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LEVENDE

NATUUR.

OP DE G O O I S C H E HEIDE.

A V O N D OP „ H O O R N S C H E BOEG'
Zonneggloed in gouden vlammen,
Speelt over rossige dennestaramen
Van donker bosch, doet ze blinken.
Een eenzame vogel in late vlucht,
Snelt door de bleeke, matblauwe lucht!
Waarin de zon gaat zinken.
De koekoek roept een laatsten groet
Aan teeder-roze zonnegloed.

Op avondwindje komt aangedreven,
Ver-stadsgerucht, en zachtjes zweven
De grijze nevelen langzaam aan.
Zacht zilveren maanlicht door nevelig blauw
Glijdt over de Loosdrechtsche plassen, die flauw
Aan de kim, ook te ruste gaan.
Een koele heide-dauw stijgt op,
Met diepte naar heuvelentop.
J. GODEFROY.

ONS TERRARIUM.
*. /idden in onzen tuin, staat een glazen kastje. Het
J«l staat volop in de zon en het bezorgde mij al zóó
/
menig genotvol oogenblik, dal ik lust kreeg, er hel
een en ander van te vertellen. Het is een sierlijk, soliede
eiken meubeitje en stond in zijn goede dagen in mijn
Ouderlijk thuis, in de woonkamer. Het was een plantenkastje, en er tierden welig allerlei kamer- en niet al te
warme kasplanten in.
Het staat op vier poolen en is 1 M. lang, 00 cM. breed;
het bovenvlak is schuin en heeft hel kastje daar (/.onder
de pooten) een hoogte van 120 cM. en 70 cM. terwijl er
boven-in een rozet is aangebracht voor lucht. De bodem
bestaat uit een bak, met zink beslagen en voorzien van oen
afvoerbuisje, voor eventueel te veel nat. Die bak heeft
eene diepte van 35 cM. en was gevuld met bladafirde.
Allerlei palmen en varensoorten, Yucca's, Dracaena's en
vele andere planten; ook steeds potjes met zaad, of reeds
ontkiemde plantjes, onder anderen: van Clivia's, Dadels,
ook Mandarijnljes on bizondero soorten Auculia's kon men
er in vinden.

In dit, weelderig Iwsch leefden ook dieren on kreeg ik
altijd het visioen van een oerwoud, als ik die gevlekte
Tijgertjes zoo door hel bosch zag sluipen, of zich gaan
baden in den poel, geheel overschaduwd door groen.
De Tijgertjes waren groote Salamanders, van die zwarte,
met gele vlekken, of strepen, die m^n Vader uit Duilschlandland kreeg.
Jarenlang leefden zij in hun mooi woud; maar veel weel
ik niet van hen te vertellen. Alleen, dat ze, 's Zondags
's morgens, wormen kwamen eten uit de hand, ton minste
's Zomers lederen Zondag en 's Winters, — ze stonden in een
verwarmd vertrek —, kwamen ze maar een enkele keer
om hun voedsel. Hun breede kop vond ik altijd leelijk,
maai' ik was toch blij, dat er ook bewoners waren in ons
minialnni'bosch. Wij vonden het ook heel aardig, als er
juist een vervelde; het leuke uittrekken van zijn .jasje",
vooral over de pootjes heen, was interessant, alleen vonden
we het vies, dat hij, — nu prachtig van kleur en glimmend,
— zich doodleuk omkeerde en het oude vel opat.
Toen ik later een eigen huishouden had, kwam het kastje
in mijn bezit en stond oen jaar of wal op de veranda,
waarvan het een sierraad uitmaakte, door de vele varens,
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die er welig groeiden en hel fijiie mos, dat de kiezelbodem,
die ik over de aarde had gestrooid, als met een groen
tapijt overdekte, om alle potten en plantjes heen. Ik kweekte
er ook, uit zaad, zelfs miniatuiir-koflieplantjes, maar ze
werden nooit hooger dan circa 20 cM., waarvoor ze meer
dan zeven jaren noodig hadden. Toen gingen ze kwijnen
en stierven af.
Langsamerhand verhinderden andere bewonertjes in huis
mij, de noodige zorg aan zooveel planten te besteden en
verhuisde het kastje naar de vliering.
Toen echter de kinderen grooter werden en, bij onsjaarlijksch uitstapje naar builen, op jacht gingen naar Hagedissen, Hazelwormcn en Ringslangen, — waarbij het heerlijke „Hei en Dennen" onze eerste schreden richtte, —
werd al spoedig de behoefte wakker aan iets beters als
het gewone Terarium, waarin vooral Hagedissen altijd een
kwijnend bestaan lijden en er maar weinigen den winter
overleven. Zoo kwam in den zomer van 1901' mijn zoontje
eens van hoven, met het verzoek, of hij dat plautenkastje
mocht hebben als Terrarium, dan zou hij het zelf wel heelemaal in orde maken. Hij deed dit dan ook en stutte de
van ouderdom wat uitgezakte, bodembak, met een kruis,
spijkerde een stukje ijzergaas over de afvoerbuis en één
van de zijden, de achterkant, werd, in plaats van een ruit,
ook voorzien van ijzergaas. Ik wilde, dat hij dit aan twee
zijden zou doen, want ik begreep, dat dit het boste moot
zijn; maar het kwam er toch maar aan één (ik denk voor
de gauwigheid) en tol. mijn verbazing, hebben we daar nog
nooit spijt van gehad. De bodembak werd eerst voorzien
van rechtopstaande, zeer losse turven, de tnsschenruimten
aangevuld met wat molm en daar overheen kwam een
flinke laag gewoon duinzand. De bak was nu voor 3 / 4 vol
en de rest werd, na een uitstapje in de bosschen bij utrecht,
op een kleine zandvlakte na, aangevuld met groote plakken
gewoon mos, ik meen dat het Varenmos heet. Een rood
aarden bloempotbakje, ingekuild vooraan in den oenen hoek
on een mosselvrouwenkommelje ingezonken in den anderen,
voorsten, hoek — het eerste voor water en het andere
voor eten —, en ons „Terrarium" was gereed. Voor ons
bleef het echter tot op heden „ons kaslje".
De bewoners, een negental Hagedissen, zoowel met die
mooie, groene buikjes, als geheel bruinen en vijf Hazelwormen, leefden zich spoedig in en kwamen geregeld eten
uit het voederbakje, terwijl drie Hagedissen en twee Hazelwormen reeds uit de hand durfden eten. Ze genoten van
het Septemborzonnetje en wij voerden ze druk, tot ze slaperig werden en niet meer bovenkwamen.
Om ze zooveel mogelijk hun natuurlijke levenswijze te
doen behouden, lieten we 's winters het Terrarium buiten
staan. Het werd goed in de verf gezet (arm eiken kastje!)
en van onderen, tusschen de poolen en van buiten rondom,
zoover do bak reikt, evenals een broeibak of kisting, in de
dorre blaren gepakt. Van boven werd er een groot vel
viltpapier overgelegd, dit met steenen bezwaard, voor het
afwaaien, en al scheen het zonnetje nu nog zóó lief, er
werd niets aan dezen toestand veranderd, zoolang de dieren
zelf niet aanwezen, dat het tijd was, om ze in zomertoilet
te steken, of liever, ze van hun wintermantel te ontdoen.
De Hazelwormen zijn altijd do vlugsten en wijzen ons den
juisten tijd, wat meestal begin of midden Maart plaats heeft.
Deze wijze van overwinteren hooft prachtige resultaten
opgeleverd en is nadien steeds dezelfde gebleven.
Alleen beginnen we in Februari reeds op te letten en
maken, dat er steeds water in het bakje is en, na dien
eersten winter, ontwaakten er, in 't voorjaar, zeven Hagedissen en alle Hazelwormen. We hadden ook, in Augustus
een groote Ringslang gevangen en was die aanvankelijk
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ook in 't kastje geplaatst. Maar ze was zóó wild en levendig
dat al 't mos onderstboven gekeerd werd, de bakjes uitgewoeld en de Hagedissen bang waren. Het was dan ook een
llinke groote, circa 1 Meter lang.
Ze werd dus apart gezet in een groote vogelkooi, die, Ier
barer eer, geheel met lijn ijzergaas omkleed werd. Zij was
wel aardig mak en wij lieten haar soms tijden uit de kooi.
Ze slingerde zich mijn jongens om hals en armen, of kronkelde zich onbeholpen in het dikke grint. Hoe. hel gebeurd
is, weet ik nog niet; maar op een goeden morgen was zij
verdwenen en nergens te vinden. Twee dagen later kwam
de slagersjoiigen opgewonden aan do deur en vertelde, dat
er in do sloot, bij de sluis, — een 150 pas van ons huis —,
een groote slang rondzwom. Ik hoorde liet, en dacht natuurlijk dadelijk om onze Ringslang en, daar de jongens op
school waren, ging ik zelf, haastig, met het schepnet naar
do sloot en kwam nog juist tijdig genoeg, om het dier tusschen het hek van de sluis te zien verdwijnen.
Later hadden we nog een kleine Ringslang in liet Terrarium, maar het dier wilde niet eten en bleef schdw. We
gaven haar kleine kikkertjes; maar er verdween er maar
één van en ons slangetje kwam wel den winter door, maar
stierf daarop toch spoedig.
Langzaam aan maakten wij voortdurend de moslaag
dikker, met mos, ons gezonden door vrienden uit rijker
streken en ook zoo nu en dan werd er, aan den Hoek van
Holland of op Scheveningen, een nieuwe Hagedis hijgevangen. Ze waren wel wal. anders, ik zou zeggen grijzer
van kleur, dan die uit do heide; maar ook daarin is zóó'n
verschil van kleur en tint, dat men ze zelfs spoedig uit
elkaar kan herkennen en weet, wie er zoo'n dag is komen
eten, of wie in zijn holletje is gebleven.
De mannetjes zijn bruin van boven met strepen en vlekken, grijsbrnin of roestbruin, ja, eiken tint van bruin, evenals
hun zijden en buikjes alle schakeeringen van groen te zien
geven. Zoo hebben we kopergroenen, mosgroenen en geelgroenen. Zoo zijn ook de wijfjes verschillend bruin, met
witte, gele en groenig-wille buikjes. Een, hij komt van den
Hoek van Holland, noemen we zelfs ))de Kale» omdat hij
veel geolgrijzer ziel en zijn vel Hjner geschubd is dan dat
van de anderen en hij er daardoor veel gladder uitziet.
Me dunkt, dat grijzere zal wol komen, omdat ze, om niet
zóó zichtbaar te zijn, in de duinen meer de zandkleur
noodig hebben; terwijl de Hei-hagedis meer de warm-bruine
tint moet hebben. Ik weet het niet precies meer, maar die
met die kopergroenen buik, zijn zeker ook Duin-hagedissen,
daar de Helm ook blauwgroen ziet en de hei meer groengroen.
Van dit aanpassen van kleur aan den levensbodem, hadden
we, een paar jaar later, ook oen staaltje in het Reichswald.
De grond leek me daar erg veonachtig toe en de hei was
er kaal en leelijk bruin. Wij vingen een stuk of zeven
hagedissen, daar het een ander soort was. Ze waren veel
kleiner on veel donkerder bruin, met bijna zwarte plekken
of strepen en hadden zoodoende precies de kleur van zwaren
turf. Ze zaten echter, tot onzen spijt, vol luizen, vooral in
da oksels, en we probeerden, door ze er lederen dag met
een fijn schaartje af te knippen, die te verwijderen. Na een
goede week echter, waren we nog niet veel verder, en, uit
vrees dat ze ons zindelijk troepje thuis zouden aansteken,
brachten we ze maar liever terug, waar ze gevangen waren.
Ze zouden het ook bij ons, in dat drooge zand en mos,
waarschijnlijk niet lang gemaakt hebben.
Dat jaar, in de vacantie, in de bosschen genietende, zorgden
wij natuurlijk voor een flinke aanvulling van de moslaag en
de kinderen ook voor nieuwe hagedissen en hazelwormen.
Zoo dikwijls reeds had ik verlangd, zelf eens een hazelworm

94

D E L E V E N D E N A T U U R .

te vangen en dit jaar was het lo\ mij gunstig. Op een
middag, tegen vier uur, ving ik, bijna op dezelfde plek, vlak
achter elkaar, drie hazelwormen. Er was zeker een nest in
de onmiddelijko nabijheid.
Wij kwamen einde Augustus thuis met een achttal hagedissen en vijf hazelwormen.
We voorden dit najaar weer Hink, wat in de maand
Augustus en begin September een heele toer is; daar de
wormen dan lui en schaarsch zijn. Ze zitten dan heel diep
en vindt men, diep spittend, dan veel nesten, met heel
kleine jongen; een vieze vondst!
Wij beproefden dus al menigmaal om meelwormen te
voeden; maar daar willen de onzen volstrekt niet aan, ze
lijden liever honger. Een enkele duizendpoot gaat nog wel
eens naar binnen; maar ze doen net, of ze 't griezelig vinden
en laten hem telkens weer loepen. Wel zag ik ze in die
jaren een groote wesp, een witje en een paar groote harige
rupsen verorberen, die, bij toeval, in hun jachtgebied waren
verzeild geraakt. Als wij thuis zijn, staat namelijk de groote
bovenruit van het kastje altijd open en hebben ze dus de
volle, vrije zon. Bij afwezigheid ben ik bang voor spreeuwen,
kraaien of katten en laat het liever dicht, mede uit vrees
voor plotselinge stortregens, daar er nog altijd een zinken
bak in is en al te veel nat onzen heibewoners niet goed
bekomen zou. Ook maakten we er een hangslootje aan, om
te voorkomen, dat onbevoegde handen ze te ruw aanraken,
of ze bij ongeluk zouden laten wegloopen.
Op vliegen zijn ze niet meer happig; ik sluit er dikwijls
een paar in, maar den volgenden dag zijn ze nog lustig
aanwezig. Spinnen echter zijn ze dol op! Sedert twee jaar
ben ik namelijk begonnen, vooral in den herfst, eiken dag
opnieuw den tuin te zuiveren van alle spinnen, die ik maar
kan machtig worden. Ik pik ze uil "t net met een stokje en
schud ze dan af in het terrarium en de hagedissen schieten
op het stokje af en happen ze weg, of hebben in een oogwenk den deserteur ingehaald en opgeslikt. Ze zijn er dol
op en springen bijna hel terrarium uit, allen door elkaar,
als ik het stokje wat te hoog houd. Die verandering van
spijs, zal hun, zoo tegen hun winterslaap, zeker goed doen.
Wij brachten dat seizoen ook een kleine rotspartij aan in
den rechter achterhoek van ons kastje en dit bracht veel
voordeel mee voor de diertjes.
De hazelwormen, die niet van de volle zon houden, liggen
er altijd opgerold en door elkander gestrengeld onder, te
genieten van de uilstralende warmte en de hagedissen liggen,
Juist ook daarom, meestal lang- en plal-uil er boven op,
zich te zonnen.
Dan is de ruwe steen hun ook van veel nut bij het vervellen en kan men ze zich, zoo heerlijk, langs en over de
scherpe oppervlakten zien schuren. Het vervellen, dat critieke
moment in hun leven, komen ze hier prachtig te boven,
want, sints jaren is er geen aan gestorven, zoover ik kan
nagaan. Wij hadden in September i902 20 hagedissen en
11 hazelwormen en dat getal werd door ons niet vermeerderd,
daar anders zelfs „ons" terrarium te klein zou worden en
de dieren, door gebrek aan ruimte, te veel zouden vechten.
Daarbij gingen wij de drie volgende zomers niet uit de
stad in de vacantie en kon ik dus in de maanden Juli en
Augustus zelf de terrariumdieren verzorgen. Hierdoor deed
ik zeer belangrijke ontdekkingen, die wel niet nieuw, maar
in gevangenschap toch zeer zeldzaam zijn.
Ik zot echter op den voorgrond, dat mijne mededcelingen
heel onvolledig zijn, daar mijne waarnemingen allen geheel
toevallig geschiedden, alloen uit belangstelling en niet stelselmatig of minutieus. Daarvoor is hun verblijfplaats te uitgebreid en daarbij wil ik hun zesjarige holen en nesten niet
verstoren en mag niemand dieper het mos oplichten dan

de bovenste laag. Ik dacht er toen ook niet aan, er ooit
iets over te schrijven on, zelfs de opname met den centimeter, gebeurden gekscherend, voor de grap met de kinderen.
Alleen de gelegenheid maakte, dat ik zag, wat ik weet.
Sommige wijfjes, zoowel van hazelwormen als van hagedissen, namen in die dagen zichtbaar in omvang toe. Ik
zal beginnen met wat te vertellen van den hazelworm, die
ik juist verraste. Ze was bizonder dik en ik voorde zo
speciaal wat overvloediger, tot zij op een dag heelemaal
niet meer wilde eten, en, een open zandplck opzoekende,
daar schijnbaar een zekere behoefte verrichtte. Dit deed ze
vlak daarna nog tweemaal. Ze begon nu echter een der
grijswitte hoopjes, die erg torenachtig en geleiachtig waren,
van boven af in 't midden te belikken. En ja, daar zag ik
het: een rechtopstaand stokje daar midden in, in een soort
vel, begon te bewegen, los te komen, e e n . . . . een beeldig
klein wormpje, als van goud en vlug als een aal, kroop weg
onder 't mos. Ik had geen gelegenheid langer te blijven
kijken en was al heel blij met mijn ontdekking. Den volgenden
morgen zag ik echter nog twee, precies even kleine jongen
en denk dus, dat de moeder dezen ook, evenals de eerste,
die ik bij zijn geboorte verraste, heeft uitgelikt. Ik pakte er
een en we namen voor de aardigheid de maat; het diertje
was 3 cM. lang. Ze zijn beeldig, net goudkleurige zijde, met
een blauwzwarte of donkergrijze streep van onderen in zijn
geheele lengte en zoo dik als een draadnagel.
De hazelwormen brengen dus levende jongen voort, die,
zooiira ze op de wereld zijn, verder maar voor zich zeil
moeten zorgen. Dit nu, gaat in de natuur zeker beter, daar
in de hei en 't mos genoeg kleine diertjes zullen zitten;
maar in gevangenschap, in een beperkte ruimte, is dat
lastiger. Gelukkig waren er op de rozen bladluizen voor de
eerste dagen en intusschen vroeg ik, uit de bosschen, om
hulp, in den vorm van versche plakken mos, waarin voorloopig weer genoeg voedsel aanwezig was. De diertjes
groeiden flink, maar in dat hooge mos, op dien betrekkelijk
groote oppervlakte, kreeg ik er niet eens elke twee dagen
een te zien. Ze zijn vreeselijk schuw, waarvoor ze dan ook
wel reden hebben, want al hun soorlgenooten, waaronder
ook de hagedissen, vinden hen een lekker hapje en eten ze
likkebaardend op. Menigmaal in die zes jaren, waarover ik
spreek, heb ik een jongen hazelworm verlost uil den greep
van een grooteren bek; maar ook dikwijls was het te laat
en zag men alleen nog maar eon gouden staaltje, of het
diertje had zoodanig in de knel gezeten, dat het kort op
zijn bevrijding stierf. De eerste paar jaren nam ik dan ook
de jongen, die ik kon pakken, uil het terrarium en zette zo
apart in hot oude kleine; maar waardoor het komt, of hoc
dan ook, zóó goed konden wc ze niet verzorgen, of zo gingen
's winters dood; misschien door kou, of warmte, of vocht,
of droogte, of vorst, maar zoowel hazelwormpjes als jonge
hagedissen, zijn verloren, als ik ze niet in het groote terrarium
laat. Dit deed ik dan ook do laatste jaren en het resultaat
is, dat er van de vraatzucht hunner medeburgers tot lieden
overbleven I hazelworm van 1005 en drie van 1900.
Hoewel hun lengte, zoowel als hun dikte erg verschillend
is, weet ik toch zoo circa, hoeveel ze groeien. Pas geboren
was degeen die ik opmat (het jong van eind Juli 1905)
3 cM. en tegen den rusttijd TVa cM. lang. Toen hij in het
voorjaar weer te voorschijh kwam, was hij 15 cM. geworden
en het volgend jaar om denzelfden tijd 24 cM. Nu, do derde
zomer ingaande, lijkt hij volwassen, is even groot als een
paar ouden,-36 c.M, en verraadt alleen zijn jeugd door zijn
prachtig gouden vel en zijn magnifieke blauwzwarte buik.
Naar mijn beste weten nagegaan, hebben ze dus drie jaren
noodig om te volgroeien en groeien blijkbaar in hun winterslaap het hardst.
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Ik heli er nu aog 3 van Augustas 1900 en ze zijn alle
drie zeer verschillend, zoowel van kleur als van dikte en
lengte. De eeu is mahouiehoidkleurig, de ander goud. terwijl
de derde meer züvepaclitig seliemert. (Over dezen laatsten
moet ik straks nog iets meer zeggen). De »mahonie« is veel
dunner en zoowat 5 cM. langer dan de andere twee. De
goudkleurige is het maksl: en kom! wel eens mei de ouden
mee gelijk eten. Hij is bizondei' dik en meer stomp van

model, nel, of zijn staart vroeger is afgebetefl, wat best
mogelijk is; maar zelfs heel klein was hij al zoo.
Ook kleine Ilagedisjes hebhen we in OILS Terrarium zien
opgroeien en zal ik daarvan nu wat vertellen.
In den paartijd kunnen beide families geducht vinnig zijn
en bijten elkaar deuken in het lichaam, die er soms dagen
in blijven. Treft de kneep edele déelen, dan kwijnen ze,
hoogstens eeu paar dagen en sterven. De llazelwonnen
vliegen elkaar het liefst naar de keel en knijpen en wringen
zóó lang. tot de tegenstander machteloos is en meestal
voor goed uit den weg geruinid is. Op deze wijze verloor
ik ei- verleden jaar twee. De llagodissen zag ik dikwijls
elkaar, bij het oksel, in de poolen bijten, tot die deelen,
geheel verlamd en bloedig, het arme dier uasleeplen. Ze
lijden dan zichtbaar en, toen ik wist, dat ze na een paar
dagen toch sterven, verlosten wij, het vorige jaar, drie
zulke ongelukkigen maar zelf uit htm lijden. Ik meen, dat
het alle drie »groenen« waren, dus zal het wel minnenijd
geweest, zijn. Opmerkelijk is liet, dat ze tegen hun dood,
blijkbaar hel, water opzoeken, want, als er dooden zijn,
liggen ze bijna altijd in den drinkensbak. Zouden ze koelie
zoeken-.'
In de bondsdagen zijn er meestal een paar Hagedissen,
die eieren bij ztch dragen, en eindelijk komt er een dag,
dal de een of ander volstrekt niet wil eten. Ze doel. niets,
als in 't. warme zand holletjes graven, cnet twee openingen,
krabt ze al maar weer toe, totdat ze blijkbaar een hol haar
haar zin heefl. Ze kruipt er dan geheel in, om een poos
later aan de andere zijde er weer uit Ie komen. Zij heefl
daarin dan waarschijnlijk haar eieren gedeponeerd; want
daarna is ze druk in de weer, met kop en ponten, om het
hul dielil te maken en houdt dit zoo lang vol, tot ze een
heuveltje gevormd heeft, dat ze dan verder zoo laat liggen.
Zoo vond ik, in Augustus 1903, drie zulke heuveltjes,
dicht, bij elkaar en, nieuwsgierig of mijn vermoeden juist
was, groef ik er twee van op. Ouder liet eene lagen 5 en
onder hel andere 3 eitjes, zoo groot als bruine boonen,
maar boller en mooier eivormig, echter niel puntig aan
één eind. De schil was eeu taai, dik vel,als van een kippenei, onder de schaal en geler van kleur. Ik dekte ze weer
zorgvuldig toe en durfde ze niet nog eens opgraven. Ik had
nog nooit gehoord of gelezen, dat iemand, in gevangenschap, jonge Hagedissen had uitgekregen eu was erg bang,
door eigen schuld, het welslagen te verstoren.
De zon scheen heerlijk stoovend op de heuveltjes en op
zekeren morgen, ik weet tot mijn spijl niet hoe lang daarna,
zag ik drie heel kleine Hagedisjes wegschieten. Ik pakte er
een. 't Was snoezig, o zoo mooi gevormd en zóó vlug! Het
school weg, toen ik het weer op 't mos zette. Het was met
staart en al circa S 1 ^ oM. groot. De uitroep naast mij: »o!
hoe teer en fijn, net porcelein!« was wèl juist; maar deed
me toch lachen, denkende aan die boerin, die de Rozen op
de bloemmarkl zóó mooi vond, en uitriep: »O! o! wat een
pracht! ze benne net nagemaakt!«
Ik haastte mij, ze wat versch mos te bezorgen en een
Brake portie bladluizen. Jammer, dat de groeten daar ook
zóó van houden, want dat. zijn erge concurrenten; terwijl
ze toch reeds zóó gevaarlijk zijn voor hun bestaan! Een
paai* maal zag ik, tot mijn groot verdriet, een jong in de
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maag van een groote Hagedis verdwijnen. Eenmaal redde
ik er nog een en zette toen de vier kleintjes, die ik successievelijk opving, aparl ; maar deze stierven allen reeds vóór
of gedurende hun winterslaap. Toch vond ik, 't volgend
jaar (1904!) bij T ontwaken '2 en in 't voorjaar van 1905 en
1906 ieder één jong exemplaar van den vorigen zomer in het
Terrarium. Ze waren Hink gegroeid, maar, één jaar oud
zijnde, nog niel half zoo groot als de ouden. Ze zijn o zoo
schuw! en komen slechts steelsgevvijze even boven, en kreeg
ik ze zoolang ze klein zijn, ten minste tot aan hun 2e jaar,
niel heel dikwijls Ie zien. Daarna worden ze moediger en
komen meermalen boven.
/on had ik er verleden jaar zomer een, en nu dit jaar
komt. er een circa 7 / 8 van de grootte der overigen, geregeld
met de anderen mee-elen. is echter nog niet zóó mak en
nog bang voor mijn hand.
Het is eeu mooi mannetje en meen ik stellig, dat het dat
laatste jong is, dal in 190(5 voor "teerst een nog heel kleine,
gelijk met de anderen onl waakte. De rest zal hij dit.seizoen
wel bijgroeien en durf ik bijna met zekerheid tot de conclusie
komen, dat ook de hagedissen, evenals de hazelwormen drie
jaar nood ig hebben om hun vollen wasdom te bereiken.
In 1906 brak toevallig drie maal de groote bovenruit en
was het zeker te onrustig en werd liet mos en het zand te
veel omgewoeld, om de scherven uit te zoeken. Ik zag ten
minste geen heuveltjes. De laatste zomer (1907) was te koud;
wel waren er twee bergjes in het zand, het eene met vijf
eitjes, maar de zou liet zich wachten en er kwam niets van.
Weißwaren er kleine hazelwormen, vijf telde ik er; maar
twee werden weer een prooi der anderen, terwijl ik er bij
was en nu kon ik niet nalaten de andere drie weg te nemen
en nog eens apart te zetten, met het treurig resultaat, dat
we ze dit voorjaar geheel verdroogd terug vonden. Ze zijn
7i/2 à 8 cM. lang.
Ik lien er nu geheel van terug gekomen de jongen aparl.
te zetten; een enkele maal kan men er een verlossen uil
de moordende kaken hunner verwanten; maar meestal moet
men rustig hel volgend voorjaar afwachten, om te zien,
hoeveel er zijn ontsnap! aan de vraatzucht der ouderen.
Dit voorjaar kwamen er weer 10 hagedissen en 9 hazelwormen uit hun winterslaap te voorschijn. Ze blijken dus
nogal oud Ie kunnen worden, want sinds 1902 kwam er van
buiten af slechts bij 1 hagedis; treurige rest uit het terrarium
van een vriendinnetje.
Een groote „kopergroene" weel, ik zeker, dat er altijd
geweest is, sinds „ons kastje" in gebruik werd genomen
als terrarium (eind Juli 1901) en „de Kale" werd ditmaal
voor de 5e maal wakker. Wij hadden er eerst twee van op
één dag vlak bij elkaar, gevangen. De andere was nog wat
grijzer, minder geel. Die stierf echter dezelfde zomer reeds,
terwijl de mooiste, overbleef. Gelukkig, dachten we toen,
maar misschien zouden we, als de mooiere in haar plaats
was dood gegaan, nu een paar jonge „Kalen" hebben.
Ook een groote „grijze", uit Scheveningen is reeds 0 jaar
een trouwe wormenklant. Dan is er nog een oude geteekende
hazehvorm. Nu vijf jaar geleden kreeg er een, een grijzig,
zilverig wijfje, bij den kop, op de rug, eenige blauwe vlekjes,
die zich vermenigvuldigden en hoe langer hoe blauwer
werden. Eerst dacht ik over ongedierte, maar bij nadere
beschouwing bleken het hemelsblauwe gekleurde schubjes
van zijn vel te zijn.
Ze werden in die jaren nog wat intenser blauw, maar
bleven verder hetzelfde. Deze grijze hazehvorm, nu „de
Blauwe" *eheelen, heeft ook in 190G een jong geworpen
(hel grijze van de 3, nu 2-jarige jongen). Deze vertoont ook
blauwe schubjes aan zijn boven-voorlijf en had die reeds,
toen ik hem voor 't eerst zag. Hij is er dus zeker mee ter
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wereld gekomen. Alleen begrijp ik niet, dat du moeder ze
pas later kreeg, maar ik weet dit zeker, daar wij er allen
met belangstelling op gelet hebben. Ze was volwassen en
reeds een jaar in liet lerrariiim. Misschien is het een ziekte,
maar ze is heel ving en eet veel en is een van de drie
inakslen. Ook het kleine „Blauwtje" is gezond en groeit
even hard als de andere twee.
liet is zoo aardig, als liet mooi weer is en het slotje rammelt maar even, bij het opendoen, of daar komen ze, al de
hagedissen naar mijn handen loepen en kijken met hun
mooie gond-roodgerande kraaloogjes me zoo vragend en
verlangend aan, terwijl overal tnssehen het mos en uit de
rots, rechtopstaande hazelwormkopjes, doodstil, al mijne
bewegingen begluren. Ze doen mij altijd aan aspergekopjes
denken, die uit den grond opsteken. Zoodra de hagedissen
dan heen en weer schieten op 't mos en ze hun bek, met
den worm, over den grond schuren, komen de Ü groote
hazelwormen en meestal één der kleinen — niet mee-eten
maar wachten. Ze raken geen worm aan, ol' ze moeten
hem hebben weggepakt en is het een gekrioel en gespartel,
dat het drooge mos je om de ooren vliegt. Het is eigenlijk
wel heel wreed, en moet men er niet bij denken, dat zoo'n
arme worm door twee, drie en meer dieren in stukken gelrokken wordt. Ik ben er nu tamelijk aan gewend, maaide natuur is eenmaal wreed en de dieren moeten toch eten!
Als ik, met het gietertje, water in den bak giet, komen er
ook meestal een paar dieren op het geluid af en likken, op
de manier van poesjes, met hun gespleten tongetje, het,
water naar binnen. Soms drinken ze lang en veel.
Het is- een heerlijk gezicht, die mooie, vlugge diertjes
zich te goed te zien doen, eerst aan volop eten. Sommigen
zijn heel gulzig en zag ik menigmaal, dat er een zes flinke
wormen at.
Daarna moe, van 't eten, vechten en hollen gaan ze plat
liggen in de zon, zóó plat, dat men zou zeggen, dat het
enkel vel was, knippen met de oogjes en likken hun baard
en genieten met recht van hun leventje. De hazelwormen
houden echter niet van de volle zon, komen midden op den
dag alleen maar vechten en een stukje meeproeven. Hun
etenstijd is 's morgens vroeg en tegen den avond. Een
bedekte lucht en een regendag zijn hun aangenamer, maar
als de bovenruit openstond, zag ik nooit, dat er een boven
was, terwijl het regende.
Als ik zoo mijn gezond, levendig troepje overzie, overvalt
me soms zoo'n innnig medelijden met die arme diertjes, die
wegkwijnen in een gewoon Terrarium. Ze missen meestal
wat ze het meest noodig hebben: zou, buitenlucht, een
dikke laag mos e n . . . . een beetje meer ruimte. Dan volgt
ook natuur eten en drinken.
Ze zijn zóó mooi, zóó elegant en worden zoo vertrouwelijk
mak. Juist gisteren, 14 Mei, trok de laatste zijn winterpakje
uit en ze schitteren nu op hun mooist, (wat in de Meimaand
trouwens met allés, wat er leeft in de Natuur het geval is),
en vergoeden, alleen reeds door hun schoenen aanblik,
ruimschoots de zorgen aan hen besteed.
'
Rotterdam, 15 Mei 1908.
G. M. R.—B.
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ENTOMOLOGISCHE BROKSTUKJES.
E e n vreemd nattturobject.
-J-V'ii mijner vrienden vond in de nabijheid van Harskamp
_ T ^ liij Ede een zonderling natiiurvoortbrerigsel. Het was
een geleiachtige massa, bestaande uit een in gordels
verdeelde geleiklomp waarin zich tallooze stippen vertoonden.
Na 't vreemde ding goed bekeken te hebben meende Ik
te moeten gelooven dat het slakkeneieren waren. Het geleek
tenminste sterk op de elermassa's die watc-rsiakkeu tegen
de wanden van een aquarium afzetten. Toch pleitte de
vindplaats daartegen, want mijn vriend vond het ding op
een braamblad eu naar hij zelde, niet in de onmiddellijke
nal iljheid eener sloot, 't lieste was hel de gelei klomp stofvrij
te bewaren en dat deed ik dan ook. Eiken dag bekeek ik
het. nauwkeurig met een loep, tot, na eenige dagen, de geheele massa plotseling leefde van honderden kleine larfjes
of wonnpjes naar 't leek. Nu kwam 't microscoop er aan
te pas en met behulp daarvan kon ik uitmaken dat het een
kokerjuilerlarve moest zijn. Nu is er in ons land slechts
cene kokerj utter larve die op 't droge leeft en dat is een
zeer kleine, ze heet Enolcylla pusllla en de kleine larfjes,
die aan den voet van boomen op 't mos leven, maken aardigregelmatlge huisjes van zandkorrels, die gevormd zijn ais
flauw gebogen cylindertjes.
De elerenmassa was echter te groot, dan dat zo van
een zoo klein Insect afkomstig zou kunnen zijn, ook pleitte
de grootte der jonge larfjes daartegen.
Het beste leek me dus aan te nemen, dat de moeder vau
de larfjes zich had vergist en dat de ware bestemming der
eieren de sloot zou zijn geweest. Daarom legde ik de elerenmassa in een klein aquarium op een drijvend blad en liet
dus aan de diertjes keuze tusschen nat en droog.
De larfjes verlieten echter in de eerste dagen de gelelmassa
niet en nu werd mij de beteekenis daarvan duidelijk. Ze
werd namelijk kleiner en kleiner en daar de larfjes groeiden
werd de gelei klaarblijkelijk door de larfjes als voedsel
gebruikt. Toen de gelei sterk geslonken was, trof ik reeds
enkele larfjes in 't water aan en bleek mijn vermoeden dus
juist te zijn. Na nog eenige dagen scharrelden honderden
larfjes op den bodem rond. Ze aten van de waterplanten
de opperhuid af en maakten zich van hetzelfde materiaal
kleine kokertjes, waar hun achterlijf geheel in wegschool.
Dat maakte de zaak dus volkomen duidelijk. Het waren
dus wel degelijk kokerjulïerlarven en de mama bad zich
dus vergist. Op het braam blad had er niet veel van de
diertjes terecht gekomen en ik moet tot mijn schande bekennen dat ze in mijn aquarium ook niet volwassen zijn
geworden. Vermoedelijk hebben de kleine bleitjes ze allen
opgepeuzeld en zoodoende is dit opstelletje een »brokstukje"
gebleven.
Iets dien ik nog op te merken, nl. dit, dat de elermassa
zoo groot was, dat die bezwaarlijk in dien toestand door
éen wijfje gelegd kan zijn, tenzij, en dat Is zeer wel mogelijk,
dat de gelelmassa bij het leggen veel kleiner, doch sterk
hygroscopisch was. dus water (b.v.b. regenwater) opnam en
daardoor' tot dien omvang zwol.
De gordels of banen in de eiermassa dulden vermoedelijk
op het »baansgewljze« leggen der eieren door 't wijfje.
Dat het een collectief legsel zou zijn geweest, d.i. een
legsel van meer dan één wijfje, komt mij om verschillende
redenen onwaarschijnlijk voor.
Instinct of v e r s t a n d ?
't Was op een mooi plekje in de Spiegel te Bussum, vroeg
in den morgen.
De blauwe klokjes bengelden lief tusschen de ragfijne

