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Een bijzonder fraai gekleUl'de boomkikker toont 
onze voorplaat, Hyla cinerea, die in zijn ge .. 
boorteland, de V.S., waar hij in het zuid .. 
oostelljke deel voorkomt, de groene boomkikker 
wordt genoemd. Zoals in de dierenwereld 
vaker gebeut't, heeft Hyla cinerea elders een 
equivalent, dat opmerkelijk veel op hem lijkt, 
nl. Hyla raddiana uit Argentinie. Bij nadere 
beschouwing zijn ze echter toch vrij goed uit 
elkaar te houden door middel van de flank .. 
streep, die bij Hyla cinerea helemaal dOot-loopt 
en bij H. raddiana slechts tot de oksels en zich 
dan in een aantal witte puntjes voortzet. 
Bij H. cinerea vindt men meestal ook nog enige 
verspreide witte stipjes op de rug. De kleUl' 
van de rug is heldergroen, dat echter onder 
invloed van lagere temperaturen bruinachtig 
grijs of geelachtig kan worden. H. cinerea is een 
levendige boomkikker, die vaak ook overdag 
actief is, hoewel hij in de schemerut'en het 
levendigst is. W at voedsel betreft is hij naar 
kikkeraard niet erg kieskeut'ig en practisch aile 
kruipende en vliegende insecten, evenals wor .. 
men, worden genuttigd. Ook aan de tempe .. 
ratuUl' stelt het dier geen hoge eisen. 
Hoewel deze kikker in de literatuUl' als ,slank" 
wordt beschreven is mij geb1eken, dat de door 
de beer Van Heusden geimporteerde dieren 

. veelal nogal ,fors" uit de kluiten groeien, ook 
zonder overmatige voeding. In gevangenschap 
is reeds meerdere malen met deze kikkers ge .. 
kweekt. Als de larven ca 2 3-1 em lang zijn 
blijken ze volgroeid en gaan ze tot metamor .. 
phose over. 
Conclusie: Hyla cinerea is door zijn gemak .. 
kelijke verzorging een uitstekend terrariumdier, 
ook voor beginners. 

M. v.R. 

Exeursle 

De Werkgroep Rotterdam zal op 29 en 30 
mei a.s. een herpetologische excursie per auto
bus organiseren naar Zuid-Limburg en Cochem 
aan de Moezel. Goede wijn behoeft geen krans 
en wij volstaan hier derhalve met de mede
deling dat de kosten ca f 35, ....... per persoon 
zullen bedragen. Aanmeldingen v66r 1 mei 1965 
onder gelijktijdige betaling/ storting van een 
bedrag ad. f 35,....... aan de secretaris van ge
noemde werkgroep, de heer H. M. v. Meeuwen, 
Rauwenhoffstraat 64, Rotterdam gironr. 548120. 
Wij hopen t.z.t. een verslag van deze excursie 
in Lacerta te kunnen publiceren. 



Eieren -van hagedissen 
H. P. J, Seheffer, lloorn 

1. De ligging van de eieren. 
In diverse artikelen is er door schrijvers op 
gewezen dat men hagedisseneieren in dezelfde 
stand moet Iaten liggen, als waarin ze door het 
moederdier gelegd zijn. Eerverleden jaar heb ik 
getracht onze inlandse zandhagedis, Lacerta 
agilis. tot voortplanting te brengen. Zo werden 
door 9 vrouwtjes niet minder dan 51 eieren ge
legd. Bewust heb ik wekelijks de eieren gecon
troleerd en in een andere stand gelegd dan 
waarin ik ze vond. Ondanks de 12 tot 14 maal. 
dat de eieren een andere stand kregen - zowel 
in lengte- als in breedterichting - kwamen er 
van de 51 eieren 48 uit. 

2. Een tweede leg van Lacerta agi/is. 
Op 5 april 1957 nam ik de ccrste paring waar 

24 

22 

20 

18~--~~-------

16+----

Mijn buitenterrarium was op het zuiden gericht, 
zodat het er behoorlijk warm werd, beduidend 
warmer dan de buitenlucht naast het terrarium. 
Bovendien kon ik de jonge hagedisjes nog voor
zien van jonge spinnetjes, toen de oude hage
dissen reeds in hun winterkist droomden van 
vette spinnen en sappige vliegen. 
3. De groei van hagedisseneieren. 
Mijn buitenterrarium was vorig jaar bevolkt 
door 15 vrouwtjes en 6 mannetjes van Lacerta 
agilis. Voor een terrariumliefhebber is het, zelfs 
bij ,eenvoudige" dieren als ooze inlandse zand
hagedissen. bijzonder boeiend de paring, het 
leggen van de eieren en het uitkomen van de 
jongen gade te slaan. Bovendien doet men er de 
nodige ervaring mee op om later te proberen 
met wat ,moeilijker" dieren te kweken. 

. - ------. . 
~ --~: -~: ~' --+-

14 --t-. j 

~ :~ -:-~:~~r~~~~~r~~H--
4 -······;g;_.............._ --·-+ :lj.; !c: 2 - ; __ d~ _ _)_;____;__ ·-+- ----+-~r . + -r , . 

: - ~-, ,-~ : : ;-l- -~L-t=r:-R-"T: 
1 2 3 4 

Aantal weken 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
..:!)~ er.c"~'"b.:JA:t~YJ :_,~:_, s.l~) cfa. ;i,'Y/,:/41~/J~ YkY; 

"""' 'S-;I?,P~ )'"n s~I,J ~ bt•tN7Ye,.l,~/.'~ JD..Y: 

van mijn Lacerta agilis in het buitenterrarium. 
Merkwaardig genoeg heb ik slechts paringen 
waargenomen tussen 15.00 uur en 18.00 uur 
's middags. Op 11 mei bleek dat het vrouwtje 
8 eieren had gelegd. 
Ter informatie: het terrarium werd aileen be
woond door een mannetje en een vrouwtje 
Lacerta agilis en 2 hazelwormen, Anguis fra
gilis. 
Op 25 mei zag ik dat de zandhagedissen weer 
aan het paren waren. Op 30 juni bleek het 
vrouwtje wederom 8 eieren te hebben gelegd. 
Tussen 2 en 5 september kwamen van het eerste 
legsel 6 eieren uit en op 12 oktober kwamen in 
de kweekbak 5 jongen van het tweede legsel 
te voorschijn. 
Ook het volgende jaar verraste een van de 
zandhagedissenvrouwtjes mij met een tweede 
legsel. Nu blijft aHeen de vraag of de dieren 
in de natuur ook aan een tweede Jegsel begin
nco en of de omstandigheden voor de jongen 
uit zo'n tweede legse1 gunstig genoeg zijn om 
zich te kunnen voorbereiden op de winterslaap. 
(Zie hiervoor ook pp. 57-60 van het Vierde 
Herpetogeografisch Verslag. Red.) 

Nadat tussen 29 april en 25 mei de paringen 
plaats hadden gevonden, werden er tussen 6 juni 
en 17 juli 81 eieren gelegd. De gemiddelde 
lengte van de eieren direct na het leggen be
droeg 5 mm, bij een dikte van 3 mm. In de eerste 
zes uren na het leggen zetten de eieren uit tot 
een gemiddelde lengte van 10 mm, bij een dikte 
van 5 mm. 
Uit mijn wekelijkse controle bleek, dat de groei 
van de eieren volkomen regelmatig verliep: zie 
grafiek. De sterke stijging in het begin van 
de grafiek voor zowel lengte als dikte is 
veroorzaakt door de snelle uitzetting van de 
eieren direct na het leggen. Het verdere verloop 
van de groei wordt voorgesteld door een rechte 
lijn. De gemiddelde ,broedduur" bedroeg 18 
we ken plus enkele dagen. Ten slotte waren de 
gemiddelde lengte en dikte van de eieren res
pectievelijk 21 mm en 11 mm. 
Tussen 2 september en 30 oktober aanschouw
den 76 jonge hagedissen het levenslicht. 
4. Een zeer eenvoudige broedmachine. 
Voor het uitbroeden van mijn diverse soorten 
hagedisseneieren heb ik gebruik gemaakt van 
een zeer eenvoudige en blijkens de resultaten 
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goede methode. De broedbak kan vaneren van 
een niet te lage weckfles tot een blikken trom~ 
mel of een volglazen aquarium. Voor de vulling 
er van ging ik naar een bouwmaterialenhandel 
of een bouwterrein. Men vindt daar hopen 
metsel~ of rivierzand. Om nu de goede vochtig~ 
heid te verkrijgen, groef ik van zo'n bergje de 
bovenste 30 em weg. Daarna bereikt men zand 
met een constante vochtigheid, welke de juiste 
blijkt te zijn voor de reptieleneieren. Met dit 
zand W'~rd dan de broedbak gevuld tot op 2 a 
3 em van de rand. De eieren werden op een 
diepte van ongeveer 10 em gelegd en de bak 
of fles werd afgesloten met een goedsluitend 
deksel. Door weinig ruimte te Iaten tussen zand~ 
oppervlak en deksel kan er slechts weinig vocht 

uit het zand verdampen. Bovendien liggen de 
eieren op een zodanige diepte, dat het verdam~ 
pen van water bij de controle van de eieren 
geen nadelige invloed heeft op de vochtigheid 
van de eieren. De broedbak werd constant op 
de meest warme plaatsen ( echter niet in de 
voile zon) gezet, zonder gebruik te maken van 
bijvoorbeeld electriciteit. De resultaten die ik 
met deze methode behaalde bij verschillende 
soorten muur- en inlandse hagedissen lagen in 
de buurt van 97%, zodat ik toch wei van succes 
kan spreken. 
Laten andere ]eden, die ook met deze of andere 
methoden ervaringen hebben, deze eens publi~ 
ceren. Het is in het belang van de gehele 
vereniging. 

J'oor Summary :de palf. &6 

Raadge-vingen hij het hooden -van gifslangen 

J'ertalln~tr L. Claa .. en, .4materdam 

In het bekende Westduitse tijdschrift DATZ 
troffen wij een interessant en leerzaam ver
haal aan van Harald Jes, over de gevaren en 
eisen bij het houden van gifslangen. Aan dit 
artikel ontlenen wij het volgende: 
Een Duitse dierenvanger en handelaar toonde 
enige tijd geleden aan een aantal terrarium~ 
houders diverse dieren die hij uit Afrika had 
ontvangen en wilde - ondanks waarschuwing 
van de kijkers - ook een Afrikaanse adder 
Iaten zien. Hij pakte de armdikke slang achter 
de kop, maar de adder wist zijn onderkaak 
zodanig te draaien dat hij een giftand bliksem~ 
sncl in de handpalm van zijn belager kon 
drukken. De handelaar slingerde het dier weg, 
trok de giftand uit de wond en trachtte die uit 
te zuigen. Ook dit was fout! De aanwezigen 
bonden de arm tweemaal af en brachten het 
slachtoffer snel naar de dichtstbijzijnde kliniek. 
Daar was echter geen serum beschikbaar en 
men transporteerde de man naar het stedelijk 
ziekenhuis. Ook daar had men echter het juiste 
serum niet, waardoor de situatie kritiek begon 
te worden. Nauwelijks tien minuten na de beet 
was de onvoorzichtige handelaar al in een 
ziekenwagen via de autobaan op weg naar 
Miinchen waar het ziekenhuis van zijn komst 
op de hoogte was gesteld. Met behulp van een 
politiewagen kwam een dokter van dit zieken
huls met het nodige serum de ziekenwagen 
tegemoetgereden en onmiddellijk na de ont
moeting werd in de openlucht het serum in
gespoten. Het slachtoffer klaagde intussen 
reeds over hevige krampen en pijnen. De 
politie hield de terugweg vrij en in ijltempo 
ging het terug naar het ziekenhuis. 
De ca. 1.20 m lange slang was dadelijk na het 
ongeval met behulp van een inderhaast ge
maakte haak gevangen en in zijn verblijf te
ruggezet. 
Door de snelle hulp heeft de handelaar de 
slangebeet overleefd, doch de liefhebbers kun-
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nen uit deze gebeurtenis de nodige lering 
trekken. 
Het artikel geeft voorts de volgende raad
gevingen aan houders van gifslangen: 
1. Bij het vangen of hanteren van de slangen 

uitsluitend met de vangstok werken; 
2. voor iedere gifslangensoort altijd het speciaal 

daarvoor bestemde serum aanschaffen; 
3. in principe in een terrarium slechts een 

gifslang houden omdat anders het overzicht 
niet meer is gewaarborgd en stelt voorts vast 
dat het houden van gifslangen in een wooing 
als een dwaasheid moet worden beschouwd. 

Ten aa~zien van punt 2 wordt verder nog 
opgemerkt, dat het dikwijls een moeilijke zo 
niet onmogelijke zaak is, om het voor een be
paalde slang vereiste serum te bemachtigen. 
Vandaar dat de schrijver aanraadt geen gif
slangen te houden waarvoor het serum niet te 
krijgen is. Overigens zou het naar zijn mening 
eigenlijk zo moeten zijn, dat op Ieder gifslangen
terrarium een bordje is geplaatst, waarop is 
aangegeven welk serum in geval van nood 
gebruikt client te worden, waar dit het snelste 
verkrijgbaar is, hoe de behandeling van het 
slachtoffer moet plaatsvinden en welke de 
slang is die in het terrarium wordt gehouden. 
Hij is van oordeel, dat de gevaren, verbonden 
aan het houden van gifslangen, gewoonlijk 
emstig worden onderschat, in zoverre dat men 
al te Iicht vergeet, dat bij een kleine vergissing 
of onzorgvuldigheid mensenlevens op het spel 
staan! 
In het algemeen kunnen wij ons zeker met 
deze opvatting - die op het eerste gezicht 
mogelijk wat overdreven lijkt - verenigen. 
lnderdaad dienen zij die gifslangen, welke 
ernstig gevaar kunnen opleveren, houden of 
willen gaan houden zich steeds af te vragen 
of alle nodige veiligheidsmaatregelen zijn ge
nomen en of het houden van deze dieren des
ondanks wei verantwoord is. 



Aautekening over 

amphibieen en reptielen 

in Suriname (IV) 

lr. Jo'. C. d'Andre t•cl•, Amerongen. ~let foto's 
ean d e sehrQeer. 

W ij vervolgen de interessante artikelenrecks van l r. 
d" Audretsch over zijn herpelologischc waarnemingcn in 
Suriname. Waar mogelijk zullen ook nu de inhecmsc 
namen worden gcn oemd. Aangczien daarbij van vij! 
verschillende Ialcn gebruik kan worden gemaakt, her· 
halcn wij de tocgcpastc lcttcraanduidin!J: A = Aro
waks; C = Caraibisch ; D = Aucaans; S = Saramaans 
en T = Tak"takki. De vorige publikaties over dit on· 
derwerp zijn verschenen in Lacerta, 19e jrg. pag. 51 
en 78, en 22e jrg. pag. 45. Red. 

KWAKW ASNEKI (T) Thecadactylus rapi- Ktvnhums nekl m e t geregenereerde staart 
caudus, H o u t t u y n . 

Deze geckosoort, waarvan de inlandse naam 
.,kwaka-slang" betekent, naar het geluid dat 
hij in opgewonden staat maakt, staat in Suri
name in een slechte reuk. Men is bang voor dit 
dier, dat ik een paar keer in het binnenland 
waarnam, omdat hij giftig zou zijn, wat op 
verschillende manieren tot uiting zou komen. 
Volgens de een zou zijn beet gi ftig zijn, volgens 
de ander zou hij je met zijn .,nagels" krabben 
en volgens weer een ander zou hij je steken met 
zijn staart. ,Mijnheer speelt met zijn Ieven", 
was de opmerking die een voorman mij maakte, 
toen ik er eens eentje geva ngen had en zolang 
in een lege pot had gestopt om hem goed te 
kunnen bekijken. Ik weet niet waar dit geloof 
vandaan komt, maar het schijnt een noodlot van 
de onschuldige gecko's te zijn om over de 
gehele wereld voor gevaarlijk te worden aan
gezien. 
De kwakwasneki bezit voor op de staart een 
brede knobbel. H et grootstc exemplaar dat ik 
zag was 22 em lang en dat terwij l de staart 
geregenereerd en derhalve iets korter was dan 
oorspronkelijk het gcva l was. 
De algemene grondkleur is lichtgrijsbruin met 
bruine krasjes en vlekjes. Over de rug loopt 
een wat lichtere v lekkerige veeg. Achter de 
knobbel op de staart loopt een bruine dwars
band. De staartpunt is vuilwit. evenals de buik. 

Deze gecko kan sterk van kleur wisselen: 
in de zon is de kleur van de vlekken op de 
rug en staart geprononceerd t.o.v. de grond
kleur, in het danker bleekt alles tot een vuilig 
witte kleur op, waarbij de vlekken sterk ver
vagen. Misschien staat deze eigenschap in ver
band met de mogelijkheid elkaar 's nachts door 
de Iichte kleur beter te kunnen vinden voor de 
paring. 
Het dier is fijngekorreld en voelt week aan. 
Aileen langs de kaken bevindt zich een enkele 
rij iets grotere en lichtgekleurde schilden van 
ca. I mm, wat de kop iets krokodilachtigs geeft. 
Het oog is geelbruin met een verticale pupil. 
Aan de paten bevinden zich, zowel van voren 
als van achteren. 5 tenen met hechtschijfjes. 
Deze spatelvormige tenen zijn aan de uiteinden 
gespleten wat de hechtschij fjes betreft. Deze zijn 
grijswit van kleur aan de onderzijde en op 
fijne wijze dwars geribbeld. 
Ik zag dit dier nooit ver van de grand af. 
meestal of op de grand op een liggende tak 
Of beneden tegen een boom aan. De afweer
houding bestaat uit een iets bol naar hoven 
gebogen gaan staan en het wijd openen van de 
bek. Daarbij laat het dan een zacht kwohkwoh
geluidje horen. In deze staat van opwinding 
hapt het tevens naar datgene wat in de nabijheid 
komt. 

Mlmierle """ <le 
htvahtva s neki 
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Kameleons II 
f ' , de Cr11o/ 

Deze aanpassing is overigens uniek in de 
reptielenwereld. Om een goed houvast te heb
ben op dunne twijgen. zijn hun tenen gedeelte
lijk samengegroeid in twee tegenover elkaar 
liggende groepen. Aa n de voorpaten liggen drie 
samcngegraeide tenen aan de binnenzijde en 
twee aan de buitenzijde van de paten. Bij de 
achterpoten is de verdeling precies omgekeerd. 
De tenen zijn niet helemaal samcngegroeid; de 
klauwtjes en de laatste kootjes zijn vrij ge
bleven. 

Clanutacfe., c laanrac lc (tn 

Hicrdoor zij n de poten vcranderd in uiterst 
doelmatige grijpwerktuigen, die zich gaed om 
takken kunnen vastklemmen en tevens sterk 
genoeg zijn om het lichaam te dragen en in 
evenwicht te houden. 
O ak de staart speelt een belangrijke rol bij 
hct klimmen en evenwicht bewaren op de 
wiebelende boomta kken. Deze is voorzien van 
s terke spieren en is bijzonder beweeglijk. Hij 
wordt voarnamelijk gebruikt als een grijpin
s trument en in minderc mate als evenwichtsstok. 
Sams Ia ten de dieren. om een valgende ta k te 
kunnen bereiken, zelfs aile vier paten los en 
hangen da n a ileen nog maar aan de sterke 
s taart. Wardt het lichaamsdeel niet gebruikt, 
en dat gebeurt eigenlijk a ileen maar wanneer 
het dier in volledige rust is. dan wordt hij als 
een horlogeveer opgerold. Het is begrijpelijk. 
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(ufle r1fmJOrnen uit ,,Artis"} 

dat de kameleon ook in tijden van groot gevaar 
zijn staar t niet a fstoot zoals vele a ndere hagc
dissen doen. Het is een vee! te bela ngrijk 
lichaamsonderdeel dat niet ka n worden gemist. 
Hiervoar hebben we geschreven, dat kamelcons 
cr bij gevaar nict vandaar gaan. maar gelaten 
hun lot a fwachten. Dit is nict helemaal juist. 
lnderdaad gaan zij niet in snelle vaa rt aan de 
haal; dat kunnen zij nu eenmaal niet. Maar 
gelaten a fwachten wanneer zij direct bedreigd 
worden, is niet voor a ile soorten waar. Vooral 

foto"s ,,Artis" 

de gratere saarten sperren, wa nneer zij worden 
gemalesteerd, hun dikwijls felgekleurde bek 
open. Bovendien zetten ze hun keelhuid uit, 
waardoor de tot dan tussen de schubben ver
borgen huid zichtbaar wardt, die a nders dan 
de rest van de keel gekleurd is: wit. o ranjerood 
of felrood. 
Z ij zuigen het gehele lichaam vol Iucht en doen 
korte uitvallen naa r hun belager onder het 
uitstoten van sissende geluiden. Op een ander 
klein dier moeten de kameleons dan een ver
schrikkclijke indruk maken. Zij lijken op kleine 
vuurspuwende d raken die korte metten zullen 
maken met ieder die ze te na kamt. In wer
kelijkheid is het a llcenmaar bluf; hun kaken 
en gebit zijn a llerminst krachtige bijtwerktui
gen. Maar in vele geva llen helpt de bluf en 
blij ft de kameleon ongemoeid. 



Zijn beste verdedingsmiddel is trouwens nict 
het drcigend imponeren maar hct vermogen, 
zich gocd aan de omgeving aan te passen. Dit 
gebeurt pass ief en zeker niet actief en gaat in 
ieder geval niet zo vcr dat de kameleon zich 
aan de kleur van iedcre ondergrond kan aan
Sommige soorten kunnen het zelfs bijna niet of 
slechts uiterst langzaam. In tegenstclling tot 
wat men tot voor kort geloofde, is hct niet zo 
zeer de kleur van de omgeving, die de tint van 
de kameleon belnvloedt. maar factoren als: 
lichtintensiteit, tempcratuur, gemoeds- en gc
zondheidstoestand. Over het a lgemeen zorgen 
deze factoren, voora l Iicht en tcmperatuur, er 
we] voor dat het dier niet opvalt in zijn om
geving. maar onder bepaalde omstandighcden 
is het tegendeel waar. Wanneer een kameleon 
bijvoorbeeld hevig schrikt, kleurt hij mcesta l 
bruin, zelfs in ecn greene omgeving. En wan
neer hij een gevecht met een soortgenoot wint. 
verkleurt hij tot lichtgroen. zelfs op een bruine 
ondergrond. 

Bij zeer s terke belichting en hoge temperatuu r 
worden de meestc kameleons ook bruin, tcr
wij l lagere temper<Jtuur en minder Iicht zc 
groen doen worden, ona fhankelijk van de kleur 
van ondergrond en orngeving. 

De verschillende kleuren komen op een nogal 
ingewikkelde wijze tot stand. De buitenste lmid
laag is doorschijnend en kleurloos. Dit is de 
huid die periodiek wordt afgeworpen a ls hij te 
nauw is geworden voor het groeiende dier. In 
de volgende laag bevinden zich ce llen met een 
prisma-vorrn. waarin het Iicht kan worden ge
broken in de kleuren van de regenboog. In een 
derde huidlaag zitten in de huidcellen vee! 
kristallen, die eveneens de eigenschap bezitten 
het Iicht te breken. Het zijn deze kristallen. die 
onder meer voor het wit in het kleurenpatroon 
van de kameleon zorgen door diffuse terugkaat
sing van het daglicht. Andere huidcellen in 
deze derde laag bevatten oliedruppeltjes. die 
de gele kleur veroorzaken. De vierde laag is 
wit en daaronder tenslotte bevindt zich een 
groot aanta l k leurstofcellen. die zich met fijne 
uitlopers voortzetten tot in de bovenliggende 
lagen van de huid. Deze uitlopers kunnen niet 
worden ingetrokken en weer uitgezet, maar wei 
kunnen de zich erin bevindende pigrnentkorrels 
(rood, bruin en zwart) in de cellen bewegen. 
Is de juiste prikkel vanuit de omgeving aan
wezig, dan gaan pigmentkorreltjes via de uit
Iopers der cellen naar de oppervlakte en kleu
ren de hu id van het dier. Wanneer daarvoor 
aanleiding bestaat, verstopt het pigment zich 
onder de huidlagen en ziet de kameleon er 
bleek uit. De beweging van de pigmentkorrels 
wordt geregeld door het zenuwstelsel en kan 
zeer snel gebeuren, zodat het soms lijkt of er 
golven van verschillende kleuren over het li
chaam !open. Onder normale omstandigheden 
reageert het zenuwstelsel op de lichtintensiteit 
en de temperatuur van de omgeving en geeft 
het dier de kleur die dan het beste is. Door
gaans is deze kleur dan ook zodanig dat het 
dier min of meer in zijn omgeving opgaat. 

E11kele van de Jllc rhuurardi:rc details. A llc r
eerst de Jlote n 11aet r•~NIJectievel(jh hvce e n drie 
t~nrrrc••MCtzrocidc vintrcrl!l, ·tt'anrrtut de lnnllftc 

lwotjes "" l1lnuu>tjcN "'V" "rij ~"'''""""· 011 <lc 
hlleede foto ill dit .=ccr goed tc ;;len. 

Jl'oort• de lnntre tdnnrt, di.e in rrt8t ;,. opacrold 
ntaar l1i} laet coortbcevctre" ee11 nlf11tehend t:rUJJ• 
lnatrument vornd. 



Cnemldophorus lemnlseatus 

Van Prof. Dr. Robert Mertens ontvingen wij 
bericht dat het dier dat op de voorplaat van het 
februari~nummer van de lopende jaargang met 
een vraagteken was afgebeeld als zijnde Ameiva 
bifrontata, een andere naam draagt, namelijk 
Cnemidophorus lemniscatus. Prof. Mertens ver~ 
wijst daarbij naar de omslag en de kleuren~ 
afbeelding X van zijn hoek .. The world of 
amphibians and reptiles". Wij zijn Prof. Mer~ 
tens bijzonder erkentelijk voor zijn spontane 
medewerking. Voordat het bovenbedoelde be
richt werd ontvangen hadden reeds twec van 
onze leden de beschikbare exemplaren op for
maline van dit dier opgevraagd teneinde een 
determinatiepoging te doen. Van een hunner, de 
heer L. G. A. Hoevers te 's-Gravenhage, is in
middels bericht ontvangen dat ook hij dezelfde 
naam heeft gevonden en wei om volledig te 
zijn: Cnemidophorus lemniscatus gaigei Ruth
v e n . Hij wijst er voorts nog op, dat op de 
voorplaat van Lacerta, april 1962. een jong 
exemplaar van dezelfde soort is afgebeeld, toen 
aangeduid als Cnemnidophorus spec. T enslotte 
deelt de heer Hoevers ons nog mede, dat het 
verschil tussen Cnemidophorus~ en Ameiva
soorten is, dat laatstgenoemde soort evenals 
slangen en Varanus een tongschede in de bek 
heeft. waarin dus de tong kan worden terug
getrokken. Behalve nog een verschil in de schil
den is dit inderdaad een typisch kenmerk. 
Ook aan de heer Hoevers onze hartelijke dank. 

L.C. 

Boekbespreklng 

Onder no. -709 is in de bibliotheek opgenomen 
het nieuwe hoek van Vernon A. Harris, Ph. D .. 
verschenen bij Hutchinsan & Co. Ltd., Landen, 
in 1964, onder de titel ,.The Life of the Rainbow 
Lizard". Het gaat hier om de in Afrika levende 
Agama agama ( L.). 
De schrijver heeft meer dan zes jaar studie en 
observatie gewijd aan deze bijzonder fraai ge
kleurde en in Centraal-Afrika zeer algemeen 
voorkomende hagedis en zijn 174 pagina's 
tellende hoek bevat dan ook een geweldige hoe
veelheid gegevens over deze soort. Niet aileen 
wordt uitvoerig aandacht besteed aan het uiter
lijk van de dieren, waaronder het ontstaan van 
de diverse kleurpatronen, doch ook de gewoon
ten, de voortplanting, het voedsel, de biotopen 
en tal van andere typische bijzonderheden wor~ 
den op klare wijze behandeld. Het hoek bevat 
talrijke tekeningen en grafieken omtrent de leef
wijze, de groei, de activiteit in bepaalde jaar
getijden e.d. Het kan als een volledige handlei
ding worden beschouwd voor degenen die deze 
dieren houden of willen gaan houden. Slechts 
een ding valt te betreuren, namelijk dat in het 
hoek geen enkele foto voorkomt, terwijl de auteur 
toch over een schat van materiaal voor dit doel 
moet hebben beschikt . L. C. 

De Jaarvergadering wordt op 10 april in 
Amstelveen gehouden! 
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Summar7 (page S 1, S2) 

The eggs of lizards. 
I. To investigate the rule, that eggs of lizards should 
not be disturbed during the incubation-period, 51 eggs 
of Lacerta agllis were given another position 12 to 14 
times during this period (about 18 weeks). The posi
tions were changed both horizontally and vertically 
In spite of this 48 eggs hatched normally. 
2. It was observed that Lacerta agilis in captivity pro
duced eggs two times, in May and in June. The eggs 
of June hatched in the second week of October. It is 
doubtful if lizards, born in the open country at this 
time, would survive. 
3. The diagram (fig. 1) shows the average growth of 
the eggs of Lacerta agilis. The length is represented by 
the uninterrupted line and the thickness by the dotted 
line. The rise of both lines in the first week is due to 
the expansion of the eggs, shorty after they were laid. 
The growth appears to be quite regular. (Aantal mm = 
number of mm: aantal weken =number of weeks.) 
4. To breed eggs of various species of lizards the 
author put them on a depth of 10 em in a box with 
riversand. This sand is taken from the interior of 
sandheaps on a building-ground, because of the 
favourable humidity. Between sand and cover only 2 
or 3 em were left to prevent a too intensive evapor
ation. The box was put on warm places, no use was 
made of electricity or direct sunlight. About 97 °/o of 
the so handled eggs hatched. 

Contrlbutle 

De penningmeester maakt degenen die de con
tributie in twee delen plegen te betalen crop 
attent, dat de tweede contributietermijn per 1 
april is vervallen. De betrokken leden worden 
derhalve verzocht uiterlijk in de loop van de 
maand april een bedrag van f 8,- aan hem 
over te maken. A. G. 

ltluCatle 

Het secretariaat van de werkgroep Amsterdam, dat 
lange tijd in handen is geweest van de beer J. Neder
meijer, werd in de onlangs gehouden ledenvergadering 
van de werkgroep overgenomen door de beer H. van 
Dam, Bennebroekstraat 35 hs, Amsterdam. De beer 
Nedermeijer, die zeer vele Lacerta-taken behartigt, zag 
zich door tijdgebrek genoodzaakt als werkgroep-secre
taris af te treden. 

Vraag en aanbod 

Te koop gevraagd: allerlei soorten hagedissen. Brieven 
met prijsopgave aan: A. A. B. Vroklage, Diezestraat 
17, Amersfoort. 

Lacerta, 22e jrg. nrs. 4 en S 

Met bet oog op vragen die de inlichtingendienst bij 
herhaling ontvangt, makcn wij er de lezcrs voor de 
goede orde nogmaals op attent, dat bet 4e Herpeto
geografische Verslag in begin 1964 is verschenen in de 
plaats van bet januari· en februarinummer van ons 
blad. De nummers 4 en 5 van de jaargang 1963/64 (22e) 
bestaan dus niet. A. T. R. 

Agklstrodon hal7s 

Over deze glfslang en diens nakomelingschap :z:ond een 
van de leden ons een interessant artikcltje dat wij 
binnenkort gname Zlllllen opnemen. Helaas ver:z:uimde hij 
:ijn naam te vermelden en toen dat werd ontdekt was de 
envelop al weg! Wil de schrijver :z:ieh even telefonisch of 
met een brlefkaart melden opdat wij geen naamloos 
artikel behoeven te plaatsen7 On::e dank. Red. 


