
440 DE LEVENDE NATUUR. 

ten noorden van de Zwarte zee en in Hongarije, een waar steppengras, Stipa 
capiüata, dadelijk kenbaar aan de vezelige draden, die als spinrag uit de bloemen 
waaien. De andere Stipa, het veergras, moest er ook groeien; want wij hadden 
al meisjes gezien, die het bij wijze van reiger-aigrettes op den hoed droegen. 

Dit gaf hoop voor de volgende dagen; er was dus minstens één echt lid van 
de steppenmaatschappij aanwezig. Die wordt als een kolonie beschouwd van 
de flora aan de oevers der Zwarte Zee, Pontos Euxeinos; een kolonie die zich 
vóór den ijstijd hier gevestigd moet hebben. Als het ten minste geen restant 
is van een dergelijke flora, die een zeer groot verspreidingsgebied had in den 
lateren tijd, toen bijna geheel Noord- en Midden-Europa een steppenlandschap was 
en een steppenklimaat had. E. HEIMANS. 

DE KRAAG-AGAME, CHLAMYDOSAURUS KINGI GRAY, 
IN „ARTIS". 

IE op zonnige uren van den dag eens een kijkje komt nemen in het 
nieuwe Reptielenhuis van „Artis", heeft alle kans kennis te maken 
met een der meest interessante bewoners van dit om zijne biologisch-
juiste en artistieke inrichting steeds meer gewaardeerde gebouw, 
dat in de Reptielen-afdeeling zoowel als in het Insectarim zooveel 

moois en belangrijks uit de levende have van ons Kon. Zoölogisch Genootschap 
herbergt. 

In een der drie reuzen-terraria van de linkervleugelzaal, ingericht voor de 
grootere hagedissen en landschildpadden, leeft namelijk reeds sedert geruimen 
tijd een exemplaar van den zoo uiterst zelden geïmporteerden Chlamydosaurus 
Kingi Gray, de Kraag-agame van Queensland en Noord-westelijk Australië. 
Schijnt de zon, dan ziet men het door zijn beschuttende kleur niet gemakkelijk 
te vinden dier op een der vele eikenstammen zitten, die hem in zijn ruime en 
doelmatig beplante verblijfplaats de gelegenheid bieden, aan zijn natuurlijke 
neiging tot klauteren te voldoen. 

Overlangs op een tak uitgestrekt, kop, lichaam en staart aangedrukt, laat 
het de pooten veelal „onverschillig" afhangen, zich koesterend in de zon, 
en blijft, wanneer wij z\jn verblijf betreden, rustig — ofschoon een oog in 
't zeil houdend — zitten, totdat het uitstrekken van de hand een plotselinge 
actie teweeg brengt, de gestalte zich opricht, de kolossale kraag zich even 
ontplooit, en met een paar vlugge sprongen over de takken, de zonderling-mooie 
hagedis zich buiten het bereik onzer handen heeft gebracht. Zetten wij nu de 
vervolging voort, of ook verassen wij het op den bodem zittend dier door 
plotseling binnentreden in zijn verblijf, dan kan het gebeuren, dat wij de meer 
dan een halven meter lange hagedis met opgerichten „kraag" verschrikt zien 
wegvluchten en wel in halfopgerichten stand ongelooflijk snel „op de achterpooten 
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springende en rennende", — waarbij de staart niet tot stuur dient, of achterna 
sleept, doch hoog wordt gedragen als bij een vluchtende fasant —, ons aldus de 

oer-oude verwantschap tusschen Reptiel en Vogel nog heden ten dage verkondigend 
en ons een juist beeld gevend van de bewegingswijze veler uitgestorven Dino-
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sauriers; gelijk de Iguanodon-skeletten in het Brusselsch Museum voor Natuurlijke 
historie — ons op de laatste vergadering der N. H. V. nog levendig in herinnering 
gebracht — die in hun doode majesteit nog voor den geest roepen. Deze eenigszins 
gewaagde bewering mogen wij met meer grond volhouden daar Chlamydosaurus 
niet alleen — evenals de niet minder interessante eveneens in „Artis" aan
wezige Amphibolurus barbatus Cuv, de Baard-agame of Jodenhagedis, en Physignatus 
lesueuri Gray, de Wateragame — een der weinige thans levende hagedissen is, 
die ons soms nog al is het dan ook bij uitzondering deze voor Reptielen zoo 
hoogst interessante wijze van beweging te zien geven l) doch tevens reeds in 
het Pleistoceen van Queensland gevonden is geworden, en dus inderdaad door 
ons mag worden beschouwd als een zeer „ouden" reptielen-vorm, die op het 
afgelegen Queensland en in Noordwestelijk Australië tot op heden bewaard is 
gebleven. Gelijk meermalen kleinere diervormen op afgelegen eilanden, waar ze 
weinig aan ingrijpende vervolging bloot gesteld zijn, zich van oudsher hebben 
kunnen handhaven. (Madagascar, Celebes, de Philippijnen, Nieuw-Guinea, en de 
Australische eilanden ieder onderscheidenlijk met hun Knaagmaki, Anoa, Mindoro-
buffel, Mierenegel-soorten, Buidel- en Vogelbekdieren zijn van dit verschijnsel 
sprekende voorbeelden). 

De ruime afmeting en doelmatige inrichting van het aan de eischen der 
bewoners zooveel mogelijk beantwoordend verblijf maken het mogelijk, onze 
Chlamydosaurus en Amphibolurus af en toe eens bij deze interessante bewegings
wijze, welke men anders bij gevangen hagedissen niet licht zal kunnen waar
nemen, te verrassen. 

Is voor den kenner de Chlamydosaurus vooral om deze aan de „voorwereld
lijke" hagedissen herinnerende en, afgezien van de staarthouding, eenigszins op 
het springen der Kangoroe's gelijkende „schrik-beweging", reeds een allermerk
waardigste verschijning onder de Reptielen, niet minder trekt de Hagedis door 
haren, ook eiken leek terstond opvallenden, halskraag ieders opmerkzaamheid. 
Aan weerszijden van den kop vertoont zich bij het mannetje een groote, geplooide 
en aan den rand fijn-uitgetande, kraagvormige voortzetting van de huid, die in 
rust langs en over hals en borststreek gevouwen ligt. Wordt het dier verschrikt 
of gaat het tot den aanval over — in #Artis" vertoont de hagedis het zonderling 
schouwspel soms zelfs reeds bij het vangen en verorberen van een meelworm — 
zoo richt zich deze kolossale, met gekielde schubben bezette halskraag plotseling 
rondom den kop met den dreigend geopenden muil op, en doet de Hagedis ons 
versteld staan over deze weergalooze „imponeerhouding", die het voorkomen van 
het zich tot den aanval gereed houdende Reptiel plotseling op indrukwekkende 
wijze vergroot en dreigend van aanzien maakt. Wel poogt het dier zich eerst 
nog door de vlucht op in de buurt zijnde boomtakken te beveiligen, doch is bij 

•i l)c drie bovengenoemde Agamen-Soorten verloonen ons dit verscliijnsel nl. sleclils, 
wanneer de dieren hevig opgewonden of plolseling verschrikt zijn. 
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te na komende vervolging terstond geneigd tot woedend toebijten, waarbij het 
dan kop en bovenlichaam met den uitgespreiden kraag opricht en, naar wij 
meenen te hebben waargenomen, ook van het lange, dunne staarteinde als slag-
wapen gebruik maakt. Prachtig van houding en actie is de aldus tot verdediging 
en zelfs tot den aanval zich gereed houdende Hagedis, wiens vimponeerhouding" 
onder de Reptielen misschien alleen nog door het zich dreigend en met plotseling 
verbreeden van den hals gepaard gaande hoog oprichten van den Brilslang 
overtroffen wordt. Onwillekeurig moet ik, wanneer het mij gelukken mag onzen 
Chlamydosaurus kingi tot het aannemen van zijn „schrikstand" te bewegen, 
denken aan het effekt dat de Afrikaansche olifant maakt, wanneer hij verontrust 
zijnde, plotseling zijn reusachtige oorlappen ter weerszijden van den kop naar 
voren brengt en uitgespreid houdt. De beide kraaghelften van den Chlamydosaurus 
doen, vooral ook door hunnen het trommelvlies omgevenden stand, aan eene 
enorme uitbreiding der beide ooischelpen denken. Of wij hier werkelijk met 
reusachtige ooren te doen hebben, zou (vergelijkend anatomisch) zijn afteleiden 
uit analogischen bouw van het steunende kraakbeen, de spieren, die hen 
bewegen, de bloedvaten die hen voeden en de zenuwen die hen innerveeren. En 
inderdaad heeft nu het onderzoek van Ch. W. de Vis, die den zonderlingen 
„kraag" van den Chlamydosaurus anatomisch onderzocht, aanleiding gegeven tot 
de uitspraak, dat de beide kraaghelften als het ware reusachtig vergroote oor
schelpen zijn, en vermoedelijk ook de geluidsgolven, in de richting naar het 
trommelvlies toe, zullen terugkaatsen. Dit verklaart misschien het aannemen van 
den „schrikhouding" bij het zoeken en vangen van een rondkrabbelenden en geritsel 
veroorzakenden meelworm, gelijk wij dit bij onzen Chlamydosaurus hebben 
gezien; schrik of aanval kunnen hier toch moeilijk als motief voor het aannemen 
der imponeerhouding gelden. Het is echter ook mogelijk, dat wellicht elke, zij 
het ook — als door 't zien van buit b.v. wordt teweeggebracht — geringe, 
//opgewondenheid" een reflex-beweging der „kraag" tengevolge heeft, analoog 
aan die, welke bij verdediging of aanval plaatsgrijpt. 

De zonderlinge kraag dient dus allereerst tot indrukwekkende vergrooting 
der physiognomic; veroorzaakt den „schrikstand" of de „imponeerhouding", die 
bij zoovele dieren op zoo verschillende wijze kan tot stand komen; vervolgens 
dient hij wellicht als buitengewoon groote oorschelp en tenslotte misschien nog — 
als de manen van den leeuw en de uitgebreide halsveeren en vleugels van 
vechtende vogels tot beschutting der achter-liggende voorste lichaamshelft. 
Evenals de in sommige gevallen optredende merkwaardige wijze van voortbeweging 
heeft dus ook de kraag van Chlamydosaurus haar bijzonder „biologische" be
teekenis. De merkwaardige, en zoo gezegd uiterst zeldzaam in gevangen staat 
voorkomende hagedis werd door Allan Cunningham ontdekt en door Gray 
wetenschappelijk beschreven. 

Zij komt thans nog voor op Queensland, Noord- en Noordwest-Australië en 
is een der merkwaardigste vormen uit de Agamengroep, getypeerd door Agama 



444 DE LEVENDE NATUUR. 

stellio L. van oostelijk Zuid-Europa, Klein Azië en Noord-Afrika, bekend onder 
den Arabischen volksnaam Hardeen. De groep der Agamen bevat ongeveer 200 
soorten zeer verschillende hagedissen, alleen van de oude wereld en tot onge
veer 30 geslachten te brengen. Van alle overige hagedissen onderscheiden de 

Gedreven uit oen vlakke plaat lïrons door G. H. LANTMAN. 

Agamen zich door hun z.g. acrodont gebit, d.w.z. een tandstelsel waarbij 
de tanden niet in afzonderlijke tandholten doch boven op de kaaklijst staan. 
Andere familietrekken zijn de breede en korte, vleezige tong en het afwezig 
zijn van verbeeningen of beenplaten in de huid, vaak zijn evenwel stekels of 
dorens, vooral op den kop en den staart aanwezig. Bij vele soorten treft men 
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typische kleurverandering aan, als ook de gewoonte van knikkende bewegingen 
met den kop te maken. Met de Leguanen en Gordelstaarten hebben zij het hoog 
op de pooten" loopen, als gewone wijze van voortbeweging gemeen, velen dragen 
daarbij den staart eenigszins naar boven gekromd, en bij Chlamydosaurus en 
de beide andere vroeger genoemde soorten wordt dan nog het vermogen gevon
den, zich onder buitengewone omstandigheden op de achterpooten springend en 
loopend te bewegen, gelijk wij dit tevoren in ons opstel uitvoerig hebben geschil
derd. De meeste Agamen zijn bodemdieren, eenige soorten, waaronder ook 
Chlamydosaurus, houden zich gaarne in kreupelhout en laag geboomte op. 

De Australische Kraag-Agame leeft in het woudgebied bij voorkeur op 
de lagere stammen, in het struikgewas en beweegt zich gaarne ook op en tus
schen de bovengrondsche wortels der hoogere boomen, waar zij zich waarschijn
lijk uitsluitend met insecten en wellicht ook nog met zeer kleine zoogdieren 
voedt. In „Artis" eet zij althans regenwormen, meelwormen en rauw vleesch; 
vruchten en rauw ei werden zoover wij konden nagaan nimmer door onzen 
Chlamydosaurus genuttigd, doch steeds door de met hem hetzelfde terrarium 
bewonende Parelhagedissen (Lacerta Ocellata L.) en hun in het Reptielenhuis 
geboren en getogen na-kroost verorberd. Onze Kraag-Agame kwam in zeer 
slechten toestand aan, en moest geregeld uit de hand worden gevoerd. De 
oppasser hield het dier daarbij stevig vast en in den door boosheid opengesper-
den of anders voorzichtig opengemaakten bek stopte ik vervolgens de vochtig 
gemaakte regenwormen. Later raakte het dier zoo aan deze „voedering" gewend, 
dat onze bekwame oppasser het niet alleen zonder verdere hulp afkon, doch 
tevens het dier er toe wist te bewegen, zelf het hem voorgelegde voedsel meel
wormen en vleesch op te nemen. Bij hooge temperatuur in zonneschijn gaat de 
Chlamydosaurus zelf op zijn voedsel uit, gedurende den somberen, zonloozen 
wintertijd moet de oppasser zijn zeldzamen gast nog zelf bedienen. 

De Kraag-agame heeft een lengte van ongeveer 3/4 Meter, waarvan Vs op 
den langen staart komt. De hoofdkleur is een beschuttend bruin, met veel 
donkere en lichtere onregelmatig verspreide vlekken. Misschien vertoont het 
dier, eenmaal in normalen doen gekomen, ons in den voortplantingstijd of op 
heete zomerdagen, meer kleurverscheidenheid, gelijk vele grauw-uitziende Agamen 
ons op bepaalde tijden soms plotseling met blauwe en gele, zelfs roode kleuren 
komen verrassen. 

Merkwaardig zijn nog de slanke, stevige pooten, de zeer lange teenen, het 
groote zichtbare trommelvlies, de levendige, eenigszins uitpuilende oogen en het 
stevige gebit van spitse kegelvormige tanden, als ook de duidelijk zichtbare 
prae-anale- en dij-poriën. 

Waar de weinige van Chlamydosaurus in boeken voorkomende afbeeldingen 
meestal weinig gelijkend en onjuist geteekend zijn, meende ik goed te doen, met 
een duidelijke, natuurgetrouwe en een juist beeld van het dier in zijn ruststand 
gevende teekening, van de vaardige hand der dierenschilderes Mejuffrouw M. Kelting, 
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voor De Levende Natuur te laten maken. Bovendien was de Heer G. H. Lantman 
kunstdrijver hier ter stede zoo vriendelijk mij een photo van de Hagedis in 
schrikhouding ten gebruike te geven, zooals die door hem uit een vlakke bronsplaat 
werd gedreven; wèl een bewonderenswaardig staaltje van drijf kunst dus! Zoo 
sluit ik dan mijn opstel met de hoop dat onze Chlamydosaurus nog een lang 
leven in //Artis" beschoren zij en ons nogmeeideregelegenheid tot waarnemingen 
zal geven. 

Januari 1913. A. F. J. POKTIEUE. 

DE ZWARTE LIJSTER. 

ATEHÜAt! voor Pasohen was ik in mijn luin aan het werken. Gewoonlijk 
houden eenige musschen me gezelschap, daar er voor die brutale gasten altijd 
wal Ie vinden is, omdal ik dniven hond. Andere vogels komen er niet veel, 
wat ook niemand zal verwonderen, als ik meedeel, dat mijn tuin in Amsterdam, 
te midden van huizen met drie verdiepingen is gelegen, dus een echt stads
tuintje is. Doch op den dag, waarvan ik zooeven sprak, kwam een zwarte 

lijsier af- en aanvliegen. Ze scheen iels te zoeken en lol mijn verbazing vloog ze zelfs in mijn 
prieel. Nieuwsgierig geworden wal ze daar uitvoerde, keek ik lersluiks toe en zag, dat ze 
blaadjes in een hoek van hel prieel, dat van latten gemaakt en met klimop begroeid is 
neerlegde. Ik begreep, dat ze een nest ging bouwen. Hij mijn kennissen informeerde ik, of 
zoo iels meer voorkwam. Een groote zeldzaamheid scheen het niet te zijn, want de meeslen 
wisten te vertellen, dat de lijster dikwijls meer dan één nest bouwt en dan enkele gebruikt 
als zoogenaamde speelneslen. Een speelnesl moest hel mijne ook zijn. Gedurende de Paasch-
dagen verscheen de lijster evenwel weer en werkte met ijver voort. Eerst droeg ze kleine 
takjes aan, toen natte klei en ten slotte dunne vezeltjes en mos. Woensdagmorgen lag 
het eerste ei in het nest. Het zou dus niet als speelnesl, dorh wel degelijk als broednest 
gebruikt worden. Eiken 
dag kwam er een eitje 
bij, tot er vier waren. Om 
het. dier tegen kallen te 
beveiligen, spande ik een 
ond vischnel rondom hel 
prieel. Eerst vermoed ik 
hel prieel zooveel moge
lijk, doch langzamerhand 
scheen de lijster zoo aan 
me gewend Ie raken, dat 
ze rustig op het nest bleef 
zitten, al kwam ik vlak 
hij het nest in het prieel. 
Dit bracht mij op de idee 
om de nieuwe bewoner 
van mijn prieel Ie photo-
grapheeren. Ik plaatste 
mijn toestel op een af-


