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Deze zwarte, althans zeer donkere, vertegen
woordiger van de gordelstaarten moet het dlt
maal met een klelne tekst doen, want wij be
schikken over welnlg of geen gegevens 
omtrent dlt dler. Toch Is ook C. c. niger meer
malen gelmporteerd zodat er leden moeten 
zijn die ons aan de gewenste practische bij
zonderheden kunnen helpen. De verschillen
de Cordylus-soorten genleten ruime belang
stelllng omdat zlj sterk en gemakkelijk houd
baar zljn. Bovendlen zljn het opvallende 
verschijnlngen In onze terraria. De redaktle 
houdt zlch dan ook aanbevolen voor artikelen 
over de zwarte gordelstaart. 

Terrahortus een groot sueces 

Het verheugd het Bestuur bijzonder op deze 
plaats te kunnen vermelden dat de grote ter
rariumtentoonstelling die van 27 juli tot en 
met 13 augustus In Lelden werd gehouden, 
een geweldlg succes voor de organisatoren 
is geworden. Naar wlj vernemen werd deze 
Terrahortus door ca. 25000 (!) pers~nen 
bezocht, welk aantal de verwachtingen verre 
heeft overtroffen. Voor onze liefhebberij heeft 
deze tentoonstelllng ongetwijfeld een grote 
propagandlstlsche waarde gehad. Helaas heb
ben de organlsatoren wegens vele andere 
beslommerlngen, geen gelegenheid gehad om 
de in ons vorlge blad aangekondlgde speclale 
ultnodlglng aan de leden te zenden. Deson
danks hebben vele leden de exposltie 
bezocht en zlj zulien daar beslist geen spljt 
van gehad hebben. De organisatoren heb
ben ons toegezegd In de volgende nummers 
van Lacerta de nodlge bljzonderheden over 
de bevolklng van hun tentoonstelling te zul
len publiceren. Wlj geloven dat dit veel be
langwekkende en leerzame stof zal kunnen 
opleveren. 

Propaganda 
Zoals hlerboven reeds werd opgemerkt Is de 
Terrahortus voor de terrariumhouderij een be
langrljk propagandamlddel geweest en hoe
wei de tentoonstelllng ons al een behoorlijk 
aantal nleuwe leden heeft opgeleverd, is 
mogelljk nu de tljd gunstig om gezamenlijk 
te proberen dlt aantal nog flink uit te breiden. 
Blj dlt nummer treft U derhalve een propa
ganda folder aan, dat ook op de tentoonstel
ling aan serieuze belangstellenden werd uit
gereikt. lndlen U familieleden of bekenden 
hebt die In de terrarlumhouderij gelnteres
seerd zijn, verzoeken wij U deze folder door 
te geven, tenelnde te trachten langs deze 
weg te helpen nleuwe leden te winnen. Meer 
exemplaren van deze folder kunt U per brief
kaart of desgewenst telefonlsch bij onze 
secretarls aanvragen. Wij wachten de resul
taten van Uw actlvltelten met belangstelling 
af. 

Het Bestuur 



Pltelsuma madagascariensis madagascariensis {Gray 1831) 

Kleureufoto H AUPT ( aus dem Senkeuberg-Museum, Frankfrn·t/ M.) 

Deze prachtige kleurenfoto die wij dank zij medewerking van de redactie van Het Aquarium kun· 
nen publiceren, geeft een fraai beeld van de reuzen daggekko uit Madagascar. Tot voor kort meende 
men, dat dit dier uitsluitend in het Noorden en Noordwesten van het eiland voorkwam, doch zij zijn 
later ook elde rs gevonden. Het zijn prachtstukken voor het terrarium doch helaas zeer prijzig en 
moe il ijk verkrijgbaar. Bovendien zijn zij roofzuchtig en daarom niet met andere kleinere reptielen 
samen te houden . 

Llleratuur: Prof. Dr. Robert Mertens: die Arlen und Unterarten der Geckonengattung Phelsuma (Studien iiber 
die Repti lienfouna Madagaskars 1962/1965). 
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Het gedrag van onze terrariumdieren 

door Dr. Werner Kli•lle • ltlilnt!hen 

Bij aile gemeenschappelijke geestdrift voor het 
houden van dieren kan de individuele terrarium
houder door zeer verschillende factoren worden 
geboeid, bijvoorbeeld de kleur, een bizar uiterlijk, 
aanhankelijkheid of merkwaardige gedragingen. 
Juist het waarnemen van de gedragingen van 
onze dieren geven ons niet aileen ontdekkings
vreugde, maar wanneer het om bijzondere soorten 
gaat, kan bovendien de wetenschap een belang
rijke dienst worden bewezen, zelfs door enkele 
korte aanwijzingen. 
Men kan gerust stellen dat onze kennis over de 
levenswijze, speciaal van tropische amfibien en 
reptielen, grotendeels uit open vragen bestaat aan 
de beantwoording waarvan de liefhebber niets kan 
bijdragen. Een groot arbeidsterrein, dat nog hele
maal niet werd betreden, is bijvoorbeeld bet 
onderzoek naar de chemische media, waarvan zich 
de salamanders bij de baits bedienen of waarmede 
een gekko een soortgenoot bij het betongelen 
dadelijk als een mannetje of een vrouwtje her
kent. Natuurlijk kunnen onze bescheiden waarne
mingen geen vervanging zijn voor onderzoekingen 
in de vrije natuur, doch het nadeel, dat wij onze 
dieren in een kunstmatige omgeving houden, 
wordt in bepaalde opzichten ook weer opgeheven. 
W ij kunnen zonder bezwaar bewoners van ontoe
gankelijke gebieden of van wuivende boomkronen 
bespieden, en de natuurlijke levenswijze van som
mige dieren biedt voor velen, die overdag hun 
werk hebben, een welkome gelegenheid om er 
zich in de vrije avonduren mee bezig te houden. 
Een belangrijk voordeel van het houden van die
ren in gevangenschap is verder het langzamerhand 
wegvallen van de schrikreacties tegenover de 
mens. Wij kunnen ons erover verheugen wanneer 
de dieren ons na enige weken als een soort boom
stam beschouwen en van onze aanwezigheid 
nauwelijks nog notitie nemen. Rechtstreeks geim
porteerde kameleons verliezen de verzorger geen 
seconde uit het oog, zolang hij zich in de nabij
heid bevindt. Pas na dagen of weken aan de 
omgeving te zijn gewend, komt hieraan een eind. 
Bij twee vrouwtjes van de Karroo dwergkameleon 
(Chamaeleo P11mil11s karrooitiii) duurde het bij
voorbeeld drie maanden totdat in plaats van de 
schrikreactie ( verbergen) de dreighouding optrad. 
Helaas bieden niet aile soorten ons op dezelfde 
wijze een inzicht in hun gedragingen. Bij bijzonder 
grote dieren is er in de meeste terraria gebrek aan 
de nodige bewegingsvrijheid en bijna niemand kan 
van dergelijke 'showdieren' een flink aantal tege
lijk houden om het gedrag van de soortgenoten 
onder elkaar te leren kennen. Reptielen, die zich 
hoofdzakelijk met behulp van chemische zintuigen 
orienteren, bieden onze ogen verhoudingsgewijze 
weinig, hetgeen van toepassing is op vele slangen 
of bodembewonende hagedissen. Men zou haast 
kunnen zeggen: des te meer een hagedis tongelt, 
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met tekening vatz de schrijver 

vertalitzg: L Claassen 

des te geringer is de betekenis van optische sig
nalen in zijn dagelijks bestaan. Aan de andere 
kant is bij dieren met kammen, helmen en bonte 
keelzakken in dit opzicht bijzonder veel waar te 
nemen, evenals bij soorten, die een opvallend 
onderscheid in de geslachten vertonen. Mijn be
perkte ervaring brengt met zich mede, dat ik mij 
dikwijls met boomhagedissen bezighoud. Bijzonder 
rijke waarnemingsmogelijkheden bieden de kame
Icons, de anolissoorten, de boombewonende aga
men zoals Cophotis, maar ook de rotsenbewonende 
Platysaurus. Ook de geslachten Goniocephalus, 
Sitana en Draco zijn belangwekkend. De boven
bedoelde verzorging van een flink aantal van de
zelfde dieren biedt weliswaar veel waarnemings
mogelijkheden, doch is dikwijls niet uitvoerbaar 
wegens de ruimte, die de individuele dieren nodig 
hebben. Wij moeten immers de dieren - vergeleken 
met de natuurlijke omstandigheden - gewoonlijk 
in een beperkte ruimte houden en dit Ievert moei
lijkheden op. Zo kan men wei gemeenschappelijk 
opgroeiende mannetjes van de dwergkameleon in 
een klein terrarium houden, maar dit is bij de 
helmkameleon (Chamaeleo bitaeniallu hoeh1re/i) 
onmogelijk. V rouwtjes van de roodkeelanolis kan 
men met meer tegelijk verzorgen, maar bij de 
AnoJiJ lineatoprtJ is dit weer onmogelijk. Onder
linge gevechten kunnen door een rijke beplanting 
en steenformaties enigermate worden beperkt, 
doch zijn meestal niet geheel te voorkomen. 
En dan nu een aantal systematisch gerangschikte 
open vragen: 

1. De ademhaling. 
De meeste gekko-achtigen ademen gelijktijdig met 
de keel en de ribben. Bij het uitzetten van de 
borstkas gaat de keelwand naar omlaag en bij het 
uitademen naar omhoog, terwijl de ribben zich 
samentrekken. Welke andere hagedissen ademen 
op deze manier? 
Ik zag het bij een jonge groene leguaan en in een 
film over hagedissen van de Galapagos-eilanden 
bij een Conolophus. Een opgewonden vinpoot
gekko, Delma frazeri, toonde naast de gewone 
ribbenademhaling ook de keelademhaling. 
Een uitzondering onder de gekko-achtigen is de 
Oostafrikaanse daggekko, Lygodactylus piclltralrii, 
die alleen met de ribben ademt en de plat-ge
staarte Australische rotsgekko, Phyllrtrus platrtrus, 
die gewoonlijk aileen de keel beweegt, doch als 
jong dier en bij het drinken een duidelijke ribben
ademhaling toont. Ademhaling alleen met de rib
ben of aileen met de keel is blijkbaar afgeleid. 
Bij welke gekko-achtigen komt dit nog voor? 
Natuurlijk mag men de keelbewegingen van ver
kouden dieren met verstopte neusgaten niet met 
de werkelijke keelademhaling verwarren. In welke 
gevallen gaat bij het inademen de keelwand om
hoog? 
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De dreigfasm: 1. tlitzetten va11 de keelwam; 2. uitsteken van de tong; 3. kop ( dreig) knikkm; 
4. opzetten vatl de kam en kleurveranderitzg ( donkere vlekken); 5. schuddende beweging van bet lichaam 
6. het imponeren bij de soortherkmning (bij $? zonder keelwambeweging); 
7. het imponeren door het mannetje voor de paring; 
8. het wederzijdse impotzeren van de geslachtsparlmrs. 

2. De voedselopname. 
Veel terrariumdieren eten geen mieren. Bezitten 
zij aile een aangeboren afkeer van mieren of moe
ten zij in de eerste levensdagen leren, dat deze 
prooidieren hoogst onaangenaam smaken? Bij mij 
weigerden goedetende dwergkameleons kleine 
spinnetjes, mogelijk wegens hun gelijkenis met 
mieren. 
Dikwijls wordt het prooidier aan de kopzijde ge
grepen. Is deze vangmethode aangeboren of moe
ten de jonge dieren eerst ervaring in deze richting 
opdoen? Herkennen de dieren de kopzijde aan de 
bewegingsrichting of aan de eventueel afwijkende 
kleur? Daarvoor in aanmerking komende dieren 
kunnen gemakkelijk dienovereenkomstig worden 
gekleurd en men kan dan vaststellen, of bijvoor
beeld een kameleon naar het donker geschilderde 
achtereinde van een wasmot schiet. Tegenover 
prooidieren van verschillende grootte, bijvoor-

beeld rupsen en vliegen, past een Anolis volledig 
verschillende jachtmethoden toe. De ene keer grij
pen zij hun slachtoffer zonder meer, doch bij 
vliegen sluipen zij voorzichtig naderbij en happen 
dan plotseling toe. Moeten de hagedissen leren 
welke prooidieren snel en welke langzaam zijn? 
3. Activiteit. 
Dikwijls houden terrariumdieren zich strikt aan 
een bepaalde dagindeling met vaste slaap- en 
zonnebadplaatsen. Een vergelijking tussen ver
schillende individuen en soorten kan in dit op
zicht zeer leerzaam zijn. Veel dieren houden er 
ook in het terrarium een bepaald territorium op 
na, bijvoorbeeld de mannetjes van L)'godact)'lus 
piclltra/us. Bij Phyllurus kan ik daarentegen geen 
begrensde gebieden vaststellen. 
Activiteitsgrafieken kan men verkrijgen wanneer 
men het aantal keren dat een dier buiten zijn schuil
plaats verblijft tijdens talrijke steekproeven zowel 
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overdag als eventueel 's nachts, regelmatig con
troleert en in grafiek brengt. Zelfs nauw ver
wante soorten kunnen daarbij sterk verschillende 
resultaten opleveren. Voor knutselaars is er boven
dien de mogelijkheid met een automatische camera, 
die bijvoorbeeld per kwartier een opname maakt, 
een overzichtelijk ingericht terrarium te fotogra
feren en de zichtbare dieren na verloop van tijd 
via de foto's te tellen. Moeilijker is deze methode 
bij dieren, die zich bij het slapen niet verbergen, 
zoals bijvoorbeeld kameleons, anolissen en diverse 
daggekko's. Deze dieren zoeken bijna steeds een 
bepaalde slaapplaats op en nemen dan soms een 
typische houding in. 
4. Het onderlinge gedrag. 
Dit onderwerp biedt wel de meeste raadselen. 
Vele diersoorten worden door een opvallend uiter
lijk gekenmerkt. Dienen felle kleuren, keelwam
men, andere kopaanhangsels of kammen voor her
kenning van de soortgenoten? Dergelijke vragen 
kan men voor een deel door middel van naboot
singen beantwoorden. 
Helaas hebben wij daarvoor vaker dan ons lief 
is dode dieren ter beschikking. Wanneer wij het 
lichaam van een dood dier met watten vullen, de 
ogen door kleine spelden met zwarte kop of 
pareltjes vervangen en ze enigermate levensecht 
monteren, bijvoorbeeld op een tak, om ze ver
volgens enige tijd in formaline te bewaren, dan 
zijn dergelijke imitaties na droging goed houd
baar. Wij kunnen deze exemplaren dan met olie
verf verschillende kleuren geven en de werking op 
soortgenoten beproeven. De 'aanlooptijd' is even
wei, afhankelijk van de soort en de stemming, 
zeer verschillend. Kameleons, wier temperament 
men niet mag afmeten naar de traagheid waar
mede deze dieren zich voortbewegen, reageren 
bijna ogenblikkelijk; bij sommige agamen, bijvoor
beeld Cophotis ce)'lanica moet men daarentegen 
5 a 10 minuten wachten. Om vast te stellen of een 
dier een nabootsing al dan niet als soortgenoot 
behandelt, moet men natuurlijk eerst het normale 
gedrag kennen. Het zou hoogst interessant zijn na 
te gaan hoe de gehoornde kameleons reageren op 
andere gehoornde soorten of een nabootsing van 
een ongehoornde soort. 
Een bijzonder eenvoudige methode om bij vele 
soorten de dreighouding gade te slaan, is de 
spiegelproef. Men montere daartoe in het terra
rium op een goed zichtbare plaats, een randloze 
spiegel. Men kan de spiegel zodanig plaatsen, dat 
deze van buitenaf kan worden weggenomen, zon
der dat de dieren schrikken. Bij het nemen van 
proeven zal men ervaren, dat terrariumbewoners 
minutenlang voor de spiegel blijven zitten zonder 
dat er iets gebeurt. 
De dreighouding van de grasanolis, Norops 
a/lralrls, is op pag. 93 afgebeeld. Hierbij is sprake 
van een zijdelings samendrukken, het uitzetten 
van de keelwam, het openen van de bek, het uit
steken van de tong, kopknikken, kleurveranderin
gen, het opzetten van de rugkam en tenslotte een 
schuddende beweging van het lichaam. 
Speciaal bij mannetjes gaat de opwinding z6 ver, 
dat het dier tenslotte probeert zijn spiegelbeeld 
te bijten. De spiegelproef heeft het voordeel, dat 
wij ook bij dieren, die aileen worden gehouden, 
het gedrag kunnen waarnemen, dat normaliter 
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aileen bij aanwezigheid van soortgenoten aan de 
dag zou treden. 
Zelfs wanneer men meer mannetjes samen in een 
groot terrarium houdt, kan men herhaaldelijk ge
vechten met het spiegelbeeld waarnemen, die 
sterk overeenkomen met de werkelijke gevechten. 
Overigens betwijfel ik, of men deze methode kan 
gebruiken om de vechtlust te temperen. Een tegen
stander, die, zoals bij het spiegelbeeld, nooit 
vlucht, is op den duur oninteressant! 
Verder geeft de spiegelproef ons de gelegenheid 
vast te stellen welke rol de chemische prikkel bij 
het gedrag speelt. Men zal bij diverse dieren, bij
voorbeeld gekko-achtigen, constateren, dat het 
spiegelbeeld na het betongelen weinig belang
wekkend is, omdat het 'niet naar soortgenoot 
smaakt'. Kamel eons proberen daarentegen minu
tenlang in hun spiegelbeeld te bijten. Voor hen is 
voornamelijk de optische indruk van belang. 
Een belangrijk communicatiemiddel vormen ver
der de 'stemmen' van kikkers en gekko's. 
Voor 'geluidsjagers' zou het een veelbeloven
de opgave zijn de geluiden van verschillende 
soorten te verzamelen en te vergelijken. Over de 
lokkende werking van die geluiden bij soortge
noten is nog nauwelijks iets bekend en de ge
luidsproeven, die men reeds lang geleden met 
krekels heeft genomen, waren bijzonder verhelde
rend. 
v ele gekko-achtigen produceren meer dan een 
geluid en wei een soort gepiep bij het vechten met 
of het verjagen van vijanden, een meertonige 
territorium( ?)-roep en tenslotte een paringsroep. 
Bij welke soorten bestaat dit onderscheid? Welke 
functie heeft de meertonige roep? 
Een dienovereenkomstige verscheidenheid bestaat 
optisch ten aanzien van de imponeerbewegingen 
bij hagedissen, die voor het eerst door Carpenter 
werden geanalyseerd. Ieclere vorm van knikken 
drukt hier een andere stemming uit. Het zegt 
tamelijk weinig wanneer wij in een verslag lezen: 
'Het mannetje gaat op zijn tegenstander af, terwijl 
hij hevig met de kop knikt ... !. Hiermede kan 
immers bedoeld zijn: aileen het kopknikken, een 
op- en neergaande beweging van de voorpoten, 
een beweging van kop en voorpoten tegelijk of 
een op en neer gaan van het lichaam op aile vier 
de poten. De individuele knikkende bewegingen 
kunnen snel of langzaam, gelijkmatig of in een 
bepaald rhythme plaatsvinden, terwijl zij boven
dien gecombineerd kunnen zijn met bewegingen 
van de keelwam. Ook het aantal herhalingen in 
een bepaalde periode kan verschillen. Wederom 
dus veel open vragen. 
5. Het gedrag tegenover vijanden. 
In tegenstelling tot rivaal betekent vijand hier een 
soortvreemd wezen. In veel gevallen leidt de nade
ring daarvan tot de vlucht en wei bij een bepaalde 
afstand, de zogenaamde vluchtafstand. Veel dieren 
leren snel deze afstand te verkleinen, maar bij 
andere soorten blijft hij altijd groat. Zo zal de 
Anolis carolit~ensis al korte tijd na te zijn gewend 
aan zijn omgeving, voedsel uit de hand nemen. 
Bij de At1olis lineatopr1s daarentegen blijven zelfs 
de in gevangenschap opgegroeide jongen steeds 
schuw. 
Zelfs bij een en hetzelfde dier is de vluchtafstand 
veranderlijk. Volgens Rand wordt hij bij de A. 



lineatopus kleiner bij hogere temperatuur. Vol
gens mijn waarnemingen schijnt deze soort moei
lijker van de slaapplaats te vluchten dan van 
andere plaatsen. Ook hier ontbreken echter nauw
keurige waarnemingen. Vele langzame, gecamou
fleerde dieren, zoals kikkers en kameleons, vluch
ten helemaal niet of pas na aanraking. Daaren
tegen vlucht de dwergkameleon bij de nadering 
van een sterkere rivaal. Hoe gaat dat bij andere 
soorten? 
Hoewel bij veel terrariumdieren de afweer-reactie 
ten opzichte van de verzorger door gewenning ver
dwijnt, kan deze door middel van een eenvoudige 
imitatie gemakkelijk weer tevoorschijn worden 
geroepen. Zeer geschikt is een kneedbare massa in 
de vorm van een kop van Vr2 em doorsnede, 
waarin men weer twee glaskogeltjes of kopspelden 
als ogen monteert. Hoe groter de imitatie, des 
te eerder treedt de vluchtreactie op. 
Men kan dit kunsthoofd op een metaaldraad ste
ken en daarmede het bewuste dier van voren of 
van achteren naderen. Soms toont het op deze 
wijze geprikkelde dier verschillende manieren, 
waarop hij zijn vijand vermijdt of waarmede hij 
zich wil verweren. Bij Phelsuma-soorten ziet men 
eerst een langdurig aanstaren, het 'dreigtongelen' 
en dan een plotselinge vlucht. Kameleons vee
bergen zich achter de tak, waarop zij zitten, wijken 
terug of vluchten, dreigen door zijdelingse af
platting respectievelijk schuddende bewegingen in 
zijdelingse of in lengterichting. Dikwijls Iaten zij 
zich zelfs van hun tak vallen. In vele gevallen is 
de heftigheid dec reactie duidelijk van de afstand 
der kunstvijand afhankelijk. Ik nam bijvoorbeeld 
waar, dat bij Chamae/eo pumi/m karrooiCIIS op 
een afstand van 20 em zijdelingse afplatting plaats 
vond en op een afstand van 10 em schuddende 
bewegingen in de lengterichting. Op een afstand 
van 5 em vond een zijdelingse aanval plaats. ln
dien de vijand zich dan nog niet verwijderd, wordt 
de bek open gesperd en maakt het dier sissende 
geluiden. Nu en dan lijkt het waarschuwen ten 
opzichte van soortvreemde dieren op het dreigen 

ten aanzien van rivalen. Bij Norops gaat dit echter 
niet verder dan de dreighouding volgens figuur 4 
sub 3. 
Wanneer dreigbewegingen bij de baits optreden, 
zoals bij vele gekko-achtigen, dan spreekt men van 
een dreigbalts. Overigens is bij de meeste terra
riumdieren het gedrag tegenover vijanden nog 
nauwelijks onderzocht en ik weet dan ook niet, 
of men met de beschreven kunstvijand kikkers of 
slangen in staat van opwinding kan brengen. 
Ik heb misschien vele lezers teleurgesteld, omdat 
ik in plaats van open vragen diverse bestaande 
feiten heb gereleveerd. Ik wilde daarmede aileen 
tonen in welke richting men verder zou kunnen 
zoeken. Het doel van dit korte overzicht zou zijn 
bereikt, wanneer veel terrariumhouders meer dan 
tot nu toe hun interesse aan het gedrag van hun 
dieren zouden wijden. Voor een ieder, die zijn 
waarnemingen aan anderen bekend wil maken is 
het van groot belang, deze zo nauwkeurig moge
lijk te noteren, liefst gecompleteerd met schetsen 
of foto's. Zelfs wanneer nu en dan zou blijken, 
dat onze 'ontdekking', waarop wij zo trots waren, 
reeds gepubliceerd is, dan toch zal dit aan ooze 
geestdrift geen afbreuk doen. 
Natuurlijk is het in dit bestek niet mogelijk om 
nauwkeurige literatuuraanwijzingen te geven. Er 
moge derhalve mede worden volstaan de talrijke 
publicaties van Prof. R. Mertens te vermelden, 
waarin men belangwekkend waarnemingsmateriaal 
zal vinden. Deze auteur publiceerde het eerste 
overzicht van waarschuwings- en dreigreacties bij 
reptielen. 

Llteratuur: 

Bons, J. (1959) - Lacertillens du Sud-Ouest Marco
cain. Trav. inst. scient. CMrifien, ser. Zool. no. 18. 
Carpenter, C. C. (1961) - Patterns of sicial behavior 
in the desert iguana, Dipsosaurus dorsalis. Copeia 
1961, 396-405. 
Kitzler, G. (1942) - Die Paarungsbiologie einiger 
Eidechsen. Zeitschr. fOr Tierpsych. 4, 353-402. 
Mertens, R. (1946) - Die Warn- und Drohreaktionen 
der Reptilian. Abh. Senckenb. Naturf. Ges. 471, 1-108. 
(Zie nr. 156 in onze bibliotheek). 

Enige ervaringen met Calotes versicolor 
door H. J. 11an der Brug, Nelle•teln 19, Abeoude 

Toen ik op 18 mei 1966 een vrouwelijke CaJoles 
versicolor uit India kocht, was dit voor het eerst 
dat ik een boomhagedis in mijn terrarium 
( 130 x 80 x 80 em) kreeg. 
Het was een soort experiment daar ik in het 
boekje 'Wat houd ik in mijn terrarium', van 
I. M. Aleven, had gelezen, dat deze hagedissen 
roofzuchtig zijn. 
Het vrouwtjesdier was in totaal ca. 27 em lang 
Zij gedroeg zich zo voorbeeldig en ik kreeg 
daardoor zo' n aardigheid in deze allesetende, 
levendige hagedis, dat ik er op 9 september 1966 
een mannetje bijkocht. 
Vertrouwende op mijn korte maar goede ervaring, 
schafte ik mij ditmaal een heel mooi, maar blijk
baar te grote mannelijke boomhagedis aan. De 
totale lengte was ca. 33 em en het dier was veel 
forser van bouw dan het vrouw~je. Na geacclima-

ltlet foto'• 11an de sehri/11er 

tiseerd te zijn sloeg hij dan ook prompt aan het 
coven! 
Eerst beet hij in twee opeenvolgende dagen de 
staacten van twee muurhagedissen af en de derde 
dag beet hij een zandloper van de Canarische 
Eilanden dood. 
Geen van de drie aanvallen had ik zien gebeuren, 
maar ik riskeerde geen vierde slachtoffer en ik 
deed de nieuweling in een leeg, pas gereed 
gekomen terrarium, dat evenwel aanzienlijk klei
ner is (75 x 45 x 70 em). 
Dit terrarium ging hij delen met twee smaragd
hagedissen ter lengte van ongeveer 35 em, welke 
na zeven maanden in mijn bezit . te zijn geweest, 
ook plotseling aan het roven waren geslagen. 
Sind kort heb ik nu het paartje Ca/otes versicolor 
weer bij elkaar in het grote terrarium, met de 
smaragdhagedissen, een gordelstaart van onge-
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veer 22 em en een skink van ongeveer 2 1 em. 
Bij het overplaatsen van de mannelijke boom
hagedis maakte ik gebruik van de omstandigheid, 
dat hij 's nachts vast slaapt, wat bij het vrouwtje 
nict hct gcval is, integendeel. Z ij is bij het minste 
geringste geluid of Iicht wakker en volgt je met 
de ogen, zolang je in de buurt bent. 
Wat het voedsel betreft heb ik ervaren dat de 
d iercn practisch a lies eten: meeltorren, meel
wormen, sprinkhanen, rupsen, spinnen, vliegen 
enz. 
Het terrarium waarin ik de dieren houd bezit een 
waterbassin en is beplant met gewone klimplan
ten en varens, d ie goed vochtig worden gehouden. 
De temperatuur schommelt overdag tussen 25° en 
35• C, waartoe Philips warmtelampen van 250 W 
worden gebruikt. ·s N achts daalt de temperatuur 
tot to• a 25• C, afhan kelijk van het jaargetijde. 
Als bodembcdckking gebruik ik sinds een paar 
maanden heel fijn bacterie-vrij gekookt grind, 
daar ik uit goede bron vernomen had, dat men 
daarmede in de Frankforter dierentuin veel succes 
had voor wat betreft het tegengaan van o.a. oog-

CONTRIBUTIE VERHOGING 
De pennlngmcester herlnnert er nogmaals aan, dat 
het Bestuur zlch, helaas, genoodzaakt heefl gezlen, 
lngevolge de door de (ongste algemene ledenverga· 
derlng verleende machllng, de contrlbulle per 1 oklo· 
ber a.s. te verhogen tot 1 20,- per jaar voor gewone 
leden en tot 1 14,- voor jeugdleden. 
HIJ verzoekt de leden de per 1 oktober voor het 
komende verenlglngsjaar verschuldlgde contrlbulle 
zo snel mogelljk te voldoen, opdal de koslbare en 
IIJdrovende verzoeken om betallng achterwege kun
nen blljven. Mel hel volgende nummer zull U de 
bekende jaarlljkse glrokaart ontvangen met het ver· 
zoek daarvan prompt gebrulk te maken. 
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ziekten bij reptielen. Een geval van oogziekte had 
ik voorheen een enkele maal beleefd, vermoede
lijk doordat ik een soort graffel a ls bodembc
dekking gebruikte. Dit is weliswaar goed bacterie
vrij, maar wanneer men een g raffelkorrel onder 
de loep bekijkt, ziet men onmiddell ijk dat bijna 
ieder korrel meerdere scherpc hocken heeft, die 
bij het graven oogbeschad ig ingen kunnen ver
oorzaken. 
Calotes versicolor kan overigens heel mooi van 
kleur veranderen en wei van heel Iicht bruin tot 
bijna zwart. Wanneer bet mannetje de Iichte kleur 
aanneemt, dan verdwijnt zelfs de streep-vlek
tekening geheel (zie foto's) . J aagt het vrouwtje 
achter een prooidier aan, wat een fascinerend 
gezicht is, dan kleuren kop en bovenlichaam zich 
donkerrood! Ook de bouw van deze dieren is 
apart. Hij doet mij sterk denkcn aan reptielen uit 
de oertijd. 
Het enige nadeel van deze fo rse hagedissen voor 
de terrariumhouder is dan ook, dat zij roofzuchtig 
en erg schuw zijn en dit laatste, naar ik geloof, 
geruime tijd blijven. 

Vraag en aanbod 

Aangeboden : Lacerta viridis (smaragdhaged is) vol· 
wassen a f 6,-; Natrix tesselata (dobbelsteenslang) 
a f 4,-; Anguis frag il is (hazelworm) a I 5,-. C. H. 
Munnig Schmidt, Sterrelaan 3, Hilversum, Telefoon 
(02950) 4 19 94. 
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