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HAGEDISSEN
Hagedissen leven in de warme gebieden in de
wereld. Ze zijn koudbloedig, wat betekent dat
hun lichaamstemperatuur gelijk is aan de
temperatuur van de lucht buiten.
De meeste hagedissen hebben vier poten.
Hagedissen zijn reptielen, net als slangen en
krokodillen. De meeste hagedissen leggen
eieren.
Op Aruba en de Nederlandse Antillen komen verschillende soorten hagedissen voor.

BLAUW-BLAUW
De hagedis van Aruba behoort tot een andere
soort dan de hagedis van Curaçao en Bonaire.
Op Aruba wordt deze hagedis ook wel Kododo
blau genoemd.
De mannetjes hebben een blauwe kop. De
poten en staart zijn blauwgroen. Het lichaam is
bruinachtig grijs. Over het lichaam zie je witte
stippen en blauwe strepen.
Ze kunnen een lengte bereiken van 30 tot 35
centimeter.
De wijfjes en de jongen verschillen heel erg in
uiterlijk van de mannetjes. Ze
zijn bruin gekleurd met minder
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lichte (lichtblauwe) vlekken. De vrouwtjes en jongen
worden Lagadishi genoemd en de mannetjes Blòblò
(Blauw-blauw).
Ze lusten van alles. Ze eten vruchten, insecten, roven
eieren uit nesten en vallen zelfs muizen aan en eten
ze op. Als er ergens een picknick of Bar-B-Q wordt gehouden komt de Blauw-blauw
heel brutaal kijken of hij ook iets mee kan pikken.

De mannetjes hebben hun eigen gebied
(territorium). De vrouwtjes en jongen
mogen hier wel zijn maar geen andere
mannetjes. Als er een ander mannetje
binnendringt, wordt het grote ruzie.
Om een ander mannetje af te schrikken
gaat het mannetje hoog op zijn poten staan
en maakt zich breder. Als dat niet genoeg
indruk maakt en het andere mannetje
neemt niet de benen dan wordt er
gevochten.

Als het te warm wordt, gaan ze onder een steen liggen of zoeken ze een hol op.
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TOTEKI
De boomhagedissen komen alleen op de ABC eilanden
voor. Op Aruba kennen we de gestreepte boomhagedis.
Deze is bruin van kleur met twee zwarte strepen langs
de zijkant van het lichaam. Bovenop is de hagedis wat
lichter bruin, een schutkleur voor als hij in de boom zit. De Toteki kan van kleur
veranderen. De Toteki zit vaak te zonnen.

Als er een indringer te dichtbij komt zet de hagedis zijn keelzak op. De keelzak is
oranjegeel gekleurd met een zwarte vlek in het midden. Hiermee probeert hij de
ander de schrik op het lijf te jagen. Hij wipt met de kop op en neer zodat de keelzak
nog opvallender wordt. Dit doet hij ook als hij indruk wil maken op een vrouwtje.

PEGA
PEGA

De Gekko of
Pega pega is
te vinden op
muren van
huizen en
gebouwen. Of
achter kasten
en
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schilderijen waar het een beetje schemerig is.
Hij is vaak te vinden in de buurt van lampen, daar loert
hij op insecten die op het licht afkomen. Het zijn
nuttige beestjes de veel insecten opruimen, ook de
kleine kakkerlakken.
De Pega pega is een bijna doorzichtig hagedisje. Onder
zijn tenen heeft hij kleine schubjes, geen zuignapjes,
waarmee hij zich vast kan houden aan de muur. Ze kunnen moeiteloos
ondersteboven hangen.
De staart is niet sterk en valt bij het minste geringste af. Bij een vechtpartijtje kan hij
de staart al verliezen.
Als de Pega pega’s bij elkaar in de buurt komen maken ze een zacht ratelend geluid.

PEGA PEGA GRANDI

De grote Gekko is een stuk groter en veel donkerder gekleurd. Ook deze hagedis vind
je veel op muren maar meer in huizen in de Mondi. De Pega pega grandi is liever niet
in de stad. Zijn kop is breder, het lijfje is iets plomper en de staart is dikker. Deze
hagedis jaagt ook op insecten. Vooral grotere kakkerlakken vindt hij lekker.
Als hij een kakkerlak ziet gaat hij er voetje voor voetje op af. Voordat hij springt,
beweegt zijn staart heen en weer. En plots schiet hij er op af.
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