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26e Jaargang No. 9 juni 1968 Acanthodactylus e. erythrurus 
Een mooie vertegenwoordiger van de zoge-
noemde franjetenen, of wei: franjevingers, zo-
als het dier uit het Duits vertaald zou gaan 
heten. Daze benaming is afkomstig van de rij 
franjeachtige schubjes die deze hagedissen 
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aan de vingers en tenen dragen. 
In Europa is dit geslacht met slechts een 
soort vertegenwoordigd, te weten de afge-
beelde A. e. erythrurus, vroeger A. vulgaris 
genoemd. Het is een krachtige hagedis, die op 
het eerste gezicht op een Lacerta lijkt. De 
staart is 11/2 a 2 X zolang als hat lichaam. 
Hat volwassen dier meet 18-20 em. 
De jongen zijn aan de bovenkant fluweel-
zwart, met 7- 9 witte of bruingele lijnen op de 
rug. Met het stijgen van de leeftijd vormen 
zich in deze strepen lichtgele tot bruingele 
puntjes. Deze zijn eerst klein en vrijwel rond, 
later worden zij groter en vormen een vlek-
kenpatroon op de rug, hetwelk wordt geflan-
keerd door twee duidelijke lengtestrepen, 
waarvan de linkse op de foto te zien is. 
Oudere dieren hebben op de flanken gele 
vlekken, aangevuld met blauw bij de manne-
tjes. De onderkant van de staart is lakrood, 
hetgeen ook al in het jeugdstadium het geval 
is. 
A. e. erythrurus leeft in droge, zonnige stre-
ken waar stenen en zand voorhanden zijn. Zij 
verbergen zich in zeit gegraven gaten in de 
grond. Het zijn zeer levendige maar schuwe 
dieren, die schoksgewijze lopen en met hoog-
geheven kop, gestrekte voorpoten en wijdge-
spreide achterpoten plegen te rusten. Dit zal 
wei te maken hebben met de als regel flink 
hete ondergrond. 
Het voedsel bestaat uit insecten. 
Het verspreidingsgebied loopt van het Mid-
dellandsezee gebied, via Spanje naar Noord 
West Afrika. 
Voor hat droge terrarium is dit een zeer ge-
schikt dler. Wegens zijn graafneigingen is een 
zandbodem gewenst. 

Jaargangen 
Bij de heer A. T. Reijst, inlichtingendienst, W. de 
Zwijgerlaan 86, Castricum, zijn nog complete oude 
jaargangen van lacerta verkrijgbaar voor de prijs van 
f 10,- per stuk (ingebonden f 15,50), te weten de 
20e, 22e, 23e, 24e en 25e jaargang. losse nummers, ook 
van sommige oudere jaargangen kosten f 0,60 en 
dubbelnummers f 1,-. De heer Reijst zal U desge-
vraagd gaarne Iaten weten welke nummers nog be-
schikbaar zljn. 
Bestellingen dienen steeds aan de heer Reijst te 
worden gericht en de verschuldigde kosten dienen 
eveneens aan hem te worden voldaan en dus niet 
aan de penningmeester. 
Wilt U er verder nog eens aan denken dat bij ver-
zoeken om inlichtingen e.d. steeds een antwoordpost-
zegel dient te worden bijgevoegdl 

Red 

Gevraagd: 
J. Earhart en J. Duyn p/a Zuid-WIIIemsvaart 22 te 
's-Hertogenbosch, tel. 04100-3 46 87, vragen te koop: 
Triturus alpestris apuanus, Salamandra salamandra 
(vuursalamander) en Pleurodeles waltl (ribbensalaman-
der); verder een niet-lekkend aquarium, maten en 
prijsopgaaf aan bovenstaand adres. Tenslotte vragen 
zij een of meer adressen, waar kienhout te koop is. 


