Vreemde vogels als huisdier?
Huisdieren zijn er aan gewend dat ze elke dag verzorgd worden. Als
ze in de vrije natuur zouden worden losgelaten, zouden ze dat
waarschijnlijk niet overleven. Ze zijn niet meer gewend om zelf op
zoek te gaan naar voedsel en weten ook niet precies wie hun
vijanden zijn.
Huisdieren hebben zich in de loop der eeuwen aangepast aan de
mens; hun gedrag werd rustiger. Ze werden weliswaar makkelijker te
hanteren, maar instinctieve gedragingen zoals bijvoorbeeld
vluchtgedrag of kuddegedrag blijven aanwezig.
In het wild hebben dieren door een natuurlijke selectie het uiterlijk
dat de beste kansen biedt om te overleven. De mens heeft bij het
fokken van huisdieren vaak juist geselecteerd op opvallende,
afwijkende eigenschappen die hij nuttig of mooi vond. Het uiterlijk
van huisdieren is vaak zo veranderd, dat je bijna niet meer kunt zien
waar ze van af stammen.

Bezint eer ge begint.
Vooral bij ‘vreemde vogels’!
Naast de ‘gewone’ huisdieren worden er ook diersoorten als huisdier
gehouden zoals tropische vissen, terrariumdieren en waterschildpadden,
maar die hebben een zeer specialistische verzorging nodig en soms is het
zelfs verboden om bepaalde diersoorten als huisdier te houden.
Papegaaien
Papegaaien behoren tot de meest geliefde volièrevogels. Papegaaien behoren tot de meest
intelligente vogels met de best ontwikkelde
hersenen. Er bestaan ongeveer 600 verschillende
soorten papegaaien met verschillende
karaktereigenschappen en kleurvariaties. De
grotere soorten kunnen 50-60 jaar worden.

De Grijze Roodstaart mag sinds
2016 niet meer verkocht worden

Papegaaien zijn bezige beesten die niet alleen
kunnen zijn. Je moet er veel tijd en aandacht aan
kunnen geven. Papegaaien hebben een aantal
karakteristieke kenmerken. Ze hebben een diepe,
dikke, gekromde snavel, waarvan de bovensnavel
over de ondersnavel heen valt. De bovensnavel is
niet zoals bij andere vogels, stevig vergroeid met de
schedel, maar is ermee verbonden door een
gewricht. Daardoor kan hij allerlei bewegingen omhoog en omlaag maken. Bovendien kan de
ondersnavel opzij bewegen. Papegaaien zijn erg sterk met hun snavel en kunnen iets heel stevig
vasthouden en zelfs breken. Let er ook heel goed op dat ze de goede voedingstoffen binnen krijgen
i.v.m. het kunnen krijgen van ziektes. Goed voedsel is heel belangrijk.
Papegaaien kunnen veel rommel maken. Ze produceren veel stof. Houd er dus rekening mee dat er
allergieën kunnen optreden en besef dat ze een goede stevige volière nodig hebben. Naast heel veel
aandacht hebben ze ook speeltjes en klimstokken nodig. Iedere soort heeft zijn eigen
karaktereigenschappen. De ene is makkelijk wat te leren en er zijn ook soorten die veel en hard
schreeuwen. Papegaaien moeten regelmatig een douche hebben om hun verenkleed goed te
onderhouden.
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Baardagamen
Baardagamen zijn lichtbruine reptielen met stekels
op en onder de kop. Het lichaam is horizontaal
afgeplat en bezet met vele zachte stekels. Ze komen
voor in Australië in de woestijn en in droge bossen.
Het terrarium moet dus op een woestijn lijken met
zand en stenen en een constante temperatuur door
degelijke lampen. Het moet ook voldoen aan de
juiste uren licht: 12 uur licht en 12 uur donker. Denk
ook aan de stroomrekening want de lampen
gebruiken veel en zijn vrij lang aan. Er moet ook
rekening mee gehouden worden dat agamen 50 tot
60 centimeter groot kunnen worden. Als ze jong zijn
kunnen er twee mannetjes bij elkaar gehouden worden
tot ze ongeveer 2 jaar oud zijn. Dan zijn ze geslachtstrijp.
Het voedsel van de baardagaam bestaat uit levende krekels en sprinkhanen. Ook eten ze graag
groente, fruit, kattenvoer, jonge muisjes en ratten. Om te groeien en te vervellen hebben de dieren
bepaalde vitaminen nodig. Baardagamen hebben verder niet veel aandacht nodig, maar je moet ze
wel regelmatig oppakken om ze aan je te laten wennen. Je mag ze in de
zomer ook buiten in een bak zetten zonder lampen. Denk er ook aan dat
een grote terrariumbak in orde maken duur is en dit zonde is als dit in een
opwelling gekocht word. De dieren moeten ook 2x maal per week
besproeid worden en drinken liever vallende druppels dan uit een
schaaltje. Als een mannetje agressief wordt krijgt hij een pikzwarte baard
en ook tijdens een paring dus ook daaraan is te zien of het een man of een
vrouw is. Ook aan de verwijde poriën tussen de achterpoten kun je zien
dat het een mannetje is.

Slangen
Meer dan 65 miljoen jaar geleden ontstonden de slangen uit hagedisachtige dieren. De huid van een
slang is niet glibberig, maar droog en glanzend. Die huid wordt bij de vervelling meestal in een stuk
afgestroopt. Veel soorten hebben prachtige kleuren of schitterende patronen. Er zijn slangen die
korter zijn dan een regenworm, maar er zijn ook heel grote exemplaren. Bij elkaar komen er op de
wereld meer dan 2000 soorten voor. In het algemeen zijn ze in te delen in gifslangen, wurgslangen en
slangen die in een keer hun prooi vangen en doorslikken.
Niet-giftige slangen zijn Noord Amerikaanse rattenslangen,
Taiwanese streepstaartlangen en kousebandslangen.
Ook bij het houden van slangen komt heel wat kijken, zoals
een groot goed ingericht terrarium. Volwassen slangen
hoeven maar eenmaal per week gevoerd te worden, maar
drinkwater moet wel steeds beschikbaar zijn.
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Reptielen in de Nederlandse natuur
Reptielen in de Nederlandse natuur zijn beschermd. Je mag ze dus niet als huisdier houden.
Muurhagedissen zoeken de zon op in Maastricht
Muurhagedissen zijn voor Nederland heel bijzonder. Ze
komen alleen maar in Maastricht voor, met name in De
Hoge Fronten (de Wèrreke). Dat is de plek waar meer
dan 300 jaar geleden verdedigingswerken tegen
kanonskogels gebouwd werden. Het gebied is één van de
warmste plekjes van Nederland. Muurhagedissen zijn
namelijk echte zonaanbidders. Bij de eerste zonnestralen
in februari zie je ze al op hun ‘zonnebank’ liggen, op een
richel in de muur. Omdat ze, net als slangen, koudbloedig
zijn, moeten ze al hun energie uit de zon halen. Behalve
zon is plantengroei op de muur heel belangrijk omdat er
kleine diertjes op af komen en daar zijn hagedissen dol op.
Zij eten bijna alles wat in hun bek past: insecten, maden,
spinnen en zelfs pissebedden.
Teveel bomen en struiken houden de warmte tegen en
daarom is het goed dat de herder af en toe het ruige groen
door de schapen laat afvreten. Hagedissen houden hun winterslaap in de holletjes van de muren.
Rond april leggen de vrouwtjes vijf of zes eitjes in de gaten in de muur. Hagedissen zijn beschermde
dieren; je mag ze dus niet proberen te vangen. Op een zonnige dag moet je maar eens gaan kijken.
Als je teveel lawaai maakt, schieten de hagedissen als bliksemschichten in de openingen tussen de
stenen.
Slangen
In Nederland komen drie soorten slangen voor: de ringslang,
de gladde slang en de adder.
De ringslang heeft een bruingrijze tot zwartgrijze kleur, een
witte buik en een gele band om de hals. Hij komt voor in
waterrijke gebieden en kan wel 2 meter lang worden. De
ringslang is niet giftig en eet vooral kikkers en kleine zoogdieren.
De gladde slang wordt nog geen 80 centimeter lang en is niet giftig. De kleur is meestal lichtbruin tot
grijs met op de rug enkele naast elkaar gelegen rijen kleine vlekjes die soms samensmelten tot een
streep. De gladde slang eet voornamelijk reptielen zoals jonge slangen en hagedissen, maar ook
kleine zoogdieren.
De adder is bruinachtig met een zigzag tekening op de rug en heeft een driehoekige kop. Het
vrouwtje wordt zo’n 75 cm lang, mannetjes blijven kleiner. Een adder is giftig en eet muizen en ratten.
In de zomer warmt hij zich op om sneller op prooien te jagen, maar in de winter houdt hij een
winterslaap.
Hazelworm
Een hazelworm is geen slang, maar een hagedis zonder
poten. De kleur is bruin tot grijs met op de rug en flanken
meestal een paar dunne donkere strepen. Omdat de
hazelworm op een slang lijkt worden er veel dieren
doodgeslagen. Het verschil tussen een hazelworm en een
slang kun je wel zien. slangen hebben grote ogen en geen
oogleden. Een hazelworm heeft een hagedisachtige kop
en kleine ogen met oogleden.
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Het monster
van
Loch Ness?
Dinosauriërs waren
ook reptielen
Dinosaurus betekent
Reuzenhagedis
Dino = reusachtig
Saurus = hagedis

De Elasmosaurus
leefde zo’n 30
miljoen jaar geleden
langs de kusten van
de Europese
Jurazee. Het was
een uitstekende
zwemmer. Met zijn
vinpoten roeide hij
door het water op
jacht naar vissen en
inktvissen. Een
Elasmosaurus werd
wel 15 meter lang.

Knip de tekening uit.
Buig de twee delen naar elkaar
toe zonder te vouwen.
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Plak de kop- en de halsdelen aan elkaar.
Plak de twee stroken bij de voorpoten op elkaar.
Buig de poten naar buiten, zoals bij een zeehond.
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Kurkhagedissen hebben
pootjes die razendsnel
kunnen lopen en een lijfje
dat alle kanten op kan buigen.

Snij met een mesje alle lange kurken doormidden.
Een scherp aardappelschilmesje is goed. Niet elke kurk is even dik.
Probeer een rijtje te maken van dik naar dun. De dikste kurken worden
de buik van de hagedis, de dunste worden de staart. De kurk met het puntje wordt de kop.
Die hele dunne kurkjes kun je niet vinden: die moet je zelf maken van een dikkere kurk. Snij er plakjes vanaf
zoals op het plaatje. De kop maak je ook zo. Glad maken kan met schuurpapier.

Zoek nu een spijker en een hamer. Zet de spijker precies midden op elke kurk en sla er heel voorzichtig op. Sla
de spijker helemaal door de kurk heen. Trek de spijker er weer uit met de achterkant van de hamer of een tang.
Je kunt nu een naald en draad makkelijk door de kurk heen steken. Gebruik een hele lange draad, zeker zo lang
als je zelf bent, maar het mag nóg langer. Doorzichtige vislijn is het mooist. Lief vragen aan je broer of je vader
als ze van vissen houden.
Zoek nu een stel kleine ronde kraaltjes. Knoop een kraaltje vast aan het einde van de draad. Dan steek je de
draad door het dunste kurkje. Daarna weer een kraaltje, en dan een iets dikker kurkje. Ga zo door tot je de alleen
de kop overhoudt. Die komt er als laatste op. Uit zijn neus steekt het lange stuk draad waaraan je de hagedis
straks kunt trekken.

Door de dikste kurken, de buik, kun je met de spijker een gaatje door de zijkant maken Daar kun je dan een
stukje ijzerdraad of een lange naald doorheen steken. Aan elke kant prik je dan een platte plak kurk. Dat worden
wieltjes. Het ziet er heel leuk uit als je op die wieltjes papieren handjes plakt. Dan lijkt het net of de hagedis loopt.
In de kop kun je twee gaten maken met een schaar. Maak ze precies zo groot als de ronde kraaltjes die de ogen
gaan worden. Misschien moet je een beetje lijm gebruiken om ze vast te zetten
De hagedis is bijna af, nu nog versieren. Een echte hagedis heeft schubben. Die kun je maken van confetti. Een
perforator, waarmee je gaatjes in papier maakt, is een geweldige confettimachine. Lovertjes van oude
glitterjurken zijn ook prachtig als schubben, maar gebruik daarvoor niet de nieuwe kerstjurk van je moeder hoor!!

Je hebt nu een hagedis die kan lopen. Ga maar eens achter de deur staan en trek hem aan het draadje
door de kamer. Pas op voor de poes of hond. Je hagedis ziet er zó echt uit dat ze hem dolgraag willen
vangen.

Ieder jaar worden talloze exotische huisdieren afgedankt door hun
eigenaren. Daarnaast worden er veel dieren in beslag genomen
omdat ze niet als huisdier gehouden mogen worden of
omdat ze verwaarloosd zijn
Meer info:
Stichting Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (N.O.P.)
www.papegaaienpark.nl
Stichting Koudbloedigen Opvang Serpo
www.serpo.nl
Reptielen, amfibieën en vissen in de natuur
www.ravon.nl
Kijken naar amfibieën en reptielen in Nederland:
Amfibieën en reptielen in Beeld ISBN: 90-5011-165-3.
KNNV Uitgeverij, Utrecht. www.knnvuitgeverij.nl

info@cnme.nl
www.cnme.nl
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