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Voor het eerst sinds lange tijd treft U in La
certa een advertentie aan. Juist omdat ons 
blad niet commercieel is lijkt het me noodza
kelijk er met nadruk op te wijzen, dat het 
plaatsen van advertenties toch een commer
cif:He zaak is, 66k onzerzijds. 
Oat een handelaar een advertentie in ons blad 
heeft staan wil dus niet zeggen, dat wij van 
mening zijn dat hij altijd gezonde dieren ver
koopt of verantwoord importeert, noch het 
tegendeel. Het wil aileen maar zeggen dat de 
persoon in kwestie er wat geld voor over heeft 
om U op zijn diensten te attenderen, en dat 
de redaktie daar door in staat wordt gesteld 
u meer pagina's herpetologische tekst aan te 
bieden. De pogingen om Lacerta van 8 op 12 
pagina's te brengen hebben een financieel 
ruggesteuntje in de vorm van enkele adver
tenties hard nodig. 

Errata 

Pagina 3, linker kolom, regel10: 
... 13 en 14 ... moet zijn ... 5 en 6 ... 
Pagina 4, tekst bij de kleurplaat: 
... 'Erpeton Sp'? moat zijn ... 'Erpeton sp?' 
Page 6, right column, line 13: 
. .. and 17. ought to be ... and 16. 

VRAAG EN AANBOD 

Aangeboden, wegens vertrek per 1-11-1970: terrarium 
100 x 65 x 90 em, inclusief 2 'schlupf'-klstjes, venUla· 
tor, verwarmingssplralen, thermosaten en llchtkap met 
2 T.L.-armaturen en bulzen, 1 jaar oud, geheel de
montabel, 1 125,-. Stalen frame bestaande ult 25 mm 
hoekijzer, 150 x 50 x 60 em, 1 30,-. Verder nog enkele 
kleinere terraria. W. F. Rodenburg., Morsweg 50, Lei
den. Tel.: (01710) 3 05 50. 

Gevraagd: diverse soorten Lacertldae en salamanders, 
liefst paartJes. Berlcht met prijsopgave aan I. M. 
Aleven, Lehegracht 50 hs, Amsterdam-C. 

Gevraagd: literatuur (ook publlkatles In tljdschrlften) 
over Crocodylla. Tevens foto- en skeletmaterlaal, 
vloelstofpreparaten e.d. Gaarne prijsopgave aan M. 
Salvers, Comansstraat 6, Alkmaar. 

Aangeboden: 1 Terrapene carolina carolina, Iengle 
12 em, chocoladekleurlg, 1 15,-. Drs. H. L. de 
Koningh, Adm. van Gentstraat 39, Utrecht. 
Telefoon (030) 71 52 91. 

Foto voorpagina: Australian News and Infor
mation Bureau, Canberra. 
Chlamydosaurus kingii, zie pag. 21 e.v. 



Ervaringen met teju's 
en enige andere grote hagedissen 

door F. Bllllau , Rollebaan 73, 1640 S l. Genedua Rho de, Bel~tli; Polo's R. R . 0. Houquet 

I ngezonden ;11/i 1970; her /aa/Jre 1r11kie o ver her /egg en van eieren door een re;11 onrvingen wij half 
Jeprember. 
lnho11d: inleiding - gedrag - hlliJveJring - voeding - het leggen t1an eieren - Jflmmary- /it erar1111r. 

INLEIDING 
Sedert jaren in het bezit van groene leguanen 
(lglla!la ig11ana) 1 heb ik ze nu sinds vorig jaar 
gezelschap gegeven van een paar bengaalse vara
nen (Varan/IJ bengalenJiJ) 1 een gele varaan (Va
raniiJ f/aveJCellJ) 1 een nijlvaraan (VaranfiJ ni/oti
OIJ) en enkel zwart-witte teju's (TIIpi!lambiJ 
Jpec.). Tot nu toe Ieven aile dieren in goede 
vriendschap met elkaar. 
Red.: op de foto van 'Hans' zijn twee loreale 
schubben te zien; het betreft daarom naar aile 
waarschijnlijkheid de soort T11binambiJ reg11ixi11 
(zie ·P e t e r s 1970, pag. 271 ) . 

GEDRAG 
De teju's zijn bij mij zeker de aangenaamste die
ren. Minder schuw dan de varanen wennen ze ta
melijk snel aan hun meester. Ze hebben het graag 
warm, graven zich gedurende d e nacht in, en ko
men overdag te voorschijn. Z e zijn verzot op 
eieren, die geklutst worden. Vaak snijd ik er 
stukken vlees in . Tamelijk grote brokken worden 
a lzo verzwolgen. 
D e mannetjes onderscheiden zich van de wijfjes 
door hun forsere en bredere kop en hun neiging 
tot het vormen van kwabwangen. 
Paring reeds verscheidene malen waargenomen. 
H et bronstige ~ blaast en hijgt terwij l hij zijn 
ui tverkorene volgt. Onder duchtig tongelen vindt 
de paring plaats die een paar minuten duurt. 
Wanneer een ~ tamelijk lang a ileen geweest is, 
en er dan plots een 9 bij hem gezet wordt, dan 
kan hij tamelijk wi ld worden en onder verwoed 
hijgen het 9 in het lichaam of in de hals bijten 
om haar vast te houden. Ontsnapt ze toch, dan 
moet iedereen voor hem uit de weg. Het is nog 
a) iets, om zo'n paar kilogram zwaar beest door 
het terrarium te zien stormen. 
D e leguanen zijn dan zeer verontwaardigd en uiten 
dit door kopschudden. Wanneer d e bruut in hun 
nabijheid komt slaan ze met hun staart, maar zoe
ken tenslotte hun heil op hoger gelegen takken. 
D e gele varaan reageert eigenaardig: hij wendt 
zijn kop af, maar blaast vervaarlijk wanneer men 
hem te vee) stoort. 
D e bengaalse varanen vluchten in hun schuil
plaatsen en zijn niet meer te zien. H et zijn overi
gens de schuwste d ieren van de bende. 
D e nij lvaraan tenslotte plonst in het water en 
wacht angstig tot het gevaar geweken is. 
Is d e paring afgelopen dan wordt aiies wee.r kalm. 

HUISVESTING 
De dieren Ieven 's winters in een lokaal van 4 bij 
3 meter, en een hoogte van 2 meter , dat ingericht 
is met rotsen, takken, sierkurk, een waterbekken 
en een waterval. 
De verwarming bestaat uit een gasrad iator die te
gen een kant staat. Zo zijn er warme en minder 
warme zone's en zoeken de dieren zelf uit wat 
hen het best past. 
Van juni tot oktober Ieven ze in een ande.r lokaal, 
dat een plastic dak heeft. Zelfde afmetingen en 
de zelfde inrichting, maar zonder ve.rwarming. 
Door het 'serre-effect' is de temperatuur bij zonnig 
weer 30 i 4o• C. 
D e bodem is bedekt met een mengsel van turf en 
teelaarde. 
Van planten moet ik afzien, daar deze grote en 
zware dieren :llles kapot maken wat de leguanen 
niet daarvoor op eten. 

Tupi11ambis reguixin cJ, 'Ham' 
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T. teguix iu <;?, 'Srtzy ', enkele dagen voor het leggw van de eieren 

VOEDING 

De leguanen: brood gedoopt in gesuikerde melk, 
kool en andere bladeren, meloen, kersen, krekels 
of jonge sprinkhanen, aardwormen en van tijd 
tot rijd een muis. 
De varanen: mu izen of jonge hamstertjes. Ze ac
cepteren dode exemplaren, maar de gele varaan 
jaagt liever op levende. Ze zijn minder verzot op 
eieren als de teju's, die daar en tegen liever vlees 
hebben dan muizen. 

H ET LEGGEN VAN ElEREN 

Na he/ opJlllren van bovellJiaande ertl(rringen in 
j11li Olllving de redaktie in Jeptember de volgende 
flfii/VII /Ji11g. 
Op 2 september vond ik in het terrarium twee 
grote, witte teju·eieren. H et wijfje had zich niet 
ingegraven, was ramelijk lusteloos maar heigde 
vee!. T oen ik haar verder observeerde maakte ze 
plotseling een paar krampachtige bewegingen, en 
een nieuw ei kwam te voorschijn. Gedurende de 
nacht legde ze er nog minstens 5 bij, want dat 
aantal vond ik 's morgens in het terrarium. Het 
wijfje scheen zich niet vee! om de eieren te be
kommeren, en groef ze niet in d e grond. 
De eieren haalde ik allemaal u it het terrarium. 
De derde september moest ik jammergenoeg weg, 
een familielid van me zag dat die dag nog 4 ei
eren werden gelegd. Ongeveer iedere drie uur 
kwam er een te voorschijn. Mijn fam ilielid durfde 
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echter niet het terrarium in te gaan; de eieren 
werden vertrappeld en door de varanen version· 
den . 
Ieder ei in mijn bezit weegt tussen de 23 en 25 
gram. Ze zijn nu, vlak na het leggen, glanzend 
wit, langwerpig, ongeveer 6 em lang. l k heb ze in 
turf gelegd, ze worden goed voch tig gehouden bij 
een temperatuur van 28·32° C. Hopelijk vind ik te 
zijner tijd kleine tej u's. 

SUMMARY 

The author keeps together in a large terrarium 
several Iguana's, monitor lizards and tegu's (TIIpi
uambiJ teg11ixin). The latter have copulated 
severa l times; which was preceded by a wild 
chase. The Iguana's reacted by bobbing their 
heads up and down and lashing their tails. The 
VarmwJ fla veJCeuJ ave.rts its head and spits furi· 
ously; the Vara/1/IJ bengaleuJiJ are the most timid 
and flee to their hiding places; Varai/IIJ nilotimJ 
dives into the water and remains submerged until 
peace is restored. 
Recently the female T11pinambiJ layed a t least 12 
eggs. The eggs were neither buried nor guarded . 
They were oblong in shape, shiny white, length 
5·6 em, weight 23-25 g. 

Llleratuur 
P e I e r s, J . A. en R. D o n o s o- B a r r o s, 1970. 

'Catalogue of the Neotropical Squamata: Part II. 
Lizards and Amphisbaenians', United States Na
tional Museum Bulletin 297. 



Hyla eaerulea 

door 1•. II. S t e ttle r , Sunnl•al de •1-7. :Jo6:J lltl~eniBE. Zoolberlu nrl 

Jlerlalin~ Tl1. Corne liuen dee/ vall de cliche's 'H et A quarium' 

Oil artikel is i11 a11dere vomt reeds gepubliceerd i11 'H e/ Aquarium' (t,ol. 40, /J/J. 170·175). 

l11houdsoverzich1: IIOI!Jellclatrmr · verspreidi11g, ecologie - ke11merke11, uilerlijk - o11dersoor1e11 - gedrag, 

geluid - voedJel - 11erzorgi11g - leve11sdrmr - umrmflr)'- literatuur. 

NOi\IENCLATUUR 

Deze kikker werd voor het eerst beschreven door 
John W h i t e in 1790, aan de hand Yan een 
blauwachtig verkleurd spirituspreparaat, vandaar 
de naam caerrrlea [caeru lea ( coerulea ) = hemels
blauw}. In het Engels wordt het d ier "green tree 
frog· genoemd, in het Duits "Korallcnfinger·, in 
het Nederlands "koraalteenboomkikker·. 

VERSPRElDING, ECOLOG IE 

H;•la caemlea is te vinden in Austratie {met uit
zondering van het zuidwesten en zu iden alsmede 
Victoria) , N ieuw Guinea (aileen in het zuiden) en 
Batanta. Op Nieuw Zeeland ingevoerd. 
Oorspronkelijk komt ze voor in Eucalyptus-bossen 
en Cypressen-wouden, maar ook in de savanne en 
in het bergland in de buurt van water, dat meesta l 
·s nachts wordt opgezocht. Dikwij ls in de buurt 
van menselijke nederzettingen in splcten en kieren 
van huizen, op toileu en en in openbare plant
soenen. 

K ENMERKEN, U ITERLIJK 

De omgeving van het trommelvel ( tympanum) 

De iris is goudkleurig. Bij een onbehagelijke tem
peratuur, vooral bij een te !age, wordt deze kikker 
donker van kleur, somber grijsgroen tot een vu il 
olijfbruin (physiologische verkl euring). Precies 
hetzelfde gesch iedt, wanneer we dczc kikker in een 
te kleine ruimte opsluiten, bijvoorbeeld om hem te 
vervoeren. 
Afmetingen: kop en romp samen 8 tot 12 em. 
Mijn groome dieren meten 98 en 102 mm. 
Geslachtsonderscheid: bij mijn 8 dieren van ver
schi llende groote kon ik tot nu toe geen ondub
belzinnig uiterlijk geslachtskenmerk herkennen. 

ONDERSOORTEN 

In geheel oost- en noordwest-Australie leeft de 
nominaatvorm H yla caerrrlea caemlea (W hi t e 
1790) , terwijl in het droge gebied van centraal 
Australie, waar het bos ontbreekt, de ietwat klei
nere ondersoort H;•la caemlea gilleni (Spencer 
1896) voorkomt. Deze laatste bereikt qua kleur 
nooit dat heldere bladgroen van de nominaatvorm, 
maar is meer saai olijf- tot bruinachtig groen. 

kenmerkt zich door een d ikke plooi. Bij oudere H yla caerrriM Folo Gerbard Marcme 
die.ren hangt deze plooi over het tympanum heen. 
D e tenen zijn voor tweederde dee! door zwem
vliezen verbonden . Vingers en tenen bezitten grote 
hechtschijven . De grootste hechtschij f is iets groter 
dan het tympanu m, dit in tegenste ll ing tot de meer 
grondbewonende ondersoort Hyla cttemlea gille11i 
(Spence r 1896); bij deze laatste is het groot
ste hechtschijfje iets groter dan de helft van de 
diameter van het tympanum. D e huid van de rug
zijde is fijn, maar die van de buikzijde echter grof 
gekorreld. 
D e kleur is meestal een helder bladgroen, er zijn 
echter ook meer lindegroene en geelgroene dieren, 
of exemplaren met een bruinachtige waas. Kleine 
witte of geelachtige vlekken op de flanken, op de 
rug of de opperarm, die meestal donker, zwart of 
grijs omzoomd zijn. Bij mijn dieren zijn deze vlek
ken a l seder! jaren steeds op dezelfde plaatsen en 
in gelijke intensi te it te zien. D e ondcrzijd e is wit, 
de keel groen of wit (gcslachtsondcrscheid ?) . 
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Daartegenover komen de kleine witte vlekken veel
vuldiger voor dan bij d e typische vorm en deze 
vlekjes bevinden zich dan verspreid over het hele 
lichaam, kop en poten, meestal zonder donker 
randje er om heen. 

GEDRAG, GELUID 

De in d e nacht aktieve Hyla caemlett slaapt over
dag op dikke bomen in rotsspleten of in huizen. 
·s Nachts wordt hij in de buurt van water, d ikwijls 
ook op de grond aangetroffen, waar hij zich aan 
kleine kikkers, jonge vogeltjes, gekko's en kleine 
zoogd ieren, maar ook a an huisjesslakken en regen
wormen te goed doet. D e paringstijd valt · al naar 
gelang van het weer · van augustus of september 
dikwijls tot januari. D e doorsnede van de eieren 
is 1,5 mm; de lengte van de pas gemetamorpho
seerde kikkertjes 17 mm. In mensen zien zij geen 
vijand. Bij het benaderen blijven zij · overdag · 
onbekommerd zitten. Grijpen we zo'n kikker iet· 
wat hardhandig, dan leegt hij met een indrukwek
kende straal de watervoorraad van de anaalzak en 
smeert hem met een krachtige sprong. 
Geluid : blijkens l iteratuuropgaven (M e rt e ns 
1958) Iaten niet aileen de mannetj es, maar ook 
de wijfjes gedurende het gehele jaar een sonoor 
huilerig 'krook, krook, krook' weerklinken. 
Plotseling beginnende regen, schrijfmachinegeratel, 
een p lotseling oplaaiendc discussie 'aan d e huis
kamertafel' , muziek of ander lawaai animecrt deze 
kikker tot gekwaak; wanneer d e een een maal be
gonnen is, kwaken spoedig aile overige mee. 

VOEDSEL 

Hyla caemlea maakt graag muizen en insektcn buit, 
maar ook spinachtigen en huisj esslakken. Eenmaal 
aangepastc exemplaren accepteren ook dode mui
zen en met ecn kalkvitaminepreparaat ( Calcit) be
poederde stukken runderhart ter grootte van een 
vinger, en nemen die z6 uit de hand aan. In het 
algemeen is een dergelijke voedering voor 5 tot 
10 dagen voldoende. 
Als het voedsel in de maag verteerd is · mcestal 
na een of twee dagen · worden de onverteerbare 
resten van de prooidieren, bijvoorbeeld de haren 
van een muis of chitineresten van insekten in de 
vorm van een braakbal weer opgegeven. U moct 
dus niet schrikken wanneer deze kikker p lotseling 
een braakbal naar buiten werkt, waarbij hij allerlei 
komische verwrongen houdingen aanneemt. D eze 
braakbal en de een of twee dagen later afgezette 
uitwerpselcn kunnen gemakkelijk met een toilet
papiertje verwijderd worden. 

VERZORGING 

Men kan H)•la caemlett gemakkelijk vnJ 111 huis 
wcnnen. Naar de door mij opgedane ervar ingen 
zij n er onder terrariumdieren nauwelijks idealere 
kamergenoten te vinden dan Hyla caemlea. Pas 

Hy/a caeru/ea caeru/ea op jacht 



geimporteerde koraalteenboomkikkers houd ik ee.rst 
een kort poosje in een terrarium ter observatie 
om ze te doen wennen, daarna Ieven ze echter vrij 
in de huiskamer. D e eenmaal gekozen rustplaats 
(bij mij bijvoorbeeld op de boekenplanken, op de 
lamp boven de orchideeen, in de hals van een op 
de grond staande vaas met regen water, in de schuif
la van het aquariummeubel enz.) wordt 's morgens 
vroeg, bij het aanbreken van de dag, steeds weer 
opge.zocht, zodat het een klein kunstje voor de 
verzorger is om te controleren of a ile dieren er 
nog zijn (het zgn. 'kikkerappe l" ; er stond 'Be
standeskontrolle'! Verta ler). 
Maar een doodenkele keer verandert een kikker 
zij n meestal in de bovenste regionen van de ka
merinrichting ingenomen slaapplaats. Bij het be
gin van de schemering (het uitknippen van het 
Iicht of het verminderen van de verl ichting) be
ginnen de aktiviteiten. Ze vervellen (de huid 
wordt met behulp van a rmen en benen van het 
lichaam geschoven en opgegeten) en komen dan 
uit hun dagverblijf te voorschijn. H)•la raemletl 
jaagt op prooi door d eze vanuit een schui lplaats te 
beloeren, dat wil zeggen, zij wacht in een gunstige 
houding, tot het prooidier in haar nabijheid komt, 
om dan met een meer of minder grote sprong ver
rassend snel toe te happen. Bij tijd en wijle kun
nen wij ook een werkelijk zoekend klimmen waar
nemen, waarbij d e bedoeling van de kikker om 
een prooidier op te jagen duidelij k te herkennen is. 
Het weinig ontwikkelde vluchtinstinkt voor men
sen doet de kikker ze lfs overdag naar voorgehou
den prooidieren happen; HJ•Ia raemlea beschouwt 
de hem naderend e verzorger vast en zeker a ls een 
soort voedselbron. 
Spoedig heeft hij d e vaste gewoonten van zijn ver· 
zorger in de galen. Met niet m is te verstane zeker
heid vindt Hyla raemletl de vastc plaatsen waar 
water te vinden is om de behoefte aan vocht te 
bevredigen. Mijn vrij in de huiskamer levende die
ren plachten meesta l de pollen van de watercul
tuur gekweekte kamerplanten op te zoeken. Af en 
toe zet ik een emmer of een bloemengieter met 
vers regen- of leidingwater in de 'kikkerkamer·, in 
de stille hoop, nog eens een begin van voon plan
ting te kunnen waarnemcn. 
Mijn vriend in Australie schreef hierover onder
meer: 'De koraalteenboomkikkers zijn mij goed 
bekend, maar ik moet ruiterlijk bekennen, dat ik 
zeer wein ig over de levenswijze van deze dieren 
weet; ik heb ze nog nooit bij een paring kunnen 
waarnemen. Ik wil in de toekomst proberen daar
over wat meer aan de weet te komen'. 

LEVENSDUUR 

Mijn vriend Dr. H. H e mk er heeft zijn 'oudste· 
Hyla caemlea seder! 1951 ; deze was reeds bij aan
komst in 195 1 volwassen, zodat momcnteel beslist 
een leeftijd van 21 jaar mag worden aangenomtn. 
Bovendien vertoont deze kikker nog geen oud er
domsverschi jnselen. 

Fotoserie A . v. d. Nieuwenlmizen 
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Jonge Hyla caemlen (JVhile 1790) uil Noord-Astrnlie Foto A. v. d. Nieuwenhuizen 

SUMMARY 

The author tells of what is known about d istri
bution, ecology, behaviour, reproduction and habits 
of the Australian green tree frog H)'la raemlea 
(White 1790). H e keeps eight specimens in 
captivity, which are given the freedom of the room. 
1-1)'/a ct~emlea is well suited to this way of life; 
the animals are active only during the night. Dur
ing the daytime they hide in a specified corner of 
book -case or draw. Only very seldom they will 
change their hid ing-place. 
In general these frogs do not chase their prey, but 
sit waiting untill they can catch it with one leap. 
That mice make easy prey is shown in the photo's. 
Dr. Hemker, a friend of the author, received an 
adu lt specimen in 195 1, which is still alive. So 
1-1 )'Ia caer11lea can reach an age of at least 21 years. 
This article has previously been published in an
other form in 'Het Aquarium' vol. 40, pp. 170-175. 
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Australisehe reptielen III 

De kraagbagedis (Citlamytlosaurus ki11gii) 

door A. J. Zavinenbe ra, Dr. lJil ,.rdl B eekmanalngel .'137. Jllaardintte n 

De Kraaghagedis (C!Jiamydouwms kingii) is een 
hoofdzakelijk arboreaa l levende hagedis, d ie als 
ecn d er merkwaardigste reptielen van Austra lie 
geldt. Oa t dankt hij vooral aan het bezit van een 
zeer grote ha lskraag, die onder normale omstan
digheden in plooien opgevouwen achter de kop 
ligt. Wordt het dier echter aangevallen of ' ·oelt 
het zich bedreigd, dan opcnt het de bek en gelijk· 
tiidig wordt door deze beweging ook de stekelige, 
felgekleurdc en uit huid bestaande kraag ontplooid . 
Het geheel doet denken aan bet ontvouwen van 
een bont gekleurde paraplu. D e membraan wordt 
namelijk ondersteund door kraakbecnbotjes, welke 
dusdanig met spieren aan het tongbeen verbonden 
zijn, d at bij bet openen van de bek de ha lskraag 
autom:uisch opgericht wordt. De kraakbeenbot jes 
hebben daarbij dan dezelfde funk tie als de ba
leinen in ecn paraplu. Hoe verder het opgewonden 
dier de bek opent, hoe hoger de kraag wordt Op· 
gericht. D e halskraag heeft naar a il e zijden een 
doorsned e van 15 tot 20 em en praktisch geheel 
d e rest van z'n lichaam gaat er achter sciJUil. Om 
de aanvallcr nog meer angst aan tc jagen, doet de 
haged is bovendien een stap naar vorcn · als wil hij 
tot de aanval overgaan · sist lu id en zwaait driftig 
met zijn staa rt been en weer. Zelfs een hond 
wordt er door dit imponerende ged rag van weer· 
houden zijn aanvalspogingen voort te zetten, al· 
hoewel de hagedis slechts zelden za l bijten. Liever 
nov neemt hij de benen. H et opzetten van de kraag 
en de daarna volgende handelingen moeten dan 
ook aileen a ls dreig· of imponeerhouding be
schouwd worden, want zet de aanva ller zijn po· 
g ingen toch voort, dan draait de hagedis zich blik· 
semsnel om en gaat me t g rote snelheid aan de 
haal. Dikwijls wordt daarbij aileen op de achter· 
poten gelopen, terwij l de opgeheven staart min of 
meer voor het evenwicht zorgt. H et uithoudings· 
vermogen van deze agame is slechts beperkt en het 
d ier zal daarom . na een korte sprint · meestal in 
een boom vcrdwijnen, onbereikbaar voor zijn ach· 
tervolger. 
De kraaghagedis bewoont de warmere streken van 
Noord- en Noordoost-Australie, vooral de met 
struiken en bomen begroeide semi-aride gebieden . 
Hij kan een lengte van ongeveer 90 em bereiken, 
waarvan 2/3 d ee! voor rekening van de staart komt. 
Gemiddeld ligt de lengte echter tussen de 50 en 
60 em. D e goed ontwikkelde poten zijn voorzien 
van scherpe klauwen. Behalve uitstekend klimmen, 
kan hij daarmede ook behoorlijk krabben. 
De halskraag is zeer bont van kleur, met groene, 
gele, zwarte, bruine en blauwe partijen, terwijl het 

geheel in de voortpla ntingstijd bij de mannetjes 
nog vcrlevendigd wordt met oranje en rod e vlek· 
ken. Overigens varieert de kleur van de kraag van 
streek tot streek, evenals d e k leur van het l ichaam. 
Bij de exemplaren van Queensla nd is de dorsale 
zijde doorgaans dof g rijs, terwij l d ie zijd e bij de 
d ieren van het Northern T erritory meer geelachtig 
of bruin van kleur is. De vemrale zijde is meestal 
Iicht grijs . D e jongen zijn daarentegen zeer afwis· 
selcnd en fel gekleurd , dikwij ls met strepen of 
vlekken. 
H ct voedsel van deze soort haged is bestaat hoofd. 
zakclijk uit insekten, zoals kevers, sprinkhanen en 
miercn, wel ke zowel in de bomcn a ls op de grond 
gevangen worden. H et dier kan daar grote hoe· 
veelhcden van aan. Ook worden af en toe kleine 
zoogdieren en ,·ogeleieren gegeten. 

CbltiiiiJdo.raurm kingii Foto G. Fo~kema 
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De kraaghagedis is ovipaar. Gemiddeld legt een 
wijfje acht geheel witte eitjes. Zij graaft onder af
gevallen bladeren en takken een kuiltje en depo
neert daar het legsel in. De jongen zijn bij het uit
komen ongeveer 9 em lang en bezitten reeds een 
tamelijk goed ontwikkelde halskraag. 
Hoewel reeds in 1827 door Gray beschreven en 
gerangschikt, duurde het toch nog tot 1893 voordat 
men er in slaagde het eerste levende exemplaar in 
Europa in te voeren. Het houden in gevangen
schap van deze ook op Nieuw Guinea voorkomen
de hagedis is namelijk geen eenvoudige opgave. 
Vooral de voedingsproblemen zijn legio. Het menu 
bestaat, zoals reeds is vermeld, in hoofdzaak uit 
bepaalde soorten insekten. Slechts bij uitzondering 
zal een in gevangenschap verkerend exemplaar 
rauw vlees accepteren. Daarom zal men dan ook 
weinig kraaghagedissen in terraria aantreffen. Vol
gens waarnemingen kunnen de dieren het wei enige 

maanden zonder voedsel stellen. Een der oorzaken 
van de achteruitgang van deze diersoort is vol
gens H. F r a u c a het in kultuur brengen van on
ontbeerlijke leefgebieden. Een andere oorzaak is 
toe te schrijven aan het ongelimiteerd kunnen en 
mogen vangen van deze unieke reptielen (aileen in 
Western Australia is vangst verboden) . Vooral 
voor 1962 werden jaarlijks ontelbare dieren ge
vangen, omdat toen de export naar o.a. Europa en 
de Verenigde Staten nog mogelijk was. De Austra
lische bevolking vangt echter ook nu nog verschei
dene exemplaren, die vrij spoedig tengevolge van 
ondeskundigheid sterven. Het is daarom dat vele 
herpetologen erop aandringen de hagedis volledig 
te beschermen. Hopenlijk slagen zij daarin en we
ten zij zodoende te voorkomen dat deze diersoort 
over enige tijd aileen nog maar bij de mens be
kendheid geniet, omdat hij Staat afgebeeld op een 
der nieuwe Australische munten. 

Een nieuwe werkgroep 

door de tt7erltvoep eoor ondersoelt naar het IJedraiJ .,an reptlefen In laofen en apfeten, 
p.a. Wlerlelreatraat JS, Le\den 

Deze werkgroep bestaal 11i1 L. Brand, P. D. Gorseman, F. Hagedoorn, M. Sprey en K. B. Staperl. Hel 
betrefl hier geen locale werkgroep zoals 'Lauria' er momenleel reeds achl kent, maar om person en die 
zich een gezamenlijk onderzoek op lerrarirtmgebied lol doe/ hebben gesleld. Hieronder zel de werk
groep haar motivalie 11iteen; in volgende Lacerla·nttmmers zullen een aantal reJIIllalen van haar onder
zoekingen worden gep11bliuerd. 

Helaas hebben de meeste terrariumdieren geen na
komelingen wanneer ze sterven. Toch streven de 
meeste terrariumhouders er naar om voor hun die
reo optimale omstandigheden te realiseren. 
Zij stuiten daarbij op vele moeilijkheden. Het aan
tal toestanden van luchtvochtigheid, van bodem
vochtigheid, van luchttemperatuur, van bodemtem
peratuur, van lichtintensiteit, van ventilatie, van 
tijdsindeling, van voedselverschaffing, van rust
verschaffing, van hygiene, van ruimtelijke inde
ling van het terrarium en van terrariumafmetingen 
dat men kan verwezenlijken is vrij groot. Het aan
tal combinaties van deze toestanden is echter zo 
astronomisch groot dat men er Iicht in verdwalen 
kan. Temeer daar van elke diersoort zo weinig 
exacte milieugegevens beschikbaar zijn. Ook de 
neiging om de dieren menselijke eigenschappen 
toe te dichten en hen daarnaar te behandelen eist 
zijn tol. Oat sommigen dit alles trachten te kom
penseren door het verfraaien van hun terraria 
maakt bet niet beter, want in feite konstrueren zij 
luxueuze schemerlampen die met hun kruipende 
mede schepseltjes worden gestookt. 
Wat hun terrariumdieren betreft zijn de meeste 
Lacerta-leden slechts konsument, hetgeen op een 
schrijnende wijze geaccentueerd wordt door de 
vele prijslijsten die ons maandblad plegen te ver
gezellen. 
Zelfs een half gelukte voortplanting van zijn die
reo is voor de trotse terrariumhouder al een reden 
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tot het schrijven van een stukje. En dat nog wei 
terwijl de voortplanting een kriterium is voor het 
op goede wijze houden van dieren in gevangen
schap. 
Dit stukje behandelt het uit het ei komen van een 
werkgroep die op een voor amateurs zo weten
schappelijk mogelijke wijze iets wit doen aan deze 
situatie. 
Daarbij gingen de oprichters uit van de volgende 
feiten: 
a. Het gevoel van onbehagen over de hierboven 

geschetste situatie; 
b. Het grote optimisme dat niettemin bij vee) 

reptielen en amfibienhouders aanwezig is; 
c. Het idee dat het wegkruipen in holletjes en 

spleten voor reptielen misschien een belang
rijke funktie heeft; 

d. Enkele waarnemingen die dat idee ondersteu
nen· 

e. Het aanbod van een amateurimporteur, de beer 
van Meeuwen, om gratis een aantal proefdie
ren ter beschiking te stellen aan de werkgroep. 

Hoewel een aantal !eden door verschillende oor
zaken inmiddels is afgevallen, heeft het sinds eind 
1968 om de veertien dagen vergaderen en het 
daar tussendoor zwoegen aan experimenteerterraria, 
aan detectie en registratieapparatuur en aan vele 
proeven, opmerkelijke resultaten opgeleverd. Deze 
zullen in een aantal stukjes worden gepubliceerd. 



UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

De redaktie heeft zich beraden over deze rubriek, met 
name over de vraag wat er w61, en wat er nlet in 
opgenomen moet worden. Een volledig overzicht ge
ven van aile artlkelen uit andere tijdschriften is voor 
ons natuurlijk niet uitvoerbaar, en ook nlet wenselijk. 
Ook niet nodig trouwens, want deze taak heeft 'Her
petological Review' al op zich genomen. Dit drie
maandelijks tijdschrift geeft lljsten van a I I e artike
len die lets met herpetologie te maken hebben, alfa
betisch op auteursnaam. Daarmee komt men op zo'n 
kleine 4000 titels per jaar! (Men krijgt 'Herpetological 
Review·. tesamen met 'Journal of Herpetology'. toe
gestuurd als lid van de Amerikaanse 'Society for the 
Study of Amphibians and Reptiles'; kontributle $ 5,
per jaar). 

Voor onze rubriek zijn er gelukkig enkele logische 
selektieve kriteria. Lang niet aile tijdschriften, waarin 
die 4000 artikelen per jaar verschijnen, zijn in Neder
land gemakkelijk verkrijgbaar. Onze rubriek moet 
vooral praktische waarde hebben, en we zullen daar
om bij voorkeur artikelen bespreken uit tijdschriften, 
waarop onze bibliotheek geabonneerd is. Is dat een 
enkele maal niet zo, dan zal er bij de bespreking na
drukkelijk bij worden gezegd waar het betreffende 
tijdschrift dan wei verkrijgbaar is. Staat er niets van 
dien aard biJ een bespreking, dan houdt dat dus 
automatisch 10, dat het betreffende artikel in onze 
eigen 'Lacerta'-bibliotheek is te krijgen. 

Nog selektlever t.a.v. die 4000 artikelen zijn de eisen 
die we aan de inhoud stellen. Voor bespreking ko
men o.i. in aanmerking: 
1. aile artikelen die geheel of gedeelteliJk handelen 

over het houden van amfibien en rept1elen in ge
vangenschap; 

2. aile artikelen die voor een belangrijk deel hande
len over ecologie, gedrag, gewoonten etc. van die 
dieren: 

3. van artikelen omtrent systematlek, taxonomie, ana
tomie etc. aileen die, welke amfibien en reptielen 
betreffen die veel in gevangenschap worden ge
houden. 

Binnen daze beperkingen zullen we proberen volledig 
te zijn. Het belangrijkste doel van deze rubriek is 
duidelijk; Ieder van ons die een bepaald dier heeft, 
wil weten of er wei eens een artikel over is ver
schenen. De besprekingen zullen dan ook voortaan 
onder diernaam (of onderwerp) geschieden; voor zo 
ver mogelijk zal naast de Latijnse een Nederlandse 
naam worden toegevoegd. Daze diernamen zullen 
worden opgenomen in de index van de jaargang, :fo
dat ze dan alfabetisch te raadplegen zullen zijn. 

Na titel, auteur en bespreking van een artikel worden 
vier dingen vermeld. Ten eerste de naam van het 
tijdschrift waarin het is verschenen. Ten tweede de 
datum van verschijnen; als een recent artlkel opge
vraagd wordt is het werken met de datum het een
voudigst. Ten derde het nummer van de betreffende 
jaargang en de pagina's die het artikel daarin be
slaat. Het jaargangnummer is, zoals dat ook altijd 
gebeurd in literatuuropgaven, vet gedrukt. Als een 
wat ouder artikel wordt opgevraagd is het werken 
met het jaargangnummer het eenvoudigst. Ten vierde 
wordt dan nog vermeld het aantal toto's, kaarten en 
tekenlngen dat het artikel bevat; tesamen met het 
aantal paglna's geeft dit een ruw beeld van de om
vang en de aard van het artlkel. 

We hopen op deze manier de toegankelijkheid van 
die llteratuur, welke juist voor terrarlumhouders van 
belang is, zo goed mogelijk te dlenen. Voor verdere 
suggesties hieromtrent houden wij ons aanbevolen. 

TITRURUS VITTATUS OPHRYTICUS 

J. Elselt: 'Kaukasus-Bandmolche aus der TUrkel'. 
Een gedetailleerd verslag van het vangen van sala
manders in Turkije, waarbij de nodige aandacht aan 
taxonomische vragen wordt besteed. 
Aquaterra I feb. 1970 I 7, pp. 13-17 11 kleurenfoto. 

MALAYEMYS SUBTRIJUGA 
A. Calmonta: 'Futterungsprobleme mit Malayemys 
subtrljuga (Schlegel und MUller, 1844) der Malayen· 
Sumpfschlldkrtite'. -
Deze malaise moerasschildpadden voeden zich voor 
een belangrijk deel met slakken, in gevangenschap 
warden zoetwaterslakken aangenomen. Er ward ge
zocht naar vervangingsvoer, ~~n accepteerde visfillet, 
een ander mosselvlees. Het zijn beslist geen makke· 
lijke dieren. 
Aquaterra I jan. 1970 I 7, pp. 5-6 11 toto. 

XENOPUS LEAVIS (KLAUWKIKKER) 
C. Marchetti: 'Kennt man sle noch • die Krallen
frosche?' 
Eerst wordt een kart overzicht{·e ge11even van de fa
milia Pipidae, waarvan de k auwk1kkers (Xenopus) 
deel uit maken. Xenopus leavis is een zeer starke 
kikker die met allerlei temperaturen genoegen neemt, 
aileen een flink waterbassin en geen land nodig 
heeft, en te voeden is met grotere insecten, regen
wormen, en ook stukken mager vlees. Ook de kweek 
en het opfokken van de jongen wordt beschreven en 
brengt geen moeilijkheden met zich mee. 
Aquaterra I jan. 1970 I 7, pp. 7·10 I 2 toto's, 1 tek. 

CANDOIA BIBRONI (PACIFIC-BOA) 
H. Schweizer: 'Farbwechsel bel elner Pazlflk·Boa 
(Candola blbronl australis Montrousler, 1860)'. 
Kart wordt beschreven hoe deze zeldzame boa's wor
den gehouden. Het artlkel gaat verder over merk· 
waardige veranderingen in kleur van het dier, van 
donkerbruin tot lichtgrauw. Het dier verkleurt bij op
winding, maar ook zonder dat wordt ze steeds 
's morgens Iicht en 's middags weer danker. 
Aquaterra I feb. 1970 I 7, pp. 19·22 I 4 toto's. 

SPAANSE HEPETOFAUNA 
L. Trutnau: 'Ein herpetologlscher Austrug nach Spa
nlen'. 
Een beschrijving van een vakantie van een maand 
in Spanje, waarin nlet tevergeefs naar reptlelen en 
amflbiE!n werd ~ezocht. Behalve toto's van enkele 
van de dleren ziJn oak toto's van biotopen afgedrukt. 
Aquaterra I juni 1970 I 7, pp. 61-68 I 6 toto's. 

XENOPUS GILII (KAAP·KLAUWKIKKER) 
R. Mertens: 'Ueber den Kapkrallenfrosch, Xenopus 
gUll'. 
Deze klauwkikker wordt nog al eens verward met an
dere vertegenwoordigers van het genus Xenopus; 
daarom vertelt Mertens hoe hij te herkennen is. De 
soort is overigens even makkelijk te houden als de 
bekendere en wat grotere Xenopus leavis. 
D.A.T.Z. I jan. 1970 I 23, pp. 21·23 I 2 toto's. 

PLATYSTERNON MEGACEPHALUM (GROOTKOP
SCHILDPAD) 
H. Wermuth: 'Eine Grosskopfschlldkr6te als kletter· 
kDnstler'. 
De schrijver kent de grootkopschildpadden als goede 
beklimmers van takken e.d. Laatst wist er een op die 
manier te ontsnappen, om vervolgens 3 meter hoog 
de overgordijnen in te klimmen. 
D.A.T.Z. I jan. 1970 I 23, pp. 23-25 /1 toto. 

PHILODRYAS PSEUDOSERRA 
P. MUller: 'Die verschledenhelt der Nahrung von 
Phllodryas pseudoserra Amaral 1937'. 
Van deze boomslang uit het Zuid-Oosten van Brazilie 
is welnig bekend. In gevangenschap bleak ze van 
alles te eten: hagedissen, ook vogels en zoogdieren, 
zelfs vissen. 
D.A.T.Z. I maart 1970 I 23, pp. 91·92 11 foto. 

IRAANSE EN AFGHAANSE HERPETOFAUNA 
M. J. Casimir: 'Zur Herpetofauna des Iran und Afgha
nlstans'. 
Een fraai verslag van wat er tijdens een reis van drie 
maanden door I ran (Perzie) en Afghanistan aan rep
tielen en amfibien werd gevonden. 
D.A.T.Z. I mel 1970 I 23, pp. 15Q-154 118 toto's. 
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C. J. Spaargaren, Amsterdam, naar Floris V laan 11b, 
Waalwijk 

H. C. F. Sundermann, lunteren, naar Mariendaal 111, 
Ede 

Overladen 

C. Koch, Dusseldorf 
H. Degenaars, Amsterdam 
J. Kramer, Rolde 

Opzeggfngen 

Mej. E. Y. de Meerlelre, Heemstede; G. v. d. Berg, 
Amsterdam; J. Snakenborg, Appingedam; P. v. Hui
zen, Amersfoort; W. A. l. M. Janssens, 's-Hertogen
bosch; E. Sommeling, Amsterdam; l. W. T. Stolk, 
Zwijndrecht; Mevr. J. A. E. Wier van Rhljn-van Pan
huys, Driebergen; Drs. M. S. Hoogmoed, Hazerswou
de; J. Boers, Den Haag; B. de Bias, Den Haag; G. 
Peters, Den Haag; B. J. de Vries, Amsterdam/Nieu
wendam; Ds. J. lissenberg, Apeldoorn; G. A. van 
Oortmerssen, Haren; T. Klein, Arkel; F. J. los, Rid
derkerk; W. D. J. Kluvers, Valkenswaard; J. Slot, Rot
terdam; G. M. Mulders, Den Haag; J. A. Nijkamp, 
Den Haag; A. Bannert, Rotterdam; A. Welling, Rotter
dam; A. Passers, Tilburg; F. Blijenburg, Den Haag; 
W. M. Dijkstra, leeuwarden; G. Hulscher, Rotterdam; 
J. J. A. v. Gend, De Bilt; J. Kreft, Moordrecht; H. A. 
P. van Dun, Goirle; S. Zwanenburg, Kethel; T. Dussel
dorp, Roosendaal; Otto Harrassowitz, Wlesbaden. 

Onbestelbaar retour 

J. Beukers, Rotterdam; R. Rathke, Effern. 

Afvoeren 

J. Haans, Breda; Dr. lng. Sergio Salvatori, Rome; 
J. Pigou, Belgie; J. J. Voorst, Amsterdam: Tello 
Havlik, Amsterdam. 

BESTELLEN VAN UV-FLUORESCENTIELAMP 
TLU 20W/12 

Voor het collectief aanschaffen van deze niet vrij in 
de handel zijnde lamp (zie junl-nummer lacerta) 
wordt nog een kans geboden. 
U kunt in het bezit van de lamp komen door uiterlijk 
twee waken na het verschijnen van dit nummer 
f 30,50 over te maken op girorekening 1318843 t.n.v. 
drs. R. de lang, Burgemeester Zaneveldstraat 276, 
Maassluis. 
Vermeldt Uw naam, adres en event. telefoonnummer 
duidelijk. lamphouders, starter en voorschakelappa
raat (zelfde als voor gewone T.l.-buis van 20 Watt) 
moet men zelf aanschaffen. 
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