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Co leon yx variegatas 

Over de merkwaardige woestijngecko' s van bet 
geslacbt Coleonyx boort men terrariumbouders 
zelden spreken. En dat beboeft ons niet te 
verwonderen, want ze zijn zelden te krijgen en 
het valt belemaal niet mee, om u in Ieven te 
houden. 
De dieren zijn afkomstig van de woestijngebie
den van Noord~Amerika, waar ze duidelijk een 
voorkeur geven aan een zandige, losse bodem. 
K I a ,u be r, die deze dieren diepgaand be
studeerde voor een onderzoek naar de geogra
fische rassen, schrijft, dat u voorkomen in allc 
typen woestijngebied tot op hoogten van 1300 
tot 1400 meter hoven zeeniveau; op rotsen, tus~ 
sen struikgewas, cactussen en op zandvlakten, 
maar dat ze op zand wel het veelvuldigst aan~ 
getroffen worden. De gecko's bebben een nach~ 
telijke Ievenswijze en ontplooien de grootste 
activiteit in mei, wanneer de lucbttemperatuur 
rood 28° C. bedraagt. Beneden 15° C. zijn 
deze hagedissen niet meer actief. Ze overwin
teren van oktober tot maart. De dieren blijven 
dan verscholen onder stenen of graven zich in. 
In de vrije natuur komen de gecko's tegen 8 
of 9 uur 's avonds te voorschijn en vallen bij~ 
zonder op door hun lichtgekleurde Hanken als 
ze in het Iicht van de koplampen van een auto 
raken. 
De hagedissen eten vooral torren en spinnen. 
Ze eten steeds ook hun eigen afgeworpen huid
lagen en trekken die los door bet vrije dee) 
reeds naar binnen te werken, zoals ons van 
Anolis bekend is. De vingers en tenen worden 
zorgvuldig van de oude opperbuid ontdaan, 
waarbij de hagedis vaak aan de toppen van de 
vingers en tenen trekt, also£ hij bandscboenen 
uittrekt. 
De dieren leggen gewoonlijk in augustus een 
klein aantal eieren, nadat paringen in april-mei 
hebben plaats gevonden. Op dit punt is betrek
kelijk weinig over deze hagedissen bekend, zo
dat waarnemingen aan exemplaren in gevangen
schap belangwekkend zijn. 
Ooze voorplaat toont de meest algemene soort, 
Coleonyx variegata (Baird). L. W. 



De Wateragaam 
Gu n the r Rade k - Lud•ci~abur~ - Dul181an d 

l .,laysign a tu .• le.su e u r i 

Het is wei jammer. dat men o p deze kleuren 
foto niet de hele wateragaam. een buitengewoon 
mooi dier. kan zien. Maar ook zo krijgt men 
van de pracht van deze hagedis wei een indruk. 
H elaas zijn zelden absoluut gave dieren van 
deze soort te koop. De meeste exemplaren heb
ben bcblocde en beschadigde snuiten. die ze bij 
het transport hebben verwond. Niet zelden 
leiden deze wenden tot necrose van de kaak-

beenderen en de diercn rnaken dan een droevige• 
indruk. Maar niettcmin blijken zu lke verwon
dingen niet a f te doen aan de levendige aard 
en de steeds grote eetlust. De hagedissen zijn 
heel schrander. maar een ding zullen ze nooit 
leren: dat wanden en ruiten grenzen stellen aan 
hun sprongen en daarom doet men er beter aan 
ze alleen in ruime bakken te houden, waarin 
behalve klimgelegenheid. ook een bassin aan-
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wezig is. Oa t een verschil van inzicht o p dit 
p unt mogelijk is, blijkt uit het feit dat een grote 
W ateragaam van de Reptilien-Zoo in O berst
dorf. in de D uitse A lpen, een gezond , gaaf dier, 
in een be trekkelijk kle in te rrarium zo nder klim
takken en zonder gelegenheid tot baden ]eeft. 
T ot mijn verbazing at het d ier zelfs dode mei
kevers uit de hand va n zijn verzo rger! Maar, 
ook a l ging het hier goed. ik mag u toch niet 
aanbevelen het zo na te doen. Vooral a ls de 
d ieren wat tammer zijn en minder schrikachtig, 
client men ze vaak te Iaten baden: d oorgaans 
wordt tijdens hct baden geexcrementeerd. 
De eetlustige Wateragamen kunnen h eel aar
d ige partie~ ba;,~ en verwerken . Reha lve meel
wormen, meikevers en sprinkhanen. Justen ze 
ook wei fruit en gekookt ei. Jonge muizen zij n 
bijzonder in trek en wie zijn wate ragamen n u 
en dan een voederhagedis kan geven , wint het 

agamenthart met glans en glorie. In K I i n g e 1-
h o f f e r ' s TERRARIENKUN DE IV wordt 
vermeld, dat zelfs mussen en merels gegeten 
zouden zijn. 
E en temperatuur van 25 tot 30 graden C en 
vochtige. gespannen Iucht zijn van bc\ang: hoe 
wei de dieren n iet bijzonder koudegevoelig zijn 
en een eens wat koude nacht best ve rdragen. 
Er i c W o r r e I wijdt in zijn hoek SO NG OF 
THE SNAKE een geheel hoofdstuk aan de 
,Water Dragon". A ls u gelegenheid hebt he t 
werk te lezen. laat dat dan n iet na. want 
W or r e I schrijft plezierig en levend ig over 
zijn belevenissen met .. wilde" Physignatlms 
lesuer i howiffi in de vrije natuur. 
E en stukj e na tu ur moet het zijn . da t w ij d e 
Wateragaam in gevangenschap als onderkomen 
bieden. maar dan zal de vreugde ook weder
keri g z ijn! 

Stimule••ing -van de-ei afzetting -van tei•rariumdiercJil 

f>r<>f. Dr. rl. Stoll' • Amsterdnm 

Het tot voortplanting brengen van terrarium
d ieren is, zo;,ls bckend. doorgaans cen moeilijke 
: aak. Bij vee! soorten ondervinclt de kweek 
va;,k :elfs zodanige moeil ijkheden . dat deze 
nog nimmer is gelukt. H et ligt voor de hand. 
dat men de beste kansen op resultaat heeft. 
wanneer men de omstandigheden. waaronder 
d e dieren worden gehouden. zo na tuurlijk mogc
lijk heeft gemaakt. In een voorafgaand a rtike l 
hcbben wij gczien. dat in sommige gcva llen 
bepa<1 ldc uitwendigc omst<mdigheden een gun
stige invloed kunnen hebben. Zo kon bij Ano/is 
een intensieve belichtin g via het kruinoog of 
parietaal-orgaan de voor- en middenkwab van 
de hypophyse activeren en op die wijze een 
gunsti gc invloed hebben o p de geslachtsorganen 
en dientenge~ge.. gok op de voortplanting. 
T erw ijl men in dit geval nog v an een na tuurlijk 
middel mag spreken - in de vrije natuur speelt 
de intensieve belichting immers ook een be
langrijke rol - zijn e r ook methoden bekend 
gcworden die minder natuurlijk zijn. maar niet
temin gunstige resulti'lten kunnen hehhen. Wij 
denken in dit o pzicht aan verschillende hor
monen , die de geslachtsorganen kunnen aan
zetten tot een grotere activ iteit. Persoonlijk 
hebben wij kun nen aanto nen. da t bij de Afri
kaanse Klauwkikker Xenopus laevis d e e iaf
ze tting kan worden gestimuleerd door middel 
van injecties met 5 tot 10 mi lligram van de 
volgende stoffen : Cortisone, H ydrocortisone, 
Corticosterone. 11 -deoxycorticosterone, 11 -dehy
drocorticostero ne. 17 -h yd mx y- 11 -deoxycorti
costero ne en 17 -h yd roxy-11-deo xycorticosterone. 
Na injectie met cortisone-acetaat en hydrocor
tisone-acetaat trad de ei-afzetting ongeveer 40 
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uur later op. Ei-afzetting kon evencens worden 
bewcrkste lligd door in jectie met 5 milligram 
aldosterone (Cibn Ltd .. Basel). Evena ls dit bij 
17-hydroxy- 11dehydrocorticosterone het geva l 
is. geschiedde dit o ngeveer 13 u ur na de injec
tie. Het blijkt d us, da t c r in de stirn ulcrende 
activiteit van de genoemde sto ffen bcpaa lde 
verschillen bcstaan. O pgcmerkt kan no g worden 
dat al de ex pcrimenten werden gcnomen met 
gczonde. goed uitgegroeide QQ en dnt de 
tempera tuur 20oC bcdrocg. 

1v!;sschien Z<li de te rrariumhouder zich n ict ZO 

op zijn gcmak voelen met de genoemde stoffen 
met hun ingcwikkelde chcmischc namen. D e 
naam doet in d it verband echter weinig ter 
zake en men kan deze dan o.ok gerust buiten 
beschouwing Ia ten. Die naan1 is immers cen 
omschrijving van de a tomaire samenstclling 
van de dcsbetreffende ~tof. Belangrijk is cchter 
dat men met de genoem:::le stoffen de ei-afzet
ting b ij Xenopus /aevis tot o p zekere hoogte in 
de h<Ind hecft. en d'entcngcvolgc de dicrcn tot 
voortplanting gebracht ku nnen worden . Deze 
vondst beeft zekcr een mecr algemene beteke
nis, want het is eveneens gelukt. om bij andere 
amphibien-soorten en zelfs bij een aantal rep
tielen op d eze wijze de ei-afzetting te bewerk
stelligen.H et zou dus wei eens heel goed 
mogelijk kunnen zijn, dat men met behu lp van 
deze methode verschillende moeilijk tecltbare 
terrariumdieren tot voortplanting zou kunnen 
brengen. Met het oog daarop leek het ons ge
wenst om deze voorlopige. veelbclovende resul
taten onder de aandacht van de terrariumlief
hebbers te brengen. 



l{ameleons en anolissen in het 

buitenter••a••ium 
II. Robert Buatard B. Se. Alytlo- Pertshire-Sehotland 

Het terrarium in de open Iucht kan voor heel 
wat doeleinden worden gebruikt. en hoewel de 
meeste terrariumhouders hagedissen als Cha
maeleo en Ano/is aileen geschikt achten voor 
het verwarmde terrarium binnenshuis, blijken 
deze er in de buitenlucht wei beter op te worden , 
althans gedurende de warmere maanden. 
Er zijn ongeveer 75 soorten chamaeleons, en 
daarvan zijn van tijd tot tijd wei enige soorten 
te koop in onze streken. Sommige zijn bijzonder 

Chamaeleo bitaeniata ellioti, een dwergsoort 
van het Kenya hooggebergte, en het Zuid
afrikaanse dwergkameleon Microsaura pumila 
vormden wei de basis van de kameleon-collectie. 
Beide soorten waren volkomen gewend aa n 
koude nachten. Wanneer ik 's morgens naar 
mijn dieren ging kijken, wees de thermometer 
vaak even na 8 uur nog een temperatuur van 
4' C. aan. terwijl het op sommige ochtenden 
slechts 2° C. warm was en het gedurende de 

Cloameleo bitt~eroiata e lloti mel ~·ler van de zestlen jongen, op de opname l wee dogen oud 

sterk en het spreekt vanzelf dat met betrekking 
tot het buitenterrarium vooral aan deze soorten 
aandacht geschonken moet worden. Gedurende 
vele jaren hield ik in een openluchtvivarium 
kameleons van verschillende soorten en ook 
Anolis carolinensis. De dieren gingen begin 
April naar buiten en bleven daar tot begin 
oktober. Ik woonde aan de oostkust van Schot
land, bij Dundee, en terrariumhouders elders 
mogen daaruit concluderen wat het buiten
terrarium aan mogelijkheden in hun streken 
biedt. 

nacht nog wei kouder geweest zal zijn. Van 
deze !age temperaturen ondervonden de dieren 
geen schade en ofschoon ik soms wei 60 van 
deze diertjes bezat, kwamen geen sterfgevallen 
voor. Op zulke koude morgens rustten zij ge
woon op hun normale zitplaatsen of tussen de 
latyrus-bloemen, wachtend op de zon. En als 
ze dan een half uurtje in verkwikkende zonne
stralen gezeten hadden, waren ze voldoende ver
warmd om rond te scharrelen en voedsel tot zich 
te nemen. 
De gehelmde, met twee banden getekende soort. 
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vooral door de mens. maar ook door andere 
chamaeleons of welk levend wezen ook. Indien 
u zc wi lt vcrplaatsen. tracht ze dan te bewegen 
op uw hand tc klimmen, waaraan ze zich stevig 
zullen vastklcmmen; dit is vee! geschikter dan 
hen bij hun lichaam te grijpen. 
Anolcs waren ook een bron van genot. Ze zijn 
zo gchccl andcrs dan chamaelcons. Terwijl deze 
laatste in hun bewcgingen langzaam en be
zadigd zijn. rcnnen Anolissen heen en weer. nu 
en dan stoppend om hun kopjes te knikken 
tcgen cen medebewoner van het terrarium of 
om hun keclwam te spreiden voor een wijfje of 
ceo concurrerend mannetje. Soms nam ik waar 
hoc cen chamaeleon voorzichtig een insect be
sloop en hoe dan een Anolis plotseling kwam 

Chameleo jaekaonl 

toerennen en het hapjc wegsnapte. Ook heb ik 
gezien hoc een chamaeleon een vlieg .,school' '. 
die een Anolis al in de bck had. Deze list werd 
ook vaak met succes toegepast tegenover een 
soortgcnoot. 
V aak werd mij gevraagd hoe ik toch een zo 
grotc vcrzamcling hagedissen van voedsel kon 
voorzien. Het antwoord is cenvoudig. Elke week 
zettc ik cen blik vol maden in het v ivarium. 
Deze werden na enige tijd bromvliegen. die 
gretig vcrslonden werden. Noch de Anolissen 
noch de chamaeleons scheen dit dieet ooit te 
vervelen. Een enkelc keer verzamelde ik een 
groot aantal rupsen van het gewone koolwitje 
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Chamae/eo bitaeniatus holrne/ii, heb ik samen 
met de eerder genoemde soorten gehouden. Dezc 
is afkomstig van nog hogcrc gebieden in Kenya. 
dan waar de a ndere dieren verzameld werden 
(± 2000 meter). De gehclmde chamaeleons 
schenen in 't geheel geen hinder te hebben van 
deze koude lente-ochtenden en bewogen zich 
vaak nog bij temperaturen van enkele graden 
boven het vriespunt. Dit bewijst wei hun sub
tropische natuur! 
Het is van bela ng dat het buitenterrarium voor 
chamaeleons goed beplant is. Als het gebladerte 
maar schaars is. voelen de dieren zich niet op 
hun gemak. Ook belangrijk is. dat de begrociing 
de dieren schaduw moet verschaffen. Een cha
maeleon eet niet. als het nict doelmatig is 

ondergebracht en nict op ccn geschikte ma nier 
water krijgt. Over het algcmeen dr inken ze 
niet uit een bakje en daarom moet het gebladerte 
besprocid worden. ten minste twee maal in de 
week (mijn buitenterrarium had een glazen dak. 
om regen buiten te houden ). 
De dieren schenen zich volkomen thuis te 
voclen en ik keek graag urcn bng naar hun 
dolle capriolen! Elk dier had zijn favoriete 
plaats. dikwijls cen deel van een tak en het 
werd andere exemplaren kwalijk genomen. als 
ze het trachtten te benaderen of bezetten. 
Ik wil hierbij opmerken. dat chamaeleons er 
het land aan hebben aangeraakt te worden. 



en deed d ie in het terrarium. D ikwijls ook lie t 
ik v ices bederven om zo mija maden te kweken, 
waardoor de d ieren een gro tere verscheidenheid 
aan v liegen kregen. De groterc chamaeleons zijn 
dol op sprinkhanen. 
Slechts zelden heb ik het gewone C hamaeleo 
chamaeleon gehouden. omdat ik ondervonden 
had. dat d ie het bitter slecht deden. 
Ik wil hier eerlijk zeggen. dat deze soo rt niet 
te houden is. H et eerste dier dat ik hield was 
er zo een en achtera f moet ik zeggen. dat het 
ceo geluk is geweest. da t hij het 20 maanden 
volgehouden heeft. D aarbij verdubbc lde het dier 
in lengte. Met volwassen exemplaren was ik 
echter minder gelukkig; bovend ien is deze soort 
erg vcchtlustig en daaro m kunnen meerdere 

"1uoli" cnrulln c n siN In lu~t bultc n tc rrnrluru 

exernplaren nict bij elkaar gehoudcn worden. 
Dczc grotere soorten vcrlangen ook voedsel. 
dat rninder gernakkelijk beschikbaar is; rnaden. 
vlicgen en rneelworrnen eten zc niet gaarne. 
Een andere soort d ie me nogal last bezorgd 
hccft is C hamae/eo jacksoni. hct driehoorn
karncleon. Niettegenstaandc zij n aa ntrekkelijke 
en ongewone versch ijning. kan ik deze soort 
niet aanbevelen. E xemplaren d ie ik in rnijn 
openluchtterrarium hield. brachten vele uren 
door aan het frontglas, trachtten door het glas 
heen te graaien. Dit merkte ik aileen op bij 
deze soort ; andere toefden steeds o p de takken 
en tussen het gebladerte, hoog boven de grand. 

Vee! succes had ik daarentegen weer met Lam
berton's Chamaeleon. Chamae/eo /amberfoni, 
een kleine soort van Madagaskar. 
Met C hamae/eo bitaeniafus elliofi heb ik talloze 
malen gekweekt. Vreemd genoeg werden de 
jongen naar mijn beste weten steeds binnens
huis geboren. hoewel ze het. in het buitenter
rarium gebracht. uitstekend deden. lk heb nooi t 
andere babies kunnen o ntdekken dan die. welke 
ik zclf in het buitenterrarium had geplaatst. 
Had ik er geen in gedaan. dan verschenen er 
ook geen. H et Ieven in de open Iucht scheen 
het voor tplantingsproces te vertragen, en ik ge
loof. dat het een gevolg is van de lagere tem
peraturen. 
Chamaclco bitacniafus en M icrosaura pumi/is 

zijn ovovJVlpaar , eilcvendbarend dus. Ik had 
de ccrste geboorten van de Zuidafrikaansc 
d werg in 1955. toen I I jongen geboren werden. 
De dwe rgsoort van Kenya was geregeld moedcr 
met een nagcslacht van 12 tot 25 stuks in getal. 
Jonge chamaeleons kunnen. tenzij ze in zecr 
ruime o penluch tviva ria worden o ndergebracht . 
het best geschciden worden van hun ouders. 
opdat deze hen niet o peten. M en moet ze voeden 
met Drosophila. frui tvliegjes d ie in enorme hoe
veelheden gekweekt moeten wo rden om hun 
eetlust te bevred igen. 
Het Gehelrnde Kamaeleon bracht. in tegenstel
ling tot de andere. jongen voort in het buiten-
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Cha m e leo lambertonl ,.an ltladaguokar 6 

terrarium. 
Wat nu de Anolissen aangaat. deze Jeggen 
gewoon lijk maar een eitje tegelijk en vrij d ikwijls 
in het broedseizoen. Volwassen wijfjes kunnen 
iedere 6 weken een ei leggen. In het buiten
terra rium verschenen nooit jonge anolisjes en 
ik denk, da t het daar n iet warm genoeg was 
voor de o ntwikkeling van de eieren. Eitjes van 
binnenshuis gehouden wij fjes. worden zonder 
moeite uitgebroed. ind ien ze tussen lagen vochtig 
gehouden mos werden gelegd. De jongen kwa
men uit na een periode van o ngeveer 6 weken. 
De combinatie van chamaeleons en a nolissen 
geeft een uiterst aantrekkelijke en interessante 
verzamcling in elk openluchtvivarium en blijven 
onder deze omstand igheden zonder twijfel goed 

gezond. omdat deze o mstand igheden zo natuur
lijk zijn a ls men ze maar enigszins maken kan. 

Dlt art ikel werd met tocstemming van de auteur en 
van d e uitgever overgenomen van THE AQUAR IST 
AND PONDKEEPER, Brentford, England. Vertaling 
van H. A. L. Menne. 

Summary 
The outdoor reptiliary can be put to several uses, 
and although many people consider lizards, such as 
chamaeleons and anoles, to be solely lor the indoor 
heated vivarium, they arc in !act seen to much better 
advantage out o! doors, at least during the warmer 
mounths. The combination of chamaeleons and anoles 
makes a most attractive and Interesting collection in 
any outdoor reptiliary and there is no doubt that the 
lizards thrive in these cond itions, which are as natural 
os we can make them. 

Niet weggooien! 
Op verzoek van Pro!. Dr. A. Stolk te Amsterdam 
wlllen wij nog eens de aandacht vestigen op het 
belang dat gestorven terrarlumdleren hebben voor 
wctenschappelijk onde rzoek. AI vclc malcn hee!t een 
ondcrzock naar de doodsoorzaak van ccn dicr gclcid 
tot belangwekkende te rrarlstlschc conclusies. Het 
houdcn van dicrcn bij tc lagc tcmperaturen is cr CC!n 
heel duidelijk voorbeeld van. 
Professor Stolk vraagt daarom hem gestorvcn terra· 
riumdiercn op te zcndcn. Dczc diercn moeten daartoe 
aanstonds na de dood worden gcfixccrd in formalinc 
4 1/o o! alcohol 70 °/o, in gevai van nood in brand· 
spiritus, en zo spoedig mogcHjk verzondcn worden 
naar hcl Histo log isch Laboratorium van de Vrijc 
Universitcit Amsterdam. Prins Hcndriklaan 27·29, 
Amstcrdam·Z. 
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Zekcr niet minder belangrijk zijn de nog levende, 
zlckc dicrcn. Hicraan zijn waarncmingen te docn en 
onderzoeken te vcrrichlen die meer nog dan bij gc· 
fixccrd materiaal ecn inzicht kunncn verschatrcn in 
bcpaalde zickteproccsscn. 

Pro fessor Stolk d oet, zoals u alien weet, rcgelmatig 
vcrslag van zijn bevindingcn in ons bind en draagt 
o p dezc wijze in bclangrijke mate bij tot de terra· 
riumkunde. Oat het vcrzamclcn van pathologisch 
matcriaal echter onderzoek mogclijk maakt, dat vooral 
van betekcnis is voor de mcnsclijkc gcnecskunde, is 
voor ons ecn redcn u te vcrzockcn aBe misbarc 
pathologisch belangrijke materiaal aan Pro!. Stolk af 
tc staan. 

Red. 


