. Ik kan 
deze kikkers ten zeerste aanbevelen; ze zullen 
u steeds boeien! 

warmte-stralende lamp. U zult dan zien, dat de 
meeste hagedissen zich in deze kunstzon zullen 
komen koesteren om de voor het spljsvcr-
teringsproces nodigc warmte op tc nemen. 
Eenzijdig met meelwormen voeren is natuurlijk 
uit den boze! Als u alleen maar brood of aard-
appelen zou krijgen zou u zich na vcrloop van 
enige tijd ook niet zo heel erg Ickker voelen. 
Afwisseling in het voedsel vcrlengt dc Icvens-
duur van uw dieren! Er zijn immers nog andere 

i insecten genocg. B.v. vliegen. die met een vlie-
1 genval zo gemakkelijk kunnen worden gevan-

gen. Weideplankton. dat u buit maakt door met 
i een schepnet door het gras te slaan. Sprink-
; hanen. die u vangt met een net of met dc hand. 

(Pas echter op voor uw terrariumplanten. Niet 
teveel sprinkhanen tegelijk in het terrarium 
doen). En begint u ook eens ann een wasmot-
tenkweek. Binnenkort hebben dc imkers weer 

; oude bijenraat te over. 
Geef uw dieren echter geen pas uit dc pop gc-
kropen vliegen. Die zijn nog niets waard. U 

i kunt het achterlijf zo plat drukken zonder dat 
cr iets uitkomt. Eerst voeren met suiker, stroop 

! of honing. 
i Nog een raad. Mest uw dieren niet alsof het 
t kerstganzen zijn. zodat ze gaan lijken op die 
j stakkerige honden. die als volgepropte worsten 
t rondwaggclen en nooit eens lustig kunnen 
1 rondrennen. Houd uw dieren op rantsoen. laat 
) ze maar eens een dag hongcrlijden. dan blijven 

ze fel en actief. In dc natuur moeten zc ook 
t jacht maken op hun prooi. Laat ze dat in het 
l terrarium dus ook doen. 
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Van de redactie Ledenlijst: 

Uw (tijdelijke) redacteur houdt zich gaarne Nieuwe leden: 
aanbevolen voor copy. Schrijft u ook eens over ,., n , . r-. . , . „ c, D L 1. e 
...„ * „ „ , ^ . . ~ *.t ««»- ..™ ™,„-:-o,»_ —«. . ™ No. 934 - Dr. Med. K. Stevers - Bahnhof-
uw terrarium ot over uw ervaringen met uw . 11 c - iv ci u 
dieren? strasse 13 - Sorup/Kr. rlensburg. 
Indien mogelijk ontvangen wij bijdragen bij 
voorkeur getypt, met 2 doorslagen. Mocht u Adreswijzigingen: 
echter niet over een schrijfmachine beschikken, « - . , , , - „ — 
laat u zich dan niet afsthrikken, ook met de D r - L Kristensen - Bussum: thans Piscadera-
hand geschreven bijdragen zijn welkom. £aai ' C ? r m a b i " Curacao. 
Vaak ontvangen wij bij de artikelen foto's. C - W - Vink - Breda: thans Ruusbroecstr. 126 -
Helaas zijn deze niet altijd geschikt om te wor- Breda. 
den geclichccrd. Wij vcrzocken dcrhalve om 
ons, indien u foto's bij uw artikel levert, de »£ . , , .„ ...., 

' . . j r% 1. XT J Af te voeren van de ledenlijst: 
negatieven mee te zenden. De heer Nedermeyer 
maakt daarvan dan de benodigde vergrotingen. J. W . van Galen - Rotterdam 
De negatieven worden dan onmiddellijk gerc- D. S. van Ommeren - Uithoorn 
tourneerd, met een extra vergroting, Voor deze J. F. Neve - Oosterwolde 
bclangeloze hulp, om ons blad op een nog hoger M. Prinse - Zaandam 
peil te brengen. vooral wat betreft de illustra- J. H. ter Neuzen - Amsterdam 
ties bij de artikelen, zijn wij de heer Nedcr- J. W . Nooter - Amsterdam 
meyer zeer dankbaar. J. F. Borts - Rijpwetering 
Ik hoop, dat een en ander aanleiding zal geven, H- Eisermann - Den Haag 
dat de redactie wordt overstelpt met artikelen 
en illustratic-matcriaal. , „ „ „ „ , „ „ . Aquarium- & terrariumvercniging ..Natuurvricnden" -

M. VAN KEKUM. Weosp 
Vraag en aanbod 

Drs. C. J. Marinkelle - W . de Zwijgerlaan 45 - DEN HAAG 
vraagt: AXOLOTL en wandelende takken, kweekparen of andere 

kweekculturen, die als voederdieren kunnen dienen. 
Gezien zijn bijzondere interesse voor Pleurodeles poireti verzoekt de heer 
Marinkelle eventuele bezitters van deze dieren, hem op de hoogte te houden 
van hun waarnemingen en hem in kennis te stellen van eventuele kweek-
resultaten. 
Uw secretaris M. van Rekum vraagt een Anolis gingivinus 9 -

Jaarlijkse 
Algemene Lederwergaderrng 

17 September 1960 in Utrecht 

U komt toch ook? 

REPTIELEN - AMPHIBIEEN 
I m p o r t e n v a n terrar iumdieren u i t a l le 'were lddelen . 

Drs. W. DE ROVER Prijslijst gaarne op aanvrage, gratis 
Sprielderweg 2 - Putten (Gld.) 
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