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gaat uit naar stukken over hun ecolog1e en gedrag in 
de natuur, hun taxonomie, systematlek en versprei
ding, hun gedrag en voortplanting in gevangenschap, 
en over terrariumtechniek. Ook bestaat bijzondere be
langstelling voor artikelen over de ziekten, die bij 
amflbleen en reptielen optreden. 
Aile artikelen waarln originele waarnemingen of con
clusies staan worden voorzien van een engels sum
mary. Artlkelen die In het angels worden ingezonden 
worden In die taal geplaatst, voorzien van een sa
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rarium, evenmin als de redactie en de andere mede
werkers. Het blad en de vereniging maken geen winst. 
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vereniging bledt. 
Opgave of opzegging van Jldmaatschap te richten 
aan de secretaris, zie beneden. 
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readers are amateurs on the field of herpetology. 
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the ecology and ethology of amphibians and reptiles, 
on their taxonomy (no descriptions of new taxa). 
systematics and distribution, and on their behaviour 
and reproduction in captivity. Also there is a special 
interest in articles on the pathology of amphibians 
and reptiles. 
All articles containing original observations or con
clusions are followed by a summary in English. 
Manuscripts in English Will not be translated, but a 
summary in Dutch will be added. 
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profit base. There is no fee for authors and other 
co-operators. 
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partly or completely to herpetology an exchange of 
subscriptions is possible. 
All correspondence about subscriptions to the secre
tary, see below. 
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J. B I o k 
Lassuslaan 18, Dieren. 

V erslag over gedrag en voortplanting van Anolis 
bimaculatus sahanus in het terrarium 

lngezonden oktober 1970. In dit artlkel brengt drs. 
B I o k verslag uit van ervaringen, die door de 'com
missie boomhagedissen' warden opgedaan. De laden 
van deze commlssie legden zich toe op het houden 
van een diersoort, Anolls blmaculatus sabanus, met 
de bedoeling resultaten te kunnen vergelijken. Op die 
manier is het mogelijk incidentele gebeurtenissen 
van de meer algemene gang van zaken te onder
scheiden. 
In dit stuk wordt een groot aantal gegevens over 
Anolls blmaculatus sabanus in het terrarium ver
strekt. Het volgende artikel, van de hand van de hear 
W ij f f e Is, completeert dit met waarnemingen aan 
deze anolis in de natuur. 
lnhoudsoverzicht: werkwijze - het gedrag van de 
volwassen dieren - de copulatie - de eieren -
de jongen - summary. 

WERKWI]ZE 

In de periode 1968-1970 werden door gemid
deld 8 deelnemers gegevens over het houden 
van Anolis bimamlat11s sabamu verzameld. 
Het uitgangspunt van de groep was, dat ieder 
zijn dieren houdt zoals het hem goed dunkt. 
Wat hij doet en waarneemt wordt wei geno
teerd op daartoe bestemde formulieren. In een 
later stadium werden daarnaast een aantal 
jonge dieren in een soort standaard bakje ge
houden, waarbij twee groepen gevormd wer
den welke twee verschillende klimaten zouden 
gaan krijgen. 
Over de genoemde werkwijze moet gezegd 
worden dat het zeer moeilijk is om juist die 
gegevens te verzamelen, die werkelijk iets te 
betekenen hebben. Verder kan men van lief
hebbers moeilijk verwachten dat ze per dag 
een uur reserveren om allerlei formulieren in 
te vullen. Een grote wetenschappelijke waarde 
moet men aan dit soort onderzoek dan ook 
niet proberen toe te kennen. 
Ondanks deze pessimistische bedenkingen, die 

reeds bij de aanvang bestonden, is de groep 
toch van start gegaan en bestaat nu na twee 
jaar nog. Na afloop van deze periode geloven 
we, dat we ondanks de moeilijkheden iets 
meer te weten zijn gekomen over Anolis bima
Cttlatfls sa bantu. Met de ervaringen voor wat 
betreft de werkwijze hierbij opgedaan zouden 
we misschien andere commissies van dienst 
kunnen zijn. Met de resultaten van het onder
zoek kunnen we misschien het ontstaan van 
nieuwe commissies stimuleren. 

HET GEDRAG VAN DE VOLWASSEN 
DIEREN 

De man is over het algemeen bijzonder schuw 
en wordt in een redelijk begroeid terrarium 
niet of zelden gezien. Slechts in terraria waar 
weinig schuilgelegenheid is kan men hem 
regelmatig waarnemen. De vrouw daarentegen 
is over het algemeen zeer mak, beweeglijker en 
ziet men regelmatig eten. De dieren zijn aileen 
vechtlustig tegenover ras- en soortgenoten als 
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Fig . 1. Anolls blmacula tus sabanus 0. 
Foto: D u b b e I d. 

deze zich in hun territorium bevinden. Voor 
andere dieren vertonen ze vrijwel geen inte
resse. Ook jonge nakomelingen worden fel na
gezeten, en in ieder geval door de man niet 
gespaard. 
Beide geslachten houden zich vee! boven in 
de terraria op. De man heeft echter een vas
te schuilplaats, terwijl de vrouw wat meer 
zwerft. Het verblijf boven in de bak zou sa
men kunnen hangen met de hogere tempera
turen die daar meestal heersen. 
Het is gebleken dat de dieren het meest actief 
en productief zijn bij die liefhebbers, die in 
hun terrarium temperaturen hebben van 30° C 
overdag en 20° C 's nachts. Hetzelfde geld t 
voor succes met de jonge dieren. Dit zou dus 
in overeenstemming zijn met het verblij f boven 
in een bak, welke een dagtemperatuur van 
25 ° Cop de halve hoogte heeft. 
De relatieve luchtvochtigheid daarentegen 
schijnt van weinig belang te zijn. Zowel in 
bakken met voortdurend 95 % r.v., als in die 
met 30- 40 o/o r.v., doen de dieren het uitste
kend. D e grootste activiteit vertonen de dieren 
tegen de avond bij diffuus Iicht en temperatu
ren van 25- 27° C. Dan en in de vroege och
tend vinden meestal ook baits en paringen 
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plaats. Later op de avond wordt meestal een 
vaste slaapplaats opgezocht, die zich vaak op 
een lagere plaats in het terrarium bevindt. 

DE COPULA TIE 

Het baltsgedrag wordt ingeluid door de man 
met het bekende kopknikken hetgeen meestal 
zwakker beantwoord wordt door de vrouw. 
D e man knikt meestal ongeveer 4 keer en 
spreidt dan gedurende ongeveer 1 seconde de 
citroengele keelwam. Door dit steeds te her
halen probeert de man als bet ware het 
vrouwtje zo te imponeren, dat hij haar kan 
benaderen zonder dat ze wegvlucht. 
Wanneer het wijfje niet tot paring bereid is 
zou de kop een zijwaarts opgeheven stand aan
nemen, waarna de man haar dan meestal met 
rust laat. Zo niet, dan bespringt de man uit
eindelijk na enig achter haar aanlopen (geen 
jagen) bet vrouwtje en volgt een paring van 
ongeveer 30 - 50 seconden. T ijdens de paring 
zijn de dieren als het ware wat bedwelmd eri 
niet erg schuw. Overigens is de paring, in te
genstelling tot de 'verkrachting' bij Anoli1 
carolinemiJ, bij AnoliJ bimacrtfatuJ JabamtJ 



bijzonder weinig geweldadig, en komt het nek
vel grijpen haast niet voor. 

DE EIEREN 

De eitjes worden een voor een gelegd met 
tussenposen van 1 tot S weken. N a het leggen 
van een eitje volgt vaak gelijk een paring, het
geen erop duidt dat het vrouwtje hiervoor de 
man uit z'n tent lokt. 
Het leggen wordt voorafgegaan door graaf
gedrag, wat op verschillende plaatsen kan ge
beuren totdat een vast plekje is gevonden. Dit 
is dan meestal een matig vochtig plaatsje waar 
zich wat losse grond of iets dergelijks bevindt, 
en meestal ergens halverwege hoogte van het 
terrarium. Men zou kunnen zeggen dat ze het 
warmste plekje zoekt wat nog vochtig blijft. 
Het graafwerk kan wei een hele dag in beslag 
nemen. Als uiteindelijk een kuiltje van 4 tot 
S em diep gegraven is legt het vrouwtje een 
glanzend wit eitje en duwt dit met neus en 
voorpoten diep in het kuiltje. Vervolgens 
wordt het gat weer netjes gedicht, waarbij de 
losse aarde weer wordt aangedrukt. 
De uitgezochte legplaatsjes zouden misschien 
wel de beste zijn ware het niet, dat de uitge
komen jongen in een terrarium hun Ieven niet 
zeker zijn. De temperaturen bleken 20- 25° C 
te zijn en de grond niet nat en niet droog maar 
vochtig. De pas gelegde eitjes zijn S bij 8 mm 
en vlak voor het uitkomen zijn ze gegroeid 
tot 8 bij 13 mm. 
Onbevruchte eitjes worden niet ingegraven 
maar achteloos ergens gedeponeerd of worden 
soms opgegeten. Deze eitjes zijn geler gekleurd, 
iets slanker en blijken vrij snel te verdrogen. 
Verstoring van het legsel, een kuiltje kan na 
enige tijd meerdere eitjes van verschillende 
ouderdom bevatten, hoeft niet tot mislukking 
te leiden. Men moet het echter niet te warm 
wegzetten, kleddernat maken of uit Iaten dro
gen. De tijd tussen leggen en uitkomen is 
waarschijnlijk niet voor ieder eitje gelijk en 
ligt tussen 4 en 6 weken. 

DE JONGEN 

De jonge diertjes zijn vlak na het uitkomen 
zeer actief. Ze hebben een bijzonder goede 
schutkleur en kunnen zich na enige tijd uit
stekend verstoppen. Van kop tot anus zijn ze 

ongeveer 23 mm en met staart 59 mm lang. 
Ze vertonen dezelfde tekening als de volwas
sen vrouwtjes. Bij lagere temperatuur en in de 
schaduw worden ze wat donkerder, waarbij 
dan een lichtbruine rugstreep met donkere 
vlekjes aan weerzijden duidelijker zichbaar is. 
Evenals de oudere dieren zijn ze bijzonder 
schuw. Vooral bij hogere temperatuur (30-
35 o C) verschuilen ze zich en de grootste acti
viteit ontstaat weer bij de eerste schemering. 
De beste kweekresultaten werden verkregen 
bij die mensen die de bakjes op 30° C overdag 
en 20° C 's nachts hielden. Gemiddeld S gra
den lager zou voor deze dieren een minder 
gunstige conditie zijn. Een kweekbakje om de 
jonge dieren in groot te brengen hoeft verder 
aan zeer weinig eisen te voldoen. Relatieve 
luchtvochtigheid, grootte, en inrichting schij
nen niet van buitengewoon belang. Men moet 
echter zeer voorzichtig zijn met snelle en grote 
temperatuurschommelingen en vooral nacht
temperaturen onder 15 ° C zouden ongunstig 
zijn. Plotseling fel Iicht, plotseling Iicht uit, 
koud water sproeien of andere ruwe ingrepen 
kunnen de diertjes zodanig van de kaart bren
gen dat ze verlamd kunnen blijven liggen en 
zelfs dood kunnen gaan. Hoewel door aile 
liefhebbers vitavia en gistocal werd gegeven 
traden toch bij verschillende dieren stuipjes 
met dodelijke gevolgen op. Misschien handelt 
het ook hier om schrikreacties. 
Als voedsel werden meestal kleine larfjes van 
motten of vliegen, kamervliegjes, kleine huis
krekeltjes, of weideplankton gegeven. Zonder 
UV-lampen en zonder direct zonlicht groeiden 
de dieren ongeveer 4 mm per maand, en waren 
ze na een half jaar op halfwas grootte en ge
slachtsrijp. Zeer typisch is dat de kleine die
reo reeds felle territorium vormers zijn. Bij 
meerdere dieren in een klein bakje kan dit 
moeilijkheden geven waarvan de zwakste de 
dupe wordt. 
Zelfs als ze volkomen alleen gehouden worden 
blijken de kleintjes spontaan te kopknikken en 
miniatuur wammetjes te spreiden. De functie 
van dit gedrag is een raadsel. 
Van de 45 geboren exemplaren stierven er 23 
een vroegtijdige dood zonder aanwijsbare oor
zaak. Een mogelijke verklaring zou kunnen 
zijn dat de temperatuur gemiddeld S graden 
te laag was. Of zich bij deze dieren ook aller
lei nare ziekten (juist bij zwakke dieren onder 
minder gunstige omstandigheden) voordoen 
konden we helaas niet nagaan. 
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Fig . 2. Anolls blmaculatus sabanus, dreigend <3. 
Foto: D u b be I d. 

In de hoop dat ook andere liefhebbers van 
andere diersoorten het initiatief tot commissie
onderzoek zullen volgen zetten we onze bui
tengewoon gezellige bijeenkomsten en andere 
activiteiten voort. 

SUMMARY 

During 1968-1970 Anotis bimawlatus sabanus 
was kept by eight different terrariumkeepers. 
Their experiences resulted in a lot of infor
mation. 
The adult males are very wary, the females 
become rather tame. They are very agressive 
against their own kind and other anoles within 
their territory. Even their own offspring is 
persecuted. The animals showed maximum 
condition and activity with a temperature of 
30° C during day-time, and 20° C at night. 
The relative humidity varied greatly in the 
different terraria. In some it ranged from 30 
to 40 %. in others it was as high as 95 %. 
These large differences d id not seem to have 
any influence upon the animals. 
Display and mating is described. Copulation is 
rather peaceful as compared to Anolis caroli-
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nensis for example. The actual act takes 30 to 
50 seconds. 
One egg is laid at a time with intervals of one 
to five weeks. The animals will o ften mate 
immediately after an egg is deposited. The fe
male may spend up to a whole day digging a 
hole for her egg. Afterwards the hole is 
covered up again. Infertile eggs are yellowish 
instead of white and are not buried. When 
laid, the eggs measure 5 by 8 mm, prior to 
hatching they have grown to 8 by 13 mm. The 
eggs were always deposited in damp sand 
(never on a very wet or dry spot) with a 
temperature of 20 to 25 ° C. 
In four to six weeks the young emerge, the 
head-body measuring 23 mm, total length 59 
mm. They take fright very quickly from sud
den light etc., sometimes with fata l results. 
In colour and markings the young resemble 
the adult females. T hey grow about 4 mm per 
month and after six months they are sexua lly 
mature, measuring then about half the size of 
the adult. 
Growing-up and behaviour of the young is de
scribed. Of the 45 young ones born, 23 died a 
premature death. 



L. C. M. W ljll e I s 
'Het Wijdevelt", St. Lambertusstraat 3, Engelen (N.B.). 

Enige not1t1es over 
Gartnan, 1887 en 

Anolis bimaculatus sabanus 
ZlJn natuurlijk voorkomen 

lngezonden januari 1970. Dit artikel is te beschouwen 
als een aanvulling op het voorgaande. Op verzoek 
van de redactie maakte de heer W ij II e I s enige 
notities over zijn ervaringen met Anolls blmaculatus 
sabanus in de natuur. 
Jnhoudsoverzicht: uiterlijk en karakter - het eiland 
Saba - voorkomen - summary. 

UJTERLIJK EN KARAKTER 

De anolis van Saba is terstond voor iedereen 
herkenbaar aan de markante teken ing van gro· 
te zwarte vlekken bij het volwassen 3 . Een 
dee! van de aanmerkelijk kleinere ~~ heeft een 
duidelijke tekening van zwarte vlekkcn op de 
kop en het voorste deel van het lichaam; ande
re echter kunnen geheel zonder tekening zi jn 
en lijken dan sprekend op die ~~ van Anolis 

bimtJcttl({tlls gingiv in11s van Sint Maarten, bij 
welke de Iichte flankstreep en midrugtekening 

Fig. 1. Karakteristieke biotoop van Anolls b lmaculatus 
sabanus. Stenen langs een pad b ij The Gap, Saba. 
Foto : W ij f 1 e 1 s. 

ontbreekt. Dat is bij een groot deel van deze 
dieren het geva l. 

Terrariumhouders die Ano/is bimtiCIIftlllls M · 

b({/11/J en andere soorten kennen, weten dat de 
Sabaanse anolis een bijzonder aggressieve en 
bijtlustige soort is. Het is heel moeilijk om 
deze met andere anolissen samen te houden, 
vooral met de verdere bimtiCtd({//fJ-VOrm en. 

De 33 blijven voortdurend de andere hagedis
sen najagen en bij ten, zodat de overigen ten
slotte door voedselgebrek en verwondingen 
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omkomen. Ook de jonge hagedissen zijn on
derling uiterst onverdraagzaam en dat heeft 
fata le gevolgen wanneer ze nogal in grootte 
verschillen. 

HET EILAND SABA 

Saba is een klein, nagenoeg rond, tropisch ei
land in de Bovenwinden. Het is een dode vul
kaan, die dee( uitmaakt van de binnenreeks 
van Kleine Antillen. Met een oppervlakte van 
slechts 13 km2 en een hoogste top van bijna 
900 meter is bet een bijzonder stijl, op vee( 
plaatsen volstrekt ontoegankelijk eiland; de 
vegetatie is er dicht en weelderig, want de 
hoogste gedeelten krijgen vee! regen. Met een 
gemiddelde van 1200 mm neerslag is Saba 
bet best bedeelde eiland in de verre omtrek en 
de elders typerende droge vegetatie van doorn
struiken, cactussen en manzanilla's (Hippo
wane mancinella) ontbreekt er. Tot een hoog
te van ongeveer 300 meter is bet er warm, met 
een gemiddelde dagtemperatuur van 27° C, 
's nachts afkoelend tot 21, 22° C, op grotere 
hoogten aanzienlijk minder. Het bos op de 
Mount Scenery is voor een dee! regenwoud, 
hogerop nevelbos. De top is zelden vanuit The 

Fig. 2. Anolls blmaculatus sabanus op eigen terrein. 
Volwassen 5 In be~in van de dreigreactie, nadat een 
naburig 5 door miJn nadering in het terri torium van 
dit 5 was binnengedrongen. Foto: W ij f f e I s. 
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Bottom te zien door Iaaghangende bewolking, 
die in de passaat rond de berg ontstaat. Een 
klim naar boven Ieert ons, dat bet terrein zeer 
vochtig is en door gladheid moeil ijk begaan
baar. De stenen zijn met mos overdekt en op
vallend zijn boomvarens, reuzenphilodendrons, 
grate, zachtbladige bromel ia's (Vriesea guade
loupensis) en orchideeen. 

VOORKOMEN 

Het is niet moei lijk om Anolis bimaculatus 
sabanus te vinden. Hell's Gate en Windward
side liggen een beetje hoog, ongeveer 450 m, 
om er veel anolissen te vinden, maar in The 
Bottom, dat op 250 m Iigt, zijn ze talrijk. Het 
is een hagedis die ge er vooral op stenen, 
muurtjes, rotsen en dergelijke zult aantreffen. 
Met zijn vele zwarte vlekken is Stlbanus echt 
een dier, dat zich in de warmte van de zon 
koestert en ook zijn Iichaamswarmte ontleent 
aan bet warmgestraa lde gesteente waarop bet 
leeft. 

Het is dan ook opvallend, dat de hagedissen 
op grotere hoogten wisselen naar een boombc
wonend Ieven, wanneer de stcnen vochtig zijn 



en met mos en andere planten begroeid. Dat is 
het geval bij Rendez-Vous, zo op ongeveer 
500 m boven de zeespiegel. Hogerop zult ge 
geen anolissen meer aantreffen. 

Ano/is bimam/atru sabanru is een nieuwsgie
rig en niet erg schuw dier. Bij pogingen om er 
enige met een stropje te vangen, bleek het tril
lende topje van het fijne hengeltje zo attrac
tief voor de dieren, dat ze er naar hapten, 
waardoor de vangst meestal mislukte. Het 
was niet moeilijk om de hagedissen van een 
afstand van ongeveer een meter te fotografe
ren, mits ze omzichtig werden benaderd. 

SUMMARY 

The author writes about the occurrence of 
Anolis bimaet~latru sabanru. First a descrip
tion of Saba is given. This Caribbean island 

Th. C o r n e I I s s e n 
Delftlaan 215, Haarlem. 

measures approx. 23 square km. The highest 
top is 900 meters. The vegetation is dense and 
abundant, due to an unusual amount of rain
fall for an island in this region (1200 mm per 
annum). Up to 300 meters it is rather warm. 
Daytime temperatures average 27 ° C, at 
night 21- 22° C. Higher up Mount Scenery 
we find cloud forest. 
At The Bottum (250 meters above sealevel) 
sabanru is very numerous. They are mainly 
to be seen on stones, rocks and walls. Hell's 
Gate and Windwardside lay at about 450 me
ters and less anoles are seen. At higher alti
tudes the animals are mainly found in trees, 
as there the stones are damp and overgrown. 
This is the case, for example, at Rendez-Vous 
(altitude about 500 meters). Above this point 
no anoles are to be found. 
The two photographs are made on Saba by 
the author. 

Een serie foto's van het uitkomen van eieren van 
Lacerta sicula campestris 

lngezonden mei 1970. Dit is in de eerste plaats een 
fotoreportage. Deze werd reeds gepubllceerd in 'Het 
Aquarium' (lull 1970), maar aile 16 opnamen warden 
daarblj verkleind, zodat details verloren gingen. Wij 
drukken hier slechts een deal van de reeks af, maar 
verklelnen niet, zodat aile details behouden blijven. 
Een van de opnamen vindt u op de voorpagina van 
dit nummer (Lacerta slcula campestrls in het pas ge
opende el, bij de neuspunt twee Juchtbelletjes als 
bewijs dat het jong ademt). 
De onderstaande tekst is, iets ingekort, dezelfde als 
die in 'Het Aquarium' heeft gestaan. 
lnhoudsoverzicht: de eieren • geduld . . . - kleine 
ingreep - de eitand • summary. 

DE EIEREN 

Enige jaren terug legde een wijfjes-muurhage
dis, die in een betrekkelijk klein terrarium 
( 40-40-25 em) samen met enige soortgenoten 
was ondergebracht, zes eieren. 
Het betrof Lacerta sicrtla campestris, welke in 
Italie en een groot deel van Joegoslavie voor
komt. Nadat ik het wijfje weer totaal slank 

zag rondlopen - bij een drachtig wijfje ziet 
men de eieren aan weerzijden van het lichaam 
als bultjes uitsteken - heb ik, zoals ik dat ge
woon was, de eieren uit de vochtige zandbo
dem opgegraven en in een plastic doosje, waar
in een schrijfmachinelint had gezeten boven op 
een laagje vochtig sphagnum gelegd. De eieren 
werden in kuiltjes in het sphagnum gedrukt, 
maar niet met dit veenmos bedekt. Het doosje 
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Fig. 1. Het bovenste ei is net opengeritst, uit de sne
de komi een druppel eiwit.. 
Aile toto's: Corne I iss en. 

werd met het erbij behorende plastic dekseltje 
afgesloten en weer in hetzelfde terrarium ge
zet boven op de bodemgrond en recht onder 
de 25-watt-gloeilamp, die het terrarium ver
lichtte en verwarmde. Het doosje werd wei 
met een dun laag je droog en los mos afgedekt. 
's Nachts ging het Iicht en dus ook de warmte
bron uit, 's morgens vroeg weer aan. 
De deksel van zo'n schrijfmachinelint-doosje 
sluit dit niet luchtdicht af, maar er zijn opzij 
rondom op bepaalde plaatsen kleine kieren. 
Toch deed ik zo'n twee a drie keer per week 
het doosje open om weer wat meer frisse Iucht 
toe te Iaten en eventueel het sphagnum weer 
wat te bevochtigen. Onder de lamp verdampte 
bet water uit het veenmos en zette zich in 
kleine condensdruppels onder aan het dekseltje 
af, welke druppeltjes dan weer terugvielen bo
ven op de hagedisse-eieren. D oor het boven op 
bet doosje liggende losse mos weg te schuiven 
kon ik de zaak in de ga ten houden. 
De eitjes ontwikkelden zich voorspoedig, het
geen direct te zien is, doordat ze mooi bol 
bleven en in grootte toenamen. Hagedisse-eie
ren groeien namelijk tijdens de ontwikkeling. 
In de eerste uren na het leggen het snelst door 
vochtopname van de omgeving, maar daarna 
langzaam maar wei voortdurend totdat ze 
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Fig. 2. Even later; de punt van een hagedissensnuit 
komi te voorschijn. Verder zal er met dit ei voorlopig 
niets gebeuren. 

uiteindelijk zo tegen de tijd van het uitkomen 
bijna de dubbele grootte hebben bereikt ten op
zichte van die, direct na bet leggen. Hagedisse
eieren hebben namelijk een soepele, witachtig 
tot rose, leerachtige schaal. 
Ik heb de eieren, die ik af en toe tegen het 
Iicht bekeek (je ziet dan in het begin de rode 
bloedvaten en tegen bet eind ook de pootjes 
met de teentjes zitten) altijd weer in precies 
dezelfde stand terug gelegd in het doosje. Al
hoewel men soms beweert, dat het draaien van 
de eieren zeker in het begin van de ontwikke
lingstijd niet vee! uitmaakt, ben ik daar per
soonlijk nog niet zo zeker van. In ieder geval 
ik heb ze steeds in dezelfde stand teruggelegd. 

GEDULD . .. 

Op zekere avond, zo'n 15 a 16 weken nadat ze 
gelegd waren, zag ik dat een eitje was uitge
komen en het jonge hagedisje deed pogingen 
uit het doosje te klimmen. Omdat ik bet uit
komen van de eieren wilde fotograferen, heb 
ik de overige eieren binnen een taart-spring
vorm op wat mos (scleropodium, meen ik) ge
legd, en bet geheel onder het fototoestel met 
balg en statief. En toen maar wachten op de 



Fig. 3. Het lipje van de eierschaal , dat u op de foto 
op de voorpag ina van dit nummer over de snuit ziet 
zitten, is met een pincet naar links omgevouwen. 
Oaarop steekt het jong zijn kop half naar buiten. 

dingen, die gebeuren zouden. H et was elf uur 
's avonds en de hele kinderschaar en mijn 
vrouw waren naar bed gegaan, omdat ze an
ders toch de schuld krijgen als het mij met 
fotograferen niet lukt. Elf uur 'savonds en een 
hagedisje op het punt van u itkomen stak zijn 
neusje door een in het ei gemaakt sp leetje en 

Fig. 4. Even later ; de kop is nu helemaal uit het ei. 
De volgende twee opnamen zijn vlak na deze gene
men. 

ademde rustig ... en rustig . . . en rustig . . . en 
er gebeurde verder helemaal niets. En ik maar 
loeren door mijn fototoestel, door een piepklein 
gaatje (diafragma 16) met een klein hulp
lampje als enige lichtbron. Het Iicht in de 
kamer was uit, anders zag ik niks door de 
ba lg ... en er gebeurde niets. Het hagedisje 
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ademde, maar kwam er niet uit. Zo heb ik ... 
ik bezweer bet u ... met pijn in mijn rug en 
tranende ogen, d ie op 't laatst niks meer za
gen, gegluurd en gegluurd tot 's morgens vijf 
uur. En bij bet slaan van de hangklok, na zes 
uur moedeloos turen, vloog met 'n ruk de 
jonge hagedis plotseling wildgeworden uit het 
eitje en rende als een bezeten id ioot over de 
rand van de taartvorm de donkere kamer in ... 
en ik had niets gefotografeerd. De Heer aan
roepend en voorzichtig op mijn kousevoeten 
naar de schakelaar schuifelend om niet op bet 
jonge hagedisje te trappen heb ik bet grote 
Iicht in de kamer aangedaan . . . een uur ... 
(zes uur 's morgens was het toen) gezocht en 
hem eindelijk gevonden onder de haardplaat 
in bet stof. Ik heb de eieren koud gezet, opdat 
ze niet verder zouden uitkomen en ben naast 
mijn vrouw in bed geschoven, niet begrijpend, 
dat er beroepsfotografen bestaan, die dieren 
will en fotograferen ... 

KLEINE INGREEP 

De volgende avond om elf uur heb ik weer 
moed gevat en ben opnieuw begonnen met een 
groentezeef bij de hand om wegrennende jon
gen te vangen, maar bet was niet nodig. Ik 
dacht alweer dat het zes uren zou gaan duren, 
toen p lotseling in bet bovenste nog gave ei van 
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binnen uit een scheurtje werd gesneden. Er 
vloeide wat eiwit uit (foto 1) en weldra ver
scheen bet neusje van de hagedis (foto 2). Het 
wegvloeiende eiwit trok in het mos, maar ver
der gebeurde er niets dan een rustig ademen 
van twee op bet punt van uitkomen zijnde 
hagedisjes. Ik was nog gammel van de vorige 
nachtbrakeri j . . . Ik maakte wat groter ver
grote opnamen van een enkel ei ... maar ver
der ... ik verveelde me dood in mijn eentje 
in die stikdonkere huiskamer. 
En nou weet ik waarachtig niet waarom ik 
bet deed ... misschien uit verveling ... maar ik 
deed bet . . . en het werd mijn redding. Een 
serie opnamen, ik zeg het met de verwaand
heid, de gelukzoeker eigen, waar ik doodge
woon hardstikke trots op ben. Ik boog het lipje 
van de eischaal van bet een na bovenste ei om 
met een pincet en bet bleef door het eruitge
vloeide eiwit kleven naast het kopje van de 
hagedis. 
Jk deed natuurlijk iets wat niet in bet patroon 
van het gedrag van hagedissen, die op uitko
men staan thuishoorde en daardoor kwam het 
natuurlijk: hij stak eerst zijn kopje iets verder 
uit het ei, opende zijn ogen (foto 3) en kwam 
er toen heel voorzichtig en heel langzaam uit. 

Fig. 7. Juist geboren, de rest van de dooierzak is 
nog met een navelstreng aan het diertje verbonden. 

Fig. 8. De eitand bij de pasgeboren Lacerta slcula 
campestrls. 





En ik maar knippen met mijn flits er vlak op. 
Toen ie er half uit was kon je eigenlijk al 
niet meer begrijpen dat dat allemaal in dat 
kleine hagedisse-eitje had gezeten, maar ja 
toch moest de andere helft nog komen. Door 
mijn gedoe met dat klepje rende het hagedisje 
helemaal niet over de taartvormrand heen, 
nee hij liep nog eens rustig over de eieren van 
zijn broers en zussen, als om te Iaten zien hoe 
groot ie wei was. En het hagedisje in het bo
venste ei bleef alsof er niets gebeurd was rus
tig doorademen en kwam er niet uit. 
Achteraf besef je, waarom dat ademen zes 
uur moet duren en waarom ze dan ineens in 
een plotselinge uitbarsting van energie als een 
idioot aan het rennen slaan en over alles heen 
vliegen. Normaal speelt het hele proces zich 
immers onder de oppervlakte in de grond af en 
na uren energie verzamelen rennen ze dwars 
door die bodemgrond omhoog naar de opper
vlakte, niet te stoppen anders halen ze de op
pervlakte niet en stikken onderweg omhoog. 

DE EITAND 

Die scheuren in het ei bij het uitkomen wor
den door het hagedisje gemaakt met de eitand, 

N. M. C. W I II e m s e n s 
Ch. Oemeerstraat 45, Brussel. 

een vlijmscherp beenpuntje, dat zich in de bo
venkaak bevindt en recht naar voren uit de 
mondspleet steekt. Als u nu bedenkt, dat het 
kopje van de jonge hagedis nog geen 10 mm 
lang is, dan kunt u zelf nagaan, dat dat ei
tandje hoogop tweetiende a drietiende mm 
lang is. Doordat de eischaal door uitrekking 
tijdens de ontwikkeling zo strak gespannen 
staat (het krimpt weer terug als de hagedis 
eruit is) is er maar zo'n klein scherp puntje 
voor nodig om de scheuren te doen ontstaan. 

SUMMARY 

The author spent two nights trying to take a 
photo of Lacerta siCilia campestris emerging 
from the egg. The first night he sat up till six 
o'clock in the morning, only to see a young 
emerge with lightning speed and photogra
phing it was impossible. The second night he 
opened an already broken shell a little bit 
further, whereupon the young slowly crept 
out of the egg. The photos speak for them
selves. One of them is to be seen on the front
page of this issue. The last photo shows the 
egg-tooth of the young. 

Enkele ideeen voor de bouw van eenvoudige 
terraria 

lngezonden november 1970. De heer W iII ems ens 
vertelt over de bouw van terraria. 
lnhoudsoverzicht: een terrarium van hout en plastic 
- een gelijmd terrarium van glas - summary. 

EEN TERRARIUM VAN HOUT EN 
PLASTIC 

Verwoede terrarianers (zoals ik) vergeten wei 
eens dat bakken en bakjes, naast, achter en op 
elkaar gestapeld, niet altijd even estetisch uit
vallen. Vooral in moderne woningen heeft 
men vaak maar weinig ruimte. Het probleem 
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stelde zich als volgt: geen ruime vensterbank, 
geen plaats op meubels, enkel een open ruimte 
tussen de poten van een tekentafel! 
Zoals meestal moest het ook hier eigen fabri
kaat worden. Na enig getob werd een bak ge
bouwd (zie schets) van 80 bij 50 bij 45 em, 
met schuine voorkant, zodat het geheel pre
des paste tussen het gestel van de tekentafel. 



Fig. 1. Het beschreven terrarium. Gestippeld: poly· 
styreenschuim. Gearceerd: spaanplaat. Dikke zwarte 
lijn : plastic blad van 1 mm dik. Maten in mm. Links 
vooraanzicht, rechts doorsnede. 

Als materiaal werd spaanplaat gebruikt, aan 
beide kanten beplakt met 'formica' (in gebruik 
voor keukenmeubels). Na het aanbrengen van 
polystyreenschuim platen (isolatie) werd de 
binnenkant volledig bekleed met lichtblauw 
plasticblad, zodanig dat het onderste gedeelte 
waterdicht werd. 
De inrichting zelf werd, met bet oog op de 
nodige hygiene, eenvoudig gehouden. Land-

en plantengedeelte staan a fzonderlijk in een 
bloembakje van geperst polystyreen (zie fo· 
to). Dit kan bij het schoonmaken zonder pro· 
bleem uit de bak gehaald worden. Verder 
zorgen aqua riumverwarmer, termostaat en 
grintfilter voor de technische kant. Bovenin 
zorgen twee 60 watt lampen voor verlichting 
en luchtverwarming. 
De bak wordt momenteel bevolkt door twee 

Fig. 2. Deel van het interieur van het terrarium dat 
door figuur 1 wordt weergegeven. Foto: W i I I ems ens. 
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Caiman crocodylru, een van 40 en een van 
22 em lang. Watertemperatuur 24 tot 28° C. 
Luchttemperatuur 28 tot 30° C. Relatieve 
luchtvochtigheid 75 tot 95 %. De dieren wor
den gevoerd met hart, lever, vis en garnalen, 
twee maal per week. Gezien de groei en de 
levendigheid der dieren, blijken deze omstan
digheden te voldoen. Wel moet worden ge
zegd dat ze 's zomers in de open Iucht gaan. 

EEN GELIJMD TERRARIUM VAN GLAS 

Met deze beschrijving van de bouw van een 
houten terrarium met plastic-bekleding lag het 
niet in mijn bedoeling om een ideale construe
tie weer te geven maar eerder een wijze om in 
beperkte tijd en met weinig middelen een bak 
klaar te stomen, die voor vele doeleinden ge
schikt is. Ieclere bouwmethode heeft z'n eigen 
voor en nadelen. Terraria uit metaalframe zijn 
klassiek en stevig, maar de hoekstijlen werken 
storend. 
De heer Schuster (1963) beschreef de 
bouw van een 'stijlloos' terrarium, waarbij 
glasplaten, vooraf geruwd met fluorzuur (!) 
verlijmd werden met een kunstharslijm (hars 
+ verharder). Het resultaat was estetisch en 
praktisch, aileen was de werkmethode niet be
paald gemakkelijk te noemen. Reeds enige 
tijd zijn er nu aquaria van verlijmd glas in de 
handel. Voor zover ik weet zijn daarin nog 
geen terrariummodellen verkrijgbaar, maar de 
bouw ervan is betrekkelijk eenvoudig. Voor 

VAN DE PENNINGMEESTER 

Nu het nleuwe verenlglngsjaar Is begonnen, Is het 
welllcht goed te herinneren aan het besluit van de 
Algemene Ledenvergadering, op 24 april 1971 te 
Utrecht gehouden, waardoor de contributie te be~in
nen met dit jaar is bepaald op 1 25,- per Jaar 
(jeugdleden 1 15,-). 
Om u de betallng te vergemakkelijken Is blj dit num
mer een stortingskaart gevoegd, waarmede elke niet
rekenlnghouder bij een postkantoor zijn betaling kan 
doen. 
Mag ondergetekende u aansporen de contrlbutie 
spoedig te betalen? U bespaart onze vereniging veel 
kosten voor de verzendlng van aanmaningen. 
Om u daarvan een indruk te geven: Op 17januarl1971 
moesten 215 aanmaningen worden verzon en aan le
den, die na ruim 3 maanden de betaling van contri
butie nog steeds nlet hadden gedaan. Porto: ruim 
1 50,-1 Renteverlies: tenminste 1 50,-! 
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verlijming wordt gebruikt: 'rubson mastic silli
cone', een Frans product, dat gebruiksklaar in 
tubes verkrijgbaar is. Goed sluitend gesneden 
en vetvrij gemaakte ruiten kunnen hiermee 
zonder enige moeite verlijmd worden. Wei is 
aan te raden betrekkelijk dik glas te gebruiken, 
met het oog op bredere lijmkanten (bv. bak 
van 25 bij 50 bij 35 em: wanden 5 mm, bodem 
9mm). 
Reeds na 1 uur volledig klevend en stevig, is 
het product na 1 tot 3 dagen volledig verhard 
(zelf vulcaniserend). Een bijkomend voordeel: 
de bak kan geheel terug uit elkaar genomen 
worden door een scheermesje door de lijmvoe
gen te halen. 
'Rubson mastic sillicone' kost ongeveer f 10,
voor een kleine tube (2 meter lijmvoeg) en 
ongeveer f 29,- voor de grote, waarbij echter 
een pistooldrukker nodig is. Het is verkrijg
baar in verschillende kleuren en in kleurloos 
( doorschijnend). 

SUMMARY 

The author describes a simple way of making 
a terrarium. The photo shows a terrarium 
made of chipboard, plastic, polystreen and 
glass. Information is also given about the 
technique of glueing glass plates together. 

Llteratuur 

S c h us t e r, H., 1963. 'Het stijlloze terrarium', La
certa 21, pp. 54-55. 

Deze kosten en verliezen worden vermeden als u 
nog deze week uw financiele plicht aan 'Lacerta' 
voldoet. Wilt u daarbij ultslultend gebruik maken van: 
postglrorekening 429349 ten name van: penningmees
ter 'Lacerta', Graaf Hendrik Ill laan 127, Breda. 
Bij voorbaat dank. 

J. H. M. Cornelissen 

CATALOGUS LACERTA-BIBLIOTHEEK 

Een catalogus van aile werken in de Lacerta-biblio
theek, alfabetisch op auteursnaam, is gereed geko
men. Ze bestaat uit 41 bladzljden. De oplage is be
perkt. Te bestellen bij de blbllothecarls (J. A. Otte, 
Comeniusstraat 409, Amsterdam) of de secretaris 
(R. M. Meijer, Zonnesteln 119, Amstelveen). Prljs f 3,
(incluslef verzendkosten). 

L. Claassen 


