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Voorwoord 

Gevolg gevende aan een oproep van de voor
zitter van Lacerta, de beer H. A. L. Menne, 
nam de werkgroep • s-Gravenhage en omstreken 
een prijzenswaardig initiatief en ,smeet" een 
,werkgroep-'s-Gravenhage en omstreken-num
mer" op de redactietafel dat klonk als een klok. 
Gevarieerd en zo overvloedig, dat de vloed 
zelfs in twee nummers niet was in te dammen. 
Uiteraard wilden de leden van de hoofdstede
lijke werkgroep dit niet op zich Iaten zitten. 
Oude rotten en ,jong talent" gingen noest aan 
de arbeid. 
Zie bier (en in bet volgende nummer) het 
resultaat. Op ooze beurt roepen wij: wie volgt? 
Wij hopen dat bet een kettingreactie wordt! 
Moge deze sportieve wedijver ertoe bijdragen 
dat de kopij-map tot in lengte van dagen gevuld 
zal zijn. De redactie, die tot nu toe steeds 
worstelde met de vraaq: hoe krijgen we het 
blad deze maand weer vol?, zal dan nog maar 
een probleem kennen: hoe krijgen we deze 
overvloed aan kopij verwerkt in de ons maan .. 
delijks toegemeten acht pagina' s druks? 

J. A. Otte 
Voorzitter werkgroep 
Amsterdam en omstreken. 

De medewerkers aan dit nummer zijn: 
L. Claassen, Jephtastraat 30, Amsterdam. 
M. van Rekum, Ch. de Montpensierlaan 22, 
Amstelveen 
H. v. Kleef, Europaplein 55 II, Amsterdam 
R. M. Meyer, Zonnestein 119, Amstelveen 



De 
Ma••merleguaan 

(Polychus marnwratus) 

L. Clnnssen · Amsterdam 

m et foto'M Tnn d e !iiichrij.,·er 

Daar het al weer een jaar of drie geleden is. 
dat in Lacerta over dit bijzonder fraaie en inte
ressante dier werd geschreven. kan het geen 
kwaad de aandacht andermaal op dcze aantrek
kelijke terrariumbewoner te vestigen. 
De Marmerleguaan. o f Bonte leguaan. zeals hij 
uit het Duits vertaald zou kunnen heten, is een 
boombewoner en ik houd de dieren dan ook in 
een vrij ruim terrarium met a fmetingen 50 x 120 
em bij een hoogte van 150 em. dat Flink is beplant. 
zodat zij naar hartelust kunnen klimmen. Oat 
doen zij als rechtgeaarde boombewoners. met 
een grote virtuositeit. gepaard aan een voorzich
tigheid. die mij menigmaal doet denken aan de 
wat aarzelend aandoende klimtechniek van de 
bekende Phy/lomedusa rohdei, het leuke klim
kikkertje. dat uit dezelfde omgeving afkomstig is. 
Tech is er voor wat de afmetingen betreft wei 
het nodige verschil. want ten opzichte van het 
kleine kikkert je is de Marmerleguaan een ware 
reus met zijn totale lengte van 40 a 45 em. waar
van echter niet minder dan 30 a 33 em voor reke
ning van de staart komt. Des te merkwaardiger 
is het. dat dit dus tamelijk grote dier nimmer de 
planten vernielt. ondanks zijn gewicht van circa 
50 gram. P lanten die zijn gewicht niet kunnen 
dragen vermijdt het namelijk zorgvuldig en de 
overige pla nten of takken worden zee r omzichtig 
beklommen. waarbij de fikse grijpstaart steeds 
gereed is om. indien er tech iets mis mocht gaan. 
zich om het een of andere steunpunt heen te slaan 
en aldus de eigenaar voor een va l te behoeden. 
Verder is de kracht van deze leguaan in de 
voorpoten heel frappant. Menigmaal heb ik kun
nen waarnemen. dat hij zich aileen aan beide 
voorpoten o mhoog trek. waarbij dan de rest van 
het lichaam v rij in de ruimte hing. Dit komt 
bijvoorbeeld voor wanneer zij van de ene tak 
op de a ndere springen en bet dan blijkbaar niet 
steeds nodig v inden de sprong zodanig te regelen . 
dat zij met de vier poten op de gewenste p laatsen 
terecht komen. Zeals op de foto's duidelijk is te 
zien. zijn de poten vijf-vingerig. De duim is naar 
achteren draaibaar. waardoor de Marmerleguaan 
zich. op de wijze waarop wij dat met onze handen 
doen. zeer stevig kan vastgrijpcn. 
H oewcl genoemde eigcnschappen al voldoende 
zoudcn zij n om dezc Polychrus-soort tot een aan
trekkelijk terrariumdier te doen zijn. komt daar 
nog bij, dat h ij bijzonder fraai geklcurd is. De 
grondkleur is namelijk helderg roen. voorzien van 
een gemarmerd patroon van okerkleurige. rossige 
en heldergele vlekken met hicr en daar korte 
zwarte strepen. waarvan die ach ter en onder de 
ogen zeer sprekend zijn. De buikzijde is geel-

achtig wit en green gespikkeld; de keel is meer 
green dan gcel/wit. behalve a ls hij wordt opge
blazen. of beter: uitgezet. in welk geval de Iichte 
k leur de overhand heeft (zie foto). Genoemde 
tekening zet zich ook op de lange staart voort. 
hoewel daar de grondkleur meer bruinachtig is. 
Het gehele patroon vormt tussen het greene ge
bladerte een magnilieke schutkleur. 
De ogen zijn fraai bruin en spieden voortdurend 
in het rond. De oogkassen zijn enigszins u itge
bouwd en beweegbaar. echter niet zo sterk als bij 
de Spitskopleguaan en de Kameleon. 
De oksels van de poten zijn oranjeachtig van 
kleur en ik heb ongeveer in september van bet 
vorig jaar geconstateerd, dat er bij een van beide 
exemplaren die ik teen bezat. een klein maar 
duidelijk zichtbaar kammetje aan de onderzijde 
van het dijbeen verscheen. terwijl de oranje k leur 
zich uitbreidde tot aan de .. kn:eholte". Ongeveer 
zes weken later was dit kammetje overigens weer 
verdwenen! Ik veronderstel. dat dit een geslachts
kenmerk za l zijn. Zou genoernd verschijnsel 
tevens kunnen betekenen. dat de paartijd bij deze 
dieren in ons najaar valt. Helaas heb ik daar geen 
verdere symptomen van waargenomcn. Mogelijk 
kunnen andere ho uders van M armerlcguancn 
hierovcr ook eens hun Iicht Iaten schijncn. 
Tot mijn spijt hcbbcn bcide bovenbedoelde dieren 
de afgelopen ba rre winter niet overleefd. moge
lijk als gevolg van bet noodgedwongen aanhou
dende meelwormendieet. Begin februari begon
nen zij plotseling sterk te vermageren . zonder 
nochtans hun fraaie kleuren te verliezen. zij 
wilden niet meer eten, noch drinken. kwamen 
steeds vaker op de bodem van het terrarium en 
eind februa ri rcsp. begin maa rt stierven de dieren. 
Gelukkig kon ik enkele weken la ter wederom 
twce Marmerlegua nen bemachtigen. waarvan er 
een welhaast nog fraaier van kleur en tekening 
is dan zijn onfortuinlijke voorganger. Bij het paar 
dat ik nu bezit - ik hoop tcnminste dat bet een 
paar is. doch dit is m.i. rnocilijk vast te stellen -
toont de een vrijwel steeds de hcldergroene kl~ur 
met de hierboven bcschreven marmering. terwijl 
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de ander als geheel wat valer is. meer in de rich
ting van het olijfgroen, soms zelfs gevlekt bruin. 
A ileen bij agitatie, bijv. door aanraking. komt 
ook bij dit exemplaar de fraaie greene kleur te 
voorschijn. H et verschil is zeer d uidelijk en mis
schien vormt ook dit een aanwijzing voor de 
sekse. Ik heb mij Iaten vertellen dat het geslachts
verschil aan de keelzak te zien zou zijn, die bij 
het mannetje vee) sterker ontwikkeld moet zijn 
dan bij het wijfje. Bij de door mij gehouden dieren 
heb ik echter tot nu toe geen grote verschillen 
kunnen zien. 
Vervelling heb ik bij mijn vorige exemplaren 
slechts eenmaal ( gedurende ongeveer een jaar) 
waargenomen en bij de nieuwe dieren eveneens 
eenmaal. Oaarbij leverden de noga l harde kop
schilden de meeste moeilijkheden op. Oeze wer-

den ten slotte zodanig ruw fangs de takken af
geschuurd. dat de nieuwc .. huid" flink bloedde. 
Behandeling met 000-zalf. een witte desinfccte
rende en tevens geneeskrachtige wondzalf. leidde 
tot een snelle genezing van de verwondingen. 
Een wetenswaardigheid voor toekomstige hou
ders van Marmerleguanen is nog , dat de nieuwe 
dicren steeds de hoogste plek in het terrarium 
opzoeken. Bij mij zijn de TL-verlichting en de 
spiegellampen die zich in de bovenkap bevinden, 
afgeschermd met fi jn horregaas en de v roegere 
zowel als de nieuwe dieren deden de eerste week 
niets anders dan ha ngend aan de poten onrustig 
la ngs dit gaas heen en weer !open. kennelijk op 
zoek naar een opening om nog hoger te kunnen 
komen. Wanneer ze worden opgejaagd , doen ze 
dat later trouwens nog wei. Bij deze manoeuvres 
moeten de dieren dus de nagels door de gaas
openingetjes steken en dit alles ondersteboven 
hangend. Niettegenstaande deze moeilijkheden 
kunnen ze zich op die manier toch bijzonder snel 
en zeker voortbewegen. Pas na ongeveer een 
week zoeken zij een plaats op een hoge tak of 
in de plantenstengels. a lwaar ze dan later dikwijls 
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zijn terug te vinden. Ove:·igens is ook naar mijn 
ervaring de Marmerleguaan vee) beweeglijker 
dan de Spitskopleguaan. Eers tgenoemde wandelt 
vrij dikwijls op z'n gemak in het rond, zeker 
wanneer er gesproeid is en blad voor blad wordt 
a fgewerkt om de waterdruppels op te likken. 
Op de bodem komen deze dieren zelden of nooit 
en wanneer dit wei het geval is kan dat naar 
mijn (beperkte) ervaring als een tamelijk zeker 
symptoom van een naderend einde worden be
schouwd! 
Een ander geval waar ik tot dusverre nog geen 
behoorlijk antwoord o p heb kunnen vinden is 
de kleur van de tong en van de binnenkant van 
de bek. Wanneer de dieren zich op hun gemak 
voelen. normaal eten. zich op de normale wijze 
bewegen en dadelijk maken dat ze wegkomen 

indien het er maar op lijkt dat men ze wil pakken, 
is de binnenkant van de bek en de tong helder 
rose tot bijna rood. Soms komt bet echter ook 
voor, dat deze de len geelachtig zijn met een bleke 
tong. lk kan nog niet met voldoende zekerheid 
beweren dat de dieren dan ook minder actief 
zijn. met andere woorden dat zij zich niet geed 
zouden voelen. Oaar echter ook aan de kleur van 
de menselijke tong het nodigc omtrent de gezond
heidstoestand valt te zien. lijkt het mij aanneme
lijk dat dit ook bij de dieren het geval is. Voorals
nog verbeeld ik mij. dat toediening van in water 
opgeloste vitamine.n A/ 0 in de bleke-tong
toestand verbetering brengt. Oit zou dus op een 
gcbrek aan zonlicht kunnen wijzen. Ook h ier zou 
de ervaring van anderen zeer welkom zijn. 
Ten slotte dan nog enige gegevens omtrent tem
peraturen, voedsel en verdraagzaa mheid. 
Om met het laatste te beg innen: de Marmer
leguanen zijn zeer verdraagzame dieren, die 
Jetterlijk en figuurlijk geen v lieg kwaad doen. Ik 
heb ze namelijk nog nooit v liegen zien eten. 
hoewel die soms in ruime mate en gemakkelijk 
bereikbaar in het terrarium aanwezig waren. 



Overigens sperren ze zo nu en dan de vervaar
lijke bek wijd tegen elkaar open, doch mcer 
wanneer zij ergens van schrikken dan uit agres
siviteit. Bijterijen heb ik tenminste nag niet ge
constateerd. Wanneer andere dieren zich agres
sief tonen. bepaalt de Marmerleguaan zich ge
meenlijk tot de vlucht. Dit neemt niet weg dat 
de dieren fikse kaken hebben en zich bijvoor
beeld bij dwangvoedering behoorlijk in de vinger 
kunnen vastbijten. Wanneer dat op het pincet 
gebeurt maakt dat een onaangenaam krakend 
geluid . alsof de kaak wordt beschadigd. Ik geloof 
echter niet dat dat het geval is. Tot nu toe heb ik 
niet kunnen uitvinden waar het krakende geluid 
dan wei vandaan komt. Ook bij de Mopskop
leguanen treft men dit ove rigens aan. H et zal 
wei iets met de benige samenstelling van de kaak
randen te doen hebben. 
Wat het voedsel betrcft. heb ik in het begin 
steeds dwangvoedering moeten toepassen. moge
lijk omdat ik de nieuwe dieren steeds in de 
wintermaanden heb gekregen en er dus weinig 
keuze in het voer was. Dit dwangvoederen Ievert 
geen bijzondere moeilijkheden op. aangezien de 
dieren de bek tamelijk gemakkelijk openen wan
neer men ze in de ha nd neemt. Later heb ik een 
grate voorliefde voor onze inheemse sprinkhanen 
geconstateerd. Oak meelwormen, de larven daar
van. bakkerstorren. spinnen en vooral wasmot
larven en vlinders worden graag gegeten. Daar
naast krijgen deze leguanen bij mij nu en dan 
zachte stukjes banaan. Men moet dit echter in 
de geopende bek deponeren. Ik heb althans nooit 
waargenomen, dat zij uit eigen beweging banailn 
aten. Ander fruit heb ik niet aangeboden. gezien 
de minder goedr ervaringen ( maagstoornissen). 
o .a. met stukjes appel. van de heer Meyer. 
De eerder genoemde voedseldieren worden wei 
zelfstandig gezocht en gegeten hoewel zij ook 
gemakkelijk van het pincet worden geaccepteerd. 
zodra de legua nen voldoende aan hun verzorger 
zijn gewend. 
Onlangs deed ik pogingen om enige nieuwe 
Mopskopleguanen en Basilisken ( Basi/iscus basi
/iscus} regenwormen van het pincet te voeren. 
Tot mijn verbazing kwa m een der Marmer
leguanen tussenbeide en griste de worm van het 
pincet. Voor een boombewoner lijkt mij d!t 
namelijk een nogal .. onnatuurlijk" voedsel. Ecn 
enige dagen later herhaalde procf wees evenwel 
uit. dat de worm in de smaak was gevallen. want 
oak de tweede werd dadelijk geaccepteerd. De 
andere Marmerleguaan toonde echter niet de 
minste belangstelling voor wormen. De Mops
koppen en de Basilisken gelukkig wei. vooral de 
laatsten. 
In de schaarse literatuur die over de Polychru.~ 
marmoratus beschikbaar is, wordt steeds ver
meld, dat dit dier vee! behoefte heeft aan drinken 
en dit uitsluitend doet door waterdruppels van 
de planten te likken. Dit klopt zeker met mijn 
bevindingen in zoverre dat ze oak .,uit de kraan" 
drinken. Ik heb nameli jk in een bepaald droog 
bovengedeelte van mijn terrarium dicht bij een 
van de lampen, een druppelaar gemaakt, die 
wordt gevoed uit een flinke fles boven op het 
terrarium. Zowcl de vorige a ls de nieuwe Ma r
merleguanen hadden deze .. kraan" snel ontdekt 

en wanneer er niets van het gebladerte valt te 
likken, komen zij nu en dan naar de druppel
inrichting om daar op hun gemak de vallende 
waterdruppels op te vangen. Een grappig ge
zicht! 
Tot slot dan nog de temperatuur en de lucht
vochtigheid. Beneden in het terrarium is de ge
middelde temperatuur overdag 20 a 25° C. en 
boven in de kap 25 a 30° C. Des nachts is er in 
het geheel geen verwarming en heerst dus de 
kamertemperatuur ook in het terrarium. Deze 

komt normaliter niet beneden 15° C. Macht dit 
wei kunnen gebeuren dan is bodemverwarming 
mogelijk. De gehele verwarming bestaat uit een 
zcstal lampen van verschillende sterkte. die af
zonderlijk of in combinatie geschakeld kunnen 
worden. met een totaal vermogen van 250 W .. 
buiten de TL-verlichting. In een soort voetlicht 
zijn vlak boven de bodem drie lampen gemon
teerd. waardoor de warmte langs de schuin ge
plaatste voorruit omhoogstijgt (anti-condens). 
Verder wordt de grand (bovenlaag van zand ) in 
de omgeving van de lampen flink verwarmd en 
ontstaat bovendien een aardig lichteffect op de 
benedenbeplanting achter in het terrarium. Dan 
is er nag een afgeschermde lamp aangebracht 
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dicht boven het water van het kleine bassin dat 
zich in het terrarium bevindt, waardoor voort
durend een vrij sterke waterverdamping plaats 
vindt. De relatieve vochtigheid is aldus steeds 
60% of hager, waarin de leguanen. boomkikkers 
en andere Noord- en Zuid-Amerikaanse bewo
ners zich prettig blijken te voelen. Ook de plan
ten doen het onder deze omstandigheden goed. 
Oat de Marmerleguanen een bepaalde extra 
warmtebehoefte zouden hebben, kon ik tot nu 
toe niet vaststellen. Zij bewegen zich weliswaar 
steeds in het vrij warme bovengedeelte van de 
bak, doch zoeken zelden de extra warme plaatsen 
dicht onder de bovenlampen op. Wei hebben ze 
nu en dan behoefte aan zon resp. hoogtezon. Op 
hoogtezon ben ik niet zo bijster gesteld, aan
gezien de bestraling in het terrarium nogal wat 
praktische moeilijkheden oplevert en bovendien 
de planten gemakkelijk schade oplopen. Ik heb 
daarom een hoge staande bak met gazen voor
wand op mijn balkan gezet en wanneer de zon. 
dan eens een enkele keer schijnt en er geen koude 
wind net op het balkan staat, gaan de Marmer-

leguanen en de overige terrariumbewoners, die 
niet te moeilijk te vangen zijn, in het sanatorium 
( zo wo:dt de buitenbak genoemd!). De weinige 
keren dat dit kan gebeuren, zoeken de Marmer
!eguanen dadelijk een goed plekje in de zon en 
zij proberen zo lang mogelijk daar te blijven, 
d.w.z. zij verplaatsen zich met de zon mee! 
Resumerende kan worden gesteld, dat de Poly
chrus marmoratus een bijzonder fraai en ge
makkelijk houdbaar dier is, dat iedere terrarium
houder, die over een ruime en goed beplante bak 
beschikt, kan worden aanbevolen. Het valt te 
betreuren, dat er de laatste tijd zo weinig van 
deze dieren worden gelmporteerd, blijkbaar om
dat zij als boombewoners die steeds de hoogte 
opzoeken, niet eenvoudig te vangen zullen zijn. 
Oit zal ook wei de reden zijn dat er over de 
voortplanting nog weinig of niets bekend is en 
er, voorzover ik heb kunnen nagaan, in gevan
genschap nimmer jongen zijn geboren, resp. 
grootgebracht. Ook hier zou dus weer via ooze 
liefhebberij pionierswerk kunnen worden ver
richt. 

Een SurinaaR~se boornhihher 
(zle Yoorplaat) 

door Itl. Yan Rekum • AmsteiYeen 

Bij de importen uit Suriname die door de heer 
Van Heusden werden verzorgd, bevonden zich 
een aantal grappige boomkikkers, waarvan de 
wetenschappelijke naam ons niet bekend was. 
Ook toen de heer De Leeuw de importdienst 
nog onder zijn beheer had, was eens een zen
ding van deze dieren binnengekomen en de lief
hebbers die deze dieren kochten spraken dan 
ook meestal kortweg over hun ,Surinamertjes". 
Daar het echter maar een trieste zaak is. als 
men niet weet hoe het beestje heet, daar men 
dan geen enkel aanknopingspunt heeft om in de 
literatuur verder te zoeken, werd een van de pas 
gearriveerde beestjes naar ons erelid Prof. Dr. 
R. Mertens opgezonden, met de vraag of hij 
deze dieren kende en ons aan de naam kon hel
pen. Prof. Mertens deelde ons mede, dat hij deze 
kikker nog nimmer had gezien, maar vond, dat 
het dier op het eerste gezicht veel overeenkomst 
vertoonde met H yla /ineomaculata. Later be
richtte Prof. Mertens ons, dat hij bij nader on
derzoek tot de overtuiging was gekomen, dat dit 
dier met aan zekerheid grenzende waarschijn
lijkheid inderdaad tot de soort H yla /ineomacu
lata behoorde. 
Het was interessant om de gedragingen van deze 
kikkers in het terrarium gade te slaan. Zoals 
p:-aktisch aile boomkikkers bleken ze een nach
telijke levenswijze te voeren. Overdag waren ze 
bijna onvindbaar, verscholen als ze zaten in de 
kokers of tussen de bladeren van de bromelia's. 
In de schemering werden ze echter actief en 
kwamen uit hun schuilhoeken te voorschijn. 
De kleur van deze 4 em lange dieren is vrij 
sterk wisselend. Overdag zijn ze danker ge
kleurd. De rugzijde is bruin met donkerbruine, 
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chocoladekleurige vlekken en strepen. Buik en 
keel zijn bruinachtig tot geelachtig wit. 's Avonds 
echter zijn de dieren vee) Iichter van kleur, Iicht 
reebruin en deze kleur kan zelfs overgaan in een 
helder citroengeel. waarop de donkere vlekken 
en strepen prachtig afsteken. Men kan dan nau
welijks geloven dezelfde kikker voor zich te 
hebben die overdag nog zo danker gekleurd was. 
Het zijn zeer behendige dieren, die naast de nor
male kikkersprongen, om van de ene tak op de 
andere te komen, ook met razend snelle bewe
gingen als spinnen rondrennen. Ook over de 
ruiten van het terrarium ]open ze met rukkende 
bewegingen rand. Telkens weer even stilzittend 
om rond te loeren naar eventueel voedsel om 
dan weer in een felle sprint een andere positie 
in te nemen en weer rand te kijken. 
Voedselproblemen heeft men bij deze kikkers 
niet gauw, want ze nemen alles voor lief wat 
maar beweegt. Meelwormen, fruitvliegen. ka
mervliegen, muggen. wasmotten en -larven enz. 
De mannetjes. die iets kleiner zijn dan de wijfjes. 
brengen een helder kwakend geluid voort, dat 
zich moeilijk laat beschrijven. 

Over de voortplanting schijnt niets bekend te 
zijn. Ik heb althans nergens enige bijzonder
heden over deze kikkers kunnen vinden. dus ook 
niet over de ei-afzetting. Maar juist dergelijke, 
nog onopgeloste vragen maken deze kikker tot 
een interessant studie-object, want wie weet 
planten ze zich op een goede dag voort en 
geven dan zelf antwoord op een aantal vragen. 
Macht dit geval zich voordoen, dan hoort u via 
ons blad nog nader over deze grappige ,.Suri
namertjes". 



Cnemidophorus murinus 

11. van Kle<' f - ;\mslcrdum 

Op een werkgroepavond te Amsterdam kwam de 
heer V an Heusden plotseling aanzetten met een 
zending dieren uit o.a. Zuid-Amerika, waa rondcr 
een aantal van deze renhagedissen. H iervan 
kocht ik een paartje. daar het mij wei leuk leek 
deze dieren in een oerwoudterra rium bij Anolis
sen te houden. Deze soort staat beschreven in 
Lacer ta. 20e jaargang. no. 7, op de eerste pagina. 
Nadat ik de dieren had bekeken op parasieten. 
heb ik ze die avond nog in mijn terrarium ge
daan. Dit is een zwaar smeedijzeren gevaarte van 
90 x 90 x 50 em. Het is ingericht als oerwoud 
met Bromelia's. Cryptanth ussoorten en hang
pla nten . Het geheel is voor een oerwoudterra
rium v rij droog. doch de p lanten doen het toch 
wei redelijk. Er wordt een paar keer per week 
in gespoten en voor de rest krijgen de planten 
zo nu en dan wat water. De bodem bestaat uit 
een laagje aarde met spagnum er over heen: 
h ierop groeien de meeste planten; de achterwand 
is van cement in rotsvorm. gemaakt met behulp 
van ho rregaas. Op halve hoogte is een planten
bak gemaakt, ook van gaas en cement. Dit was 
een moeilijk werk. omdat de ruit er al in zat. 
zodat er geen mogelijkheid was om er gemak
kelijk bij te komen. H et geheel heeft een gelige 
kleur dat door middel va n poederverf. vermengd 
met water, op het cement aangebracht is. H ier
door heeft het interieur een lichtere kleur ge
kregen. 
De hagedissen nu. waren op die avond wat ver
doofd door de kou en zaten in het begin wat sti l. 
Na cen paar minuten. door de invloed van de 
warmte. werden ze wat beweeglijk. kropen wat 
rond en begonnen zich in te graven, daar de bak 
al donker was. 
De volgende dag. om een uur of elf, kwam eerst 
de een en een poosje daarna de a nder te voor
schijn en begonnen ze de bak te onderzoeken. tot 
ontsteltenis van de o ude bcwoners. die dit nict 
gewcnd waren. 
Door de toenemende warrnte wcrden de ren
hagedissen s teeds sneller en maakten sprongen 
door de gehele bak heen, zodanig. dat ik begon 
te vrezen da t ze zich zouden ve rwonden: maa~ 
dat bleek niet het geval te zijn. In hun sprongen 
kwamen ze dan ook wei op de Anolis terecht. 
die dan opschokte en zi jn warn uitspreidde. 
waarvan de nieuweling zich nicts mmtrok. 
Het is opvallend dat ze helemaal niet schuw zijn: 
ze drinken water van een pipet zonder cen spoor 
van schuwheid te tonen; ook insecten worden 
van een pincet gegeten en na een paar dagen 
aten ze ook uit de ha nd en bleven er rustig op 
zitten tot ze de prooi naar binnen hadden ge
werkt. Na een paar dagen kwam een kweck 
huisvliegen uit en deze werden dan in groten 
getale gegeten en ze werden ook in het vervolg 
graag verorberd. N a een aantal dagen kwam wei 
vast te s taan. dat ze behoefte hadden aan een 
droge plaats. daar ze v rij onrustig bleven en op 
geen enkele plek lang bleven zitten en steeds een 

Poto ). Ncdermeiier 

plaa tsjc zochten onder de lamp. Daarom plaatste 
ik een platte steen en een stuk s tronk in het 
terrarium. schuin o nder de lamp. De dieren wer
dcn vee! rustiger en bleven voortdurend op steen 
en stronk zitten. 
De aard van de renhagedis verschilt van die 
van de a ndere hagedissen; ze zijn vee! meer in 
beweging en eten ook vee! meer: het mannetje is 
een echte veelvraat en kan enorm vee! op, voora l 
kamcrvliegcn. die ach ter elkaar naar binnen 
gaan. 
De verhouding met de a ndere dicrcn was over 
het algemeen wei goed. op een uitzondering na, 
nl. een mannet je van Ano/is cinereus, dat zeer 
ag rcss:ef was en de hele bak tiranniseerde. 
Cnemidophorus is een dier, dat in groepen leeft 
en niet agressief is. De dieren kwa men dus ook 
in de buurt van Anolis cinere11s; die sprong dan 
naar voren. beet. en trok zich weer terug. D it 
gcbcurdc niet eenmaal. maar herhaalde zich wei 
cen paar keer per dag, zodat de nieuwelingen 
wondjes in de nek en op de kop kregen en 
schuw werden. Bovendien begon A nolis ook an
dere dieren te bijten, zodat hct niet mogelijk was 
dit dier te handhavcn. daar cr geen enkele andere 
hagedis tegen hem o pgewassen was. T en slotte 
heb ik deze Ano/is verkocht. waardoor de andere 
dicren weer gaaf en mak werden. 
T oen de tijd weer aanbrak voor de insecten in 
de v rije natuur, ben ik een keer er op uit gegaan 
om wa t te vangen. l nderdaad waren de iedereen 
wei bekende wolfspinnen er weer. lk hcb toen 
heel wa t gevangen en die terstond in de bak 
gcdaan. waarna grote jachtpa rtijen op deze die
ren begonnen. Hier deden de renhagedissen hun 
naam eer aan, ze spro ngen van boven naar 
beneden en wisten heel wat spinnen te grijpen, 
die met graagte werden gegeten. 
Vliegen. meelmotten. sp innen en kakkerlakken 
hebben ze het liefst. maar ook meelwormen gaan 
er wei in en zelfs kleine kevers. 
lk heb deze hagedissen nu een paar maanden en 
ben er wei mee in mijn schik; ze zijn mooi ge
tekend, zeer levendig, verschuilen zich niet, zijn 
zeer verdraagzaam ten opzichte van andere ha
gedissen en worden gemakkelijk tam. Bij mij doen 
ze het prima en ik kan iedereen deze dieren aan
bevelen. mits men een niet te klein terrarium 
heeft , dat niet te vochtig gehouden wordt en men 
de d ieren een warme ligplaats onder een lamp 
verschaft. 
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Nogmaals Playllomed•asa 
Hypoclwndrialis 

n. ltl. ltl ciJcr • J\mstelveen 

Tot mijn grote voldoening ben ik in staat u nog 
enige nadere bijzonderheden omtrent de voort· 
planting van Phyllomedusa hypochondria/is 
mede te delen. E nige tijd geleden werden mij 
enige fraa:e dia's getoond van de biotoop en de 
voo:tplanting van deze grijpkikkers in Suriname. 
Groot was echter mijn verbazing te moeten con
stateren. dat de voortplanting in Suriname geheel 
anders verloopt dan in mijn terrarium. In tegen
stelling tot hetgeen ik in mijn voora fgaande 
artikelen hierover heb geschreven. vouwen de 
kikkers in Suriname de bladeren niet dicht, maar 
deponeren de eieren op de bladeren. welke zo 
stevig zijn . da t aan vouwen niet te denken is. 
Het aantal eieren is belangrijk minder. nl. slechts 
circa twintig stuks, zoals op de foto duidelijk is 
te zien. De vanger van de kikkers tekent hierbij 
nog aan. dat de eieren na verloop van cen paar 
dagen zo hard geworden zijn. dat zij met een mes 
nauwelijks verwijderd kunnen worden. De dieren 
werden in een savanne-achtig gebied gevangen 
in de buu ~t van kleine poelt jes, welke zich langs 
de weg bevonden. De temperatuur is overdag vrij 
hoog. doch 's nachts is het er behoorlijk koud. 
Moeten wij hieru:t concluderen. dat de wijfjes 
uit Brazilie de bladeren dichtvouwen? 
De hecr Bokermann. d:e in december jl. een 
excursie heeft gemaakt in het Amazonegebied. 
berichtte mij. dat hii daar overal in vrij grote 
getale Phy llomedusa's heeft aangetroffen. In 
Porto Valho (Madeira River) vond hij ook 
broedplaa tsen. De eieren waren o p bladeren af
gezet, doch deze waren niet zo zorgvuld:g dicht
gerold zoals gewoonlijk in de literatuur is be
schreven, maar wei gevouwen zoals door mij 
beschreven. H ij stelde daarbij vast. dat wanneer 
de bladeren te stug waren, deze niet goed waren 
dichtgevouwen. waardoor een groot gedeelte 
verdroogde. 
De heer Bokermann vermoedt. dat 't grote aantal 
afzettingen van Phyllomedusa hypochondria/is 
in mijn terrarium een uitzondering is. In de vrije 
natuur komt dit nl. niet voor. Deze uitzondering 
heeft men ook geconsta teerd bij de X enopus in 
gevangenschap. 

foto J. ) . vnn Raam 
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Oplteodrys aestivus (L) 
W. G. Tan d e n Akke r • Den liang 

(,~nnvullemle mede de llng ) 

Sedert half mei is de groene slang tot mijn ver
rassing een verwoed kakkerlakkeneter. H et dier 
neemt met graagte de kleine Duitse kakkerlak uit 
de pincet. 

Algemene lc denvergade rhag 
Namens het bestuu r heb ik het genoegen u mede te 
dclen, dat de Algemcne Ledenvergaderinq dit jaar in 
Rotterdam zal worden gehouden en wei op 26 oktober, 
in de personeelskanline van Diergaarde Blijdorp. Het is 
een goede traditie geworden, dat aan de vergadering 
een lezing wordt verbonden en bet is mij een bijzonder 
groot genoegen u te kunnen berichten, dat Dr. R. O eser 
zich be reid verk laard heeft een voordracht voor ons te 
houden. onder de lite I .. Wie ein Froschliebhaber zu 
cinem Tillandsicnziichtcr wurdc". Bovendicn zal Dr. 
Oeser uit zijn kas enige bromelia 's en tiJJandsia's mee· 
nemen, die hij dan tegen zeer redel ijke prijzen aan ge
nadigden zal afs taan. 
Het li ~1t in de bedoeling evenals verleden jaar gezamen
lijk te dineren en daarna de leden in de gelegenheid te 
s tellen iets over onze hobby te vertellen . Om een .11 te 
nroot !Jedrang voor het spreekgestoelte te vermijden, 
wordt men verzocht minstens ecn mnand te voren op te 
f.ICVen waarovcr men wit spreken en hoe lanf.~ de voor
dracht zal duren. 
Vcrder nog een verzock: willcn de leden die van buiten 
Rotterdam kom~n. over een auto beschikken en bercid 
zijn .,Lacerta-lifters" mcde te nemen, dit mij melden. 
dan zullen hun namen in ., Lacerta" worden gepubli
ceerd, zodat gegadigden zich met hen in verbinding 
kunnen stellen. Ook hierovcr graag tijdig bericht. 

R. M. Meijer 

Werkgrocp Rotte rdam 
Het bestuur van de we rkgroep Rotterdam is als volgt 
gewijzigd: 
Voorzitter: 0. M. Hombroek , G. J. van den Boogerd
weg 13, Brielle. 
Secretaris: H. M. va · ieeuwen. RauwenhoHstraat 64a, 
Rotterdam-6. 
Penninnmeester: J . B "' Veen, Beukelsweg 41. Rotter
dam-G. 

Boe kbesprckiog 
No. 650 - Krankheiten der Amphibien . 
No. 65 1 - Krankheiten d er Replilien. 
Bij Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, zijn dit jaar bo
vengenoemde boeken verschencn. D e auteur v an deze 
boekjes, de heer H. H. Reichenbach-Klinke, heeft zich 
de moe itc getroost de literatuur over ziekten en ge· 
nezing bij amphibicen, welke over vcle tijdschriften is 
vcrstrooid, samen te bundelen en uit tc brciden . Hij is 
hierin volkomen geslaagd . Wcliswaar zal meni~)ccn 
moe ite hebben met de Latijnse namen, maar het g eheel 
is dermate duidclijk geillustreerd en toegelicht, dat h et 
voor iedereen begrijpelijk is. Achter in de boekjes is 
aangegeven, hoc men de behandeldc zieklcn en ver
wondingen kan bestrijden. Ecn kcur van vooraan
staande vaklieden hecft aan deze ui tgaven mede~le
wcrkt. De bockjes voorzien voor de terrariancn in 
cen lang gevoelde behoefte en ik kan een ieder aan
bevelen, zijn huisbibliotheek met deze uilzonderlijk 
\IOede werkjes ann te vullen. De boekjes kosten resp. 
No. 650 DM 24,50 (waarborgsom voor de bibliotheek 
I 26,-) en No. 651 DM 34,- (waarborgsom voor de 
bibliotheck I 34,- ). Een woord van g ro te waardering 
voor onzc heer Reyst, onze onvolprczen bibliothecaris, 
die steeds maar weer kans ziel. kostbare, goede litera
tour voor de bibliotheek aan lc schaffcn, is zeer zekcr 
o p zij n plaats. R. M. Meijer 


