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A. Th. Reyst, Koog aan de Zaan: 

Diploglossus tenuifasciatus Parker 

In September 1959 kreeg ik via onze import-
dienst deze uit Zuid-Amerika afkomstigc en 
voor ons Nederlanders zeer zeldzame terra-
riumbewoner in mijn bezit. Ondanks de schat 
van literatuur. waarovcr ik als bibliothecaris 
van Lacerta toch kan beschikken, had ik niet 
eerder iets over dczc hagedis gelczen, dan in 
de D.A.T.Z. 4e Jaarg. van 1957 (biz. 273 
boekw. 470 uit onze bibliotheek). Hicrin staat 
een goed artikel over deze hagedis van Fred. 

Albert, die zoals hij schrijft. toen hij het diertje 
kreeg, er alleen maar van wist, dat het tot 
de familie der Anguidae (zoals onze bekende 
hazelworm) bchoordc en uit Brazilie afkom-
stig was. In Knauers boek ,,Tierrcich in Far-
ben - Reptilien" (No. 453 uit onze biblio-
theek). staat op biz. 173 ook vermeld, dat het 
diertje tot dc fam. Anguidae behoort (de z.g.: 
Doppelzungenschlcichen) en in Midden-Ameri-
ka zou voorkomen. Ondanks het langgcrekte 
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lichaam lijkt het diertje toch meer op een ge-
wone hagedis. Dat is dus al heel weinig, wat 
er in dit boek over medegedeeld wordt. 
Afgaande op het uiterlijk van het diertje, dat 
veel overeenkomst met een skink vertoont, 
leek het mij wel geschikt voor mijn steppen-
terrarium, met zijn andere gladschubbige be-
woners. De heer Albert zond er een foto van 
aan Dr. Wermuth in Berlijn en deze deelde 
hem toen mede, dat het hier een Diploglossus 
tenuifasciatus P a r k e r betrof. 
Hoewel ik natuurlijk op het moment, dat ik 
dit epistel schrijf, nog maar heel weinig erva-
ringen erover heb opgedaan, lijkt het mij toch 
niet ondienstig, om deze weinige ervaringen, 
gevoegd bij die van de heer Albert, aan de 
lezers van „Lacerta" mee te delen, want wel-
licht zal onze importdienst kans zien er nog 
meerdere exemplaren van te laten komen. 
Althans ik zou er zeer verheugd over zijn en 
er zeker gaarne nog enige van aankopen, want 
het is een zeer mooi en interessant diertje. 
Laat ik dan eerst maar eens trachten er u een 
beschrijving van te geven. Dadelijk, nadat ik 
het diertje in mijn terrarium zette en het even 
van de overtocht bekomen en warm gewor-
den was, kroop het weg en liet zich de eerste 
paar dagen niet zien, wat veelal met dieren 
geschiedt, die wij pas ontvangen hebben. 
Maar kort daarna en ook thans laat het zich 
geregeld bekijken en kan ik het goed waar-
nemen. Welk een prachtig, als lak zo glanzend 
zwart lichaam heeft dit diertje, dat pas goed 
tot zijn recht komt, nu het een dezer dagen 
verveid is. Dat vervellen gaat ongeveer in 
dezelfde trant als bij onze hazelworm, met 
grote lappen, die naar de staartzijde opschui-
ven. Over het gehele lichaam zijn op vrijwel 
regelmatige afstanden van een halve cm fijne 
witte (iets naar de gele kant toe) ringen te 
zien, waarvan alleen die vlak achter de schou-
ders en die even voor de achterpootjes onder-
broken zijn. Ook vlak achter het spitse kopje 
en na de tweede ring bij het begin van de 
staart, treft men zulk een gebroken ring aan. 
Deze tegen het glanzende zwarte lichaam zo 
scherp afstekende ringen houden bij de buikzijde 
op en men zou ze eigenlijk ook geen ringen 
kunnen noemen, doch meer dan driekwart van 
het lichaam omspannende fijne lijntjes. Om de 
staart lopen deze lijntjes nagenoeg geheel tot 
onderaan door. De buikzijde vertoont een zacht 
rose kleur. 

Het kleine fijne kopje, dat niet langer dan 
10 mm zal zijn, gaat haast onmerkbaar over 
in de korte hals. Het lichaam is door hele 
kleine fijne schubjes bedekt, zo fijn, dat ze 
haast niet opvallen, waardoor het lijkt, of het 
diertje een gepolijst velletje heeft, inplaats van 
schubben. Daardoor doet dit hagedisje zoveel 
aan onze skinken of gladschubbige hagedissen 
denken; bijv. aan de Chalcides ocellatus. En 
hierin verschil ik dan weer met de beschrijving, 
die Albert er aan geeft. Deze zegt o.a. dat bij 
de kleinste van de twee, die hij had, de rug-
kleur een zweem van rose vertoonde, deze 
over het algemeen kleurrijker dan de grootste 
was en donkere dwarsbanden had. De grootste 

van de twee, had een donkere olijfbruine kleur, 
waardoor het contrast met de dwarsbanden niet 
zo sterk uitkwam. De foto bij dat artikel in de 
D.A.T.Z. geeft dan ook wel een heel ander 
beeld, dan die van mijn exemplaar. 
De kleine oogjes liggen vrij diep in het fijne 
kopje, zodat ze bijna niet opvallen, ze zijn 
ook heel donker met alleen een klein tipje van 
de goudkleurige iris. Ook de gehooropeningen 
zijn nagenoeg onzichtbaar, hetgeen ook geen 
wonder is bij dat glanzend zwarte lichaam. 
De lengte van mijn diertje bedraagt van af 
het puntje van zijn snuit tot aan de inplanting 
van de staart, ongeveer 85 mm, terwijl deze 
oorspronkelijk wel een lengte van 115 mm had; 
hetgeen overeenkomt met de door de Hr. Albert 
vermelde afmetingen. 
Ik zeg „had", want helaas brak er op een 
kwade dag (5 nov. 1959) door onbekende 
oorzaak, een stuk van 60 mm van de eerst 
zo fraaie staart af. Vermoedelijk is deze staart 
tussen twee rotsblokken bekneld geraakt. het 
dier schrok en toen om gauw weg te kunnen 
komen, werd er eenvoudigweg maar een stuk 
van opgeofferd. Het zou ook kunnen zijn, dat 
bij een meningsverschil met een andere hage-
dis, die de staart te pakken had, een stuk moest 
worden losgelaten, om zich aan de al te hef-
tige betuigingen van toenadering te kunnen 
onttrekken. Dat zou misschien wel een van 
mijn Egernias gedaan kunnen hebben, die in 
de mening verkerende de staart van zijn col-
lega te pakken te hebben, toen een beetje re 
fors toebeet. De twee Egernias liggen nl. nogal 
eens overhoop met elkaar, waarbij de ene altijd 
maar het hazenpad kiest, waardoor het dan 
verder ook zonder grote ongelukken afloopt. 
Trouwens die staarten bij de Egernias schijnen 
nogal van een stevige constructie te zijn, terwijl 
het bekend is, dat de tot de familie der Angui-
dae behorende hagedissen, er juist spoedig bij 
zijn, om hun schoonste sierraad, n.l. een lange 
staart, in de ure des gevaars op te offeren en 
dan zonder deze, of althans met een veel kor-
tere, hun heil in de vlucht zoeken. 
Hoe het ook zij, thans moet mijn Diploglossus 
met deze „Schonheitsfehler" rondlopen of lie-
ver kruipen; iets waarvan het dier zich overi-
gens al heel weinig schijnt aan te trekken. 
Eerst dacht ik van wel, want een tijdlang liet 
het zich weer eens niet zien, maar toen het 
daarna weer te voorschijn kwam en bezig was 
een nieuw jasje aan te trekken, at het, nadat 
het oude vel verdwenen was, met smaak een 
klein reepje rauw hart op. 
Die voeding ja, dat was wel enigszins een pro-
bleem. De Hr. Albert vertelt wel in zijn artikel, 
dat bij hem de dieren ook regenwormen aten, 
maar bij mij heb ik dat niet kunnen waar-
nemen. 

Ook meelwormen werden in de beginne ver-
smaad evenals wasmotten. Later werden meel-
wormen echter wel genomen. Rupsen heb ik 
nog niet kunnen proberen. want die waren er 
niet meer. terwijl de larven van de wasmot te 
vlug wegkropen, of ten prooi vielen aan mede-
bewoners van het terrarium, aangezien Diplo-
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glossus er te langzaam reageerde. Wel nam 
dus het diertje af en toe een reepje rauw vlees 
en zelfs nam ik een paar keer waar, dat het 
ook vis niet versmaadde. 
Evenals bij de heer Albert, verdwijnt het dier 
tegen de avond, of liever gezegd als het don-
ker wordt, doordat ik dan de 100 watt lamp 
uit doe. Bij hem kroop het dan naar zijn vaste 
slaapplaats, onder het stuk kurkschors of in 
een zandgroeve. Bij mij daarentegen verdwijnt 
het tussen de rotsstenen. 
De heer Albert zette zijn diertje eens in een 
kruiwagen (zeker om het tijdelijk even op te 
bergen, terwijl hij in zijn terrarium aan het 
werk was?) en toen onderzocht het dadelijk dit 
ongewone verblijf, richtte het voorste gedeelte 
van zijn lichaam op en probeerde eruit te 
komen. Het verslinden van de buit ging steeds 
met veel bewegingen van de kop gepaard. 
Het goed eten, dat het diertje van de heer Al-
bert toen later na afloop van de hongerstaking 
deed, had tot gevolg, dat het ook goed groeide 
en meermalen vervelde. Hoe dat in zijn werk 
ging, heeft hij niet kunnen volgen, ik daaren-
tegen wel, zoals ik ook hiervoren beschreven 
heb; dus ongeveer zoals bij onze hazelwormen. 
De heer Albert, vrezende voor beschadiging 
van zijn planten, had zijn terrarium alleen 
daar beplant, waar Diploglossus niet wegkroop 
en had, volgens zijn zeggen, goede resultaten 
hiermede. M.i. zou, al zou het dier in een 
mooi beplantte bak ondergebracht zijn, toch 
geen enkele plant beschadigd worden. 
De pootjes lijken wel wat op die van onze 
watersalamander, zo fijntjes en teertjes zijn ze, 
vooral de voorpootjes, die haast doorschijnend 
zijn, ten enenmale ongeschikt om te graven. Ze 
worden bij het voortbewegen ook haast niet 
gebruikt, nog minder om steun te zoeken bij 
het beklimmen van de rotsstenen. 
Alweer net als bij de hazelworm, glijdt de 
Diploglossus over de hindernissen heen en als 
dat nodig is, kan hij dit zelfs vrij vlug doen. 
Aan beetpakken heeft het diertje een hekel, 
trouwens, dat hebben vrijwel al onze dieren 
en dan wringt en kronkelt het zich om weer 
los te komen, weer net zo als onze hazelworm. 
Albert zegt nog, dat bij hem in het begin het 
dier zich zelf scheen te ergeren als er lang 
naar hem gekeken werd en dan verdween. 
Later ging dit wel over en wende het eraan. 
Bij mij is dat echter nooit zo opgevallen. 
Ondanks het probleem van de voeding, die 
als het diertje bij dit vleesdieet gezond en in 
leven blijft, in elk geval niet moeilijk en kost-
baar is, wil het mij toch voorkomen, dat onze 
Diploglossus tenuifasciatus, een aanbevelens-
waardige bewoner voor het terrarium is, die 
zich in de regel vertoont en waarnaar men 
met genoegen kan zitten kijken. Jammer, dat 
wij omtrent het biotoop van het dier nog zo 
weinig weten. Brazilie is een zeer groot land 
en de ene streek of de andere aldaar kan zeer 
verschillend van biotoop zijn. 
Afgaande op de gedragingen van het dier in 
mijn terrarium, zou ik zeggen, dat het geen 
uitgesproken bewoner van een zand- of step-
penvlakte is en zich liever over een rotsachtige 

bodem beweegt. Tenminste ik zie het zelden of 
nooit op het zandgedeelte van mijn terrarium, 
maar vrijwel steeds over de rotsstenen kruipen 
of rustig daarop liggen. Dit laatste kan echter 
ook wel zijn, doordat het daar Iekker besche-
nen wordt door de warmte uitstralende 100 
Watt lamp. Soms ook tref ik het diertje aan 
tussen de bladeren van een vetplant (Schuitjes 
Aloe) aan. Drinken doet het zowel uit het 
waterbakje als van de planten, wanneer daarop 
de druppels van het sproeiwater liggen. Nog-
maals, ik hoop, dat het onze importdienst zal 
gelukken, nog meerdere exemplaren van deze 
hagedis te importeren, alsook, dat meerdere 
leden van Lacerta, er toe zullen overgaan, 
dit diertje ook eens in verzorging te nemen en 
wat meer zegt, er dan later ook hun ervarin-
gen hiermede, in ons orgaan zullen publiceren. 

Naschrift van de autcur. 

Nadat mijn artikel over de Diploglossus reeds op 
5 december 1959 bij de redactie van LACERTA was in-
gezonden, kreeg ik eindelijk eens zelf de beschikking 
over het mooie boekwerk 516 uit onze bibliotheek. Dit 
boekwerk, ,,La vie des amphibiens et reptiles" van 
Prof. Dr. Robert Mertens uit Frankfurt a/Main, (zie de 
bespreking hiervan op de laatste biz. van de 17e Jaarg. 
van Lacerta) openbaarde mij, dat er een opvallend 
verschil in kleur en tekening bestaat tussen de 
jonge en oude dieren van deze soort. Zo bleek mij, 
dat het dier, dat ik beschreven heb in de hierboven 
aangehaalde artikelen, een nog betrekkelijk jeugdig 
exemplaar moet geweest zijn, hoewel men het aan de 
afmetingen ervan niet zo gauw zou gezegd hebben, 
want zo klein was dat diertje nu bepaald niet. In 
genoemd boek dan bevindt zich o.a. een kleuren-
plaat, waarop zowel een jong als een volwassen 
exemplaar van dc Diploglossus schitterend afgebeeld 
staan en ik wilde wel, dat ik u alien hierbij deze 
kleurplaat kon laten zien, want eerst dan kan het 
verschil tussen jong en oud goed tot u spreken, 
althans beter dat ik het u beschrijven kan. Een jong 
exemplaar heb ik u m.i. voldoende beschreven in 
eerst genoemd artikel, maar het volwassen dier is 
— volgens die plaat dan — heel anders. 
De grondkleur is grijsrose met talrijke zwarte dwars-
banden over het lichaam, na de achterpootjes, over 
de staart geleidelijk overgaande in een meer egale 
geelgrijze kleur, met nog enkele aanduidingen van 
die donkere dwarsbanden. Het is net of van het 
glanzend zwarte jeugdkleed, slechts dunne ringen 
overgebleven zijn, terwijl de witte ringen die er 
eerst waren breed uitgegroeid zijn tot een grijsrose 
ondergrond. Ook de kop is meer geel geworden en 
dit nog intenser bij de snuit. Opvallend mooi is ook 
de buikzijde bij het oudere dier. Toen ik dan ook 
die plaat bij de eerste oogopslag zag, dacht ik met 
twee geheel verschillende dieren te doen te hebben, 
totdat ik de tekst gelezen had. 

Des te meer is het zo jammer, dat het dier van mij, 
dan op nog onvolwassen leeftijd, door die Chalcides 
ocellatus dood gebelen werd. Hoe interessant ware 
het geweest, indien ik, bij het ouder worden van 
het diertje, die kleurenverandering had mee kunnen 
maken. Misschien was dit al bezig zich te voltrek-
ken, want het was mij wel opgevallen, dat het eerst 
als een gepoetste kachelpijp zo glanzend zwarte 
lichaam, wat minder intens glanzend zwart werd. 
Maar ik dacht, dat dit kwam door het verblijf in 
gevangenschap, waar het diertje niet alles zo had 
als in de vrije natuur, daar in het noorden van het 
warme Brazilie. 
Als u de kans krijgt om het genoemde boek uit 
onze bibliotheek te kunnen lenen, moet u dat zeer 
zeker niet verzuimen, want het is een prachtig boek. 
Nog beter zou het zijn, dat u ook eens deze mooie 
en interessante hagedis in bezit kreeg, en dan de 
overgang van jong tot oud ervan meemaakte. Ik 
voor mij wil het zeer zeker nog eens gaarne pro-
beren. 
Koog a/d Zaan 19-3-1960. 
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L. G. A. Hoevers en E. M. van Roon, 's-Gravenhage: 

„Woestijnbewoners in het terrarium". 

Door middel van deze artikelenreeks willen 
wij proberen een bijdrage te leveren tot het 
houden van verschillende soorten woestijn-
dieren. Het is niet de bedoeling een opsomming 
te geven van alle dieren die de streken van het 
eeuwige zand bewonen, maar slechts die soor-
ten te bespreken die wij zelf gehouden hebben. 
De besproken dieren zijn alle zelf ge'impor-
teerd en langer dan een half jaar in leven be-
studeerd en zij worden voor een groot deel nog 
door ons verzorgd. 
Over het begrip „woestijn" heersen vaak aller-
lei misverstanden. Van verschillende schrijvers 
bestaan lyrische beschrijvingen, waardoor men 
zich althans voor een gering deel een in-
druk kan vormen. Zo leest men bijvoorbeeld in 
„Aus dem Leben der Reptilien" van Z. Vogel: 
„Na een koele nacht gloeit de zon uit een 
wolkenloze hemel op de zandduinen en van 
tijd tot tijd suist een hete wind, die met zijn 
adem onmeetbare zandwolken omhoog jaagt, 
heuveltjes wegveegt en nieuwe vormt. En als 
de storm dan is gaan liggen, kruipen uit de 
zandzee weer de talrijke woestijninsekten, 
schorpioenen en roofspinnen en als door een 
wonder duiken ook kleine hagedissen op, die 
deze ongewervelden achtervolgen." (vrij ver-
taald). 
In de woestijnen heersen grote temperatuur-
verschillen. 's Nachts daalt de temperatuur zeer 
sterk door het gemis aan warmte absorberende 
lichamen als water en wolken, tot om het 
vriespunt, terwijl overdag om dezelfde redenen 
waarden van 40—50 graden C. gemeten wor-
den. 
Door deze grote temperatuurverschillen barsten 
en scheuren de enorme rotsplateau's, die dan 
door zandwinden steeds kleiner worden. De 
plantengroei is geheel aangepast aan deze 
klimatologische verschijnselen; typische woes-
tijnplanten als cacteen, agaven e.d. hebben zeer 
weinig water nodig, hebben een korte en heftige 
bloeitijd, het zaad is zeer kiemkrachtig en kan 
grote droogten weerstaan. 
Overeenkomstig is de dierenwereld aangepast. 
Een zeer goed beeld toonde ons indertijd de 
film van Walt Disney: „The living Desert", 
waarin ook de reptielen een grote rol speelden. 
Overal in de wereld vindt men woestijnen, op 
het noordelijk halfrond meer dan op het zui-
delijk. Ten noorden van de evenaar ligt in 
Afrika de Sahara, in Centraal Azie de Gobi-
woestijn, in de Verenigde Staten de Nevada 
en Utah woestijn, op het zuidelijk halfrond, in 
Afrika de Kalahari, in Australie de Grote 
Zandwoestijn en in Zuid-Amerika de woes-
tijnen van Chili en Peru. 
In tegenstelling tot het beeld dat men zich 
meestal vormt, bestaat een woestijn niet enkel 
uit zand; uitgestrekte rotsvlakten met dreigend 

omhoogrijzende rotsmassieven gaan geleidelijk 
over in een eindeloze zandzee. Deze kale vlak-
ten worden in de lente, als door de dooi de 
beken van de hogere heuvels dalen, een bonte 
bloemenzee, echter slechts voor korte tijd. Met 
deze explosie van vruchtbaarheid valt ook de 
paartijd van de dieren samen; knaagdieren ver-
meerderen zich ontstellend, dankbaar voedsel 
vormend voor allerlei roofdieren; het even-
wicht wordt weldra weer hersteld door de snel 
invallende droogte waardoor een tekort aan 
voedsel ontstaat. In deze ingrijpende decor-
wisseling valt ook de paartijd van de reptielen, 
die later hun eieren afzetten diep in het zand 
van de uitgedroogde beekbeddingen of andere 
plaatsen waar althans nog een geringe vochtig-
heid heerst. Vele maken een lange incubatie-
tijd door (Varanus), andere een kortere, terwijl 
sommige eierlevendbarend zijn. De verschillen 
tussen ovipaar en ovovivipaar zijn merkwaar-
dig, tot zelfs in de families heersen deze ver-
schillen; bij Sceloporus leggen de meesten eieren, 
de westelijke vorm (Sceloporus cyanogenus) 
echter werpt levende jongen. 
De slangen uit de woestijn zijn voor een deel 
vrij trage en soms insectenetende graafslangen 
of zeer snelle, slanke rovers, die op het gezicht 
hagedissen en muizen jagen. Hun kleuren zijn 
meestal weinig attractief (daar hun habitus 
weinig variatie in kleur vertoont, kan hun 
schutkleur weinig anders zijn dan zandkleurig, 
grijs of bruin) met uitzondering van enige 
kleine insectenetende graafslangetjes. Bij de 
specifieke woestijnhagedissen ziet men hetzelf-
de; ze hebben vaak een grote kop, waarin hun 
scherpe ogen vaak door franjeachtige oogleden 
beschermd worden tegen de zandwinden. Het 
zijn over het algemeen zeer goede springers en 
hardlopers met grote longcapaciteit. Weer an-
dere, die niet zo snel zijn, hebben hun toevlucht 
gezocht in de merkwaardigste verdedigings-
methoden en bepantsering. 
Van deze dieren zijn de vijanden voor het 
grootste deel te vinden onder hun eigen orde. 
Slangen jagen hagedissen, die op hun beurt 
kleinere hagedissen vervolgen, terwijl ook jonge 
slangen een deel van het menu der grootste 
hagedissen uitmaken. Verder vormen roof-
vogels en van de zoogdieren het enkele roof-
dier dat zich in deze barre streken staande 
weet te houden, een voortdurende bedreiging. 
Waar in de Oude Wereld op sommige plaat-
sen een onderaardse rivier of bron opwelt, 
vormen zich weelderig begroeide bossen: de 
oases, in de buurt waarvan vele dieren zich 
hebben gelokaliseerd. Soms veranderen typische 
woestijndieren daar radicaal van habitus zoals 
b.v. Psammophis shockari, een zandslang uit 
Noord-Afrika, die in oases zelfs aquatiel schijnt 
te worden (H. Schnurrenberger). Daar oases 
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door mensen veelal gebruikt worden als rust-
punt van hun lange tochten door de woestijn, 
en de mens nu eenmaal een stroom van onge-
dierte met zich meevoert zoals insecten en 
muizen, houden zich zeer veel reptielen op in 
dergelijke oases. Ook amphibien komen daar 
voor, zoals in Noord-Afrika midden in de 
woestijn Bufo mauretanica gevonden wordt, 
waar hij veelal grote afmetingen bereikt. 
W e zullen, na onze woestijnreis, nu terug-
keren naar onze huiskamer en onze aandacht 
gaan schenken aan het houden van enige kin-
deren uit deze hete streken. 
Voor woestijndieren is een eerste vereiste — jf 
liever een eerste levensvoorwaarde — warmte. 
Hiermee wordt natuurlijk geen kamerwarmte 
bedoeld, dat zal na het voorafgaande wel dui-
delijk zijn, maar een temperatuur, gemeten op 
het zand of op de rotsen van 35—45 graden C. 
Bij gebrek aan de juiste hoeveelheid warmte 
functioneren de spijsverteringsorganen niet nor-
maal, en dat, gecombineerd met vaak te een-
zijdig voedsel heeft tot gevolg dat de dieren 
sterven aan verstoppingen, darmbloedingen enz. 
Eveneens worden de belangrijke organen, zo-
als hart, longen en maag b.v. door tekort aan 
warmte belangrijk geremd. W e zagen dat de 
dieren in de natuur s nachts vaak zeer lage 
temperaturen te verduren krijgen. Dit is echter 
noodzakelijk, daar het de constitutie ten goede 
komt. De spijsvertering b.v. staat bij de meesten 
practisch stil bij temperaturen onder 12° C , 
het is duidclijk. daar reptielen de energie aan 
warmte onttrekken, dat een koude nacht geen 
energie van de dieren vergt. Ze kunnen zich 
overdag dus ten voile ontplooien. Bij kamer-
temperaturen (ong. 22° C.j functioneren alle 
organen „op halve kracht", dit is al bedenkelijk, 
maar aangezien de temperaturen 's nachts in 
de huiskamer niet belangrijk (genoeg) dalen, 
gaat de spijsvertering 's nachts door, hetgeen 
de dieren energie kost, wat goed te merken is 
aan de gedragingen overdag, ze worden sloom 
en liggen apatisch met gesloten ogen. In dit 
licht kan men ook de vaak zo benodigde winter-
slaap zien. 

Een theorie als hierboven heeft natuurlijk geen 
streng wetenschappelijke grond, maar dit artikel 
beoogt alleen het hoe en waarom van het ge-
drag der dieren aan ieder duidelijk te maken. 
Zojuist hadden we het over „eenzijdige voe-
dering", we bedoelen hierbij natuurlijk speciaal 
de voedering met meelwormen. Meelwormen 
zijn op zich zelf een uitstekend voedsel, maar 
men moet dit nooit als een soort dieet gaan 
beschouwen. W e geven direct toe, dat som-
mige soorten van meelwormen alleen kunnen 
leven. Zo hebben wij eens een pasgeboren 
Parelhagedis (Lacerta 1. lepida) met meel-
wormen 60 cm groot gekregen. Hij was echter 
ongewoon dik en log; bij het inwerpen van 
een grote sabelsprinkhaan verkleurde hij van 
schrik en dook in paniek in de waterbak. Toch 
was hij toen al 50 cm lang en had dus al ver-
vaarlijke kaken. Wat blijft er dan nog over 
van de slanke rover uit zijn stenig domein, 
voor wie zelfs muizen niet veilig zijn? Nu is 
het in Holland helaas zo, dat men 's winters 

vaak noodgedwongen met meelwormen voert. 
Kweken van sprinkhanen, wasmotten e.d. zijn 
vaak meer theorie dan praktijk. 
Wat nu de warmtevoorziening betreft, hier-
over zullen wij kort zijn. Met gloeilampen, mits 
economisch aangewend, kan men veel berei-
ken. Het terrarium-houden staat hierbij ver-
geleken met de aquariumhouderij nog in de 
kinderschoenen. Verwarmingselementen zijn 
vaak moeilijk te verkrijgen en daarbij niet goed-
koop. W e zullen dit gebied der techniek echter 
verlaten, en laten het aan de meer deskundige 
over hier ter zijner tijd iets over te berichten. 
Nog het volgende; is men in staat het terrarium 
tot op de bodem goed te verwarmen, gebruik 
dan geen bodemverwarming. (Dit geldt uit-
sluitend voor woestijnterraria). De dieren zelf 
vinden het prachtig en liggen er de gehele dag 
op. met het gevaar dat de nagels afvallen. 
doordat de eiwitten stollen en dat de huid ver-
droogt. Heeft men verwarmingskabels die slechts 
weinig warmte produceren, dan kunnen deze 
natuurlijk wel gebruikt worden. Houdt men die-
ren die zich ingraven, als Phrynosoma en Eryx, 
dan is elke vorm van bodemverwarming af tc 
raden. Immers, deze dieren graven zich in om 
koelere lagen te bereiken of om 's nachts niet te 
snel af te koelen. Met een bodemverwarming 
graven ze zich naar de warmte toe. Nogmaals 
het is zeer belangrijk dat de temperatuur 's nachts 
belangrijk daalt. Dus tot ongeveer 10° C. 
Nog een paar woordjes over het draineren en 
ventileren van terraria. Ventileren is mooi, zo-
lang het terrarium op een geheel tochtvrije 
plaats staat. Bij het raam of een deur is ven-
tileren voor dieren uit warme streken beslist 
fout. Dit is echter individueel. Goede resul-
taten bereikt men echter door de deksel van 
gaas te vervaardigen en deze geheel of ge-
deeltelijk met kranten of glas af te dekken. 
Over draineren willen we eveneens kort zijn. 
Het is onze stellige overtuiging dat draineren 
uit den boze is. Het geklieder met potscherven 
en kraantjes hoort bij de aquarianer. In een 
klein bestek als een terrarium kan men de 
natuur slechts beperkt nabootsen, maar het is 
duidelijk dat een juiste verhouding tussen voch-
tigheid en vegetatie in een terrarium niet is 
na te bootsen zolang men de natuurlijke mid-
delen als wind en klimaat niet ter beschikking 
heeft. W e zullen met deze bewering, hopen 
wij, wel wat reactie opwekken. Polemie is ech-
ter vaak de beste methode om ervaringen uit 
te wisselen. 

W e willen hier nog een precair puntje aan-
stippen; dit is de inrichting van het terrarium. 
Een ieder heeft in deze zijn eigen smaak en 
inzicht. Wat hij mooi vindt kan een ander met 
afgrijzen vullen. Keuringscommissies of derge-
lijke zijn beslist een bedenksel van te eigenwijze 
lieden of van mensen die niets anders te doen 
hebben. Het gaat niemand aan een terrarium 
van een ander af te keuren. Iemand, die woes-
tijndieren in een oerwoudbak doet, heeft geen 
hart voor zijn dieren. Immers, hij had zich toch 
van te voren moeten overtuigen hoe de aan te 
schaffen dieren gehouden moeten worden! Na-
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tuurlijk kan men van een andere terrarium-
houder veel leren. Doch eigen ervaring is hier 
het meest waard; veel terraria zien (goede en 
slechte) en veel ter zake kundige litteratuur 
zullen hiertoe veel kunnen bijdragen. 
W e kunnen eigenlijk twee verschillende soor-
ten maken; het biologisch en geografisch-juist 
ingerichte terrarium en het hygienische terra-
rium. Voor beide manieren is veel te zeggen. 
Zo hielden wij b.v. Varanus en Heloderma in 
een hygienisch ingericht terrarium. Dit in ver-
band met het feit dat deze dieren veel graven 
en dus planten geen nut hebben, daar ze deze 
toch ondergraven. Heeft men echter grote ter-
raria (met maten van minstens 200-100-100) 
dan kan men natuurlijk grote struiken plaatsen, 
die tegen een stootje (een fors dan) kunnen. 
Bij voldoende ruimte is een waterbak in een 
woestijnterrarium aan te raden. Men moet 
in elk geval elke dag sproeien met verwarmd 
water. Verderop komen wij hierop nog terug. 

Uit de USA worden reeds lang verschillende 
reptielen ingevoerd en ook uit de woestijnen 
en droge streken waar dit land zo rijk aan is, 
komen vele soorten tot ons. 
Een grote en fraaie hagedis uit Californie en 
aangrenzende staten is de Chuckwalla: Sauro-
malus obesus obesus, behorende tot de familie 
der Leguanen (Iguanidae). Dit is op een na 
de grootste hagedis van de Verenigde Staten. 
De grootste is het giftige Gila monster (Helo-
derma suspectum), dat nog ter sprake zal ko-
men in een volgend artikel. De Chuckwalla 
bereikt een lengte van 50 cm. Een beschrijving 
ervan te geven is moeilijk. Het sexueel dimor-
phisme is vrij groot. Bij volwassen mannetjes 
zijn de kop, borst, poten en romp zwart, de 
streek tussen de schouders en de romp lichter 
van kleur, soms wit. De rug is bedekt met 
roestbruine tot rode vlekken. De staart is lich-
ter van kleur. Oude wijfjes zijn min of meer 
regelmatig bespikkeld met donkerbruin op die 
plaatsen waar het mannetje zwart is. Ze heb-
ben ook vaak brede donkere banden over de 
rug. Ook de staart is vaag geringd. Jonge die-
ren hebben 4 tot 5 zwarte banden over de rug, 
terwijl de staart van fellere zwarte banden is 
voorzien. De poten zijn vrij kort, stammig en 
stevig. De kop is naar evenredigheid gebouwd. 
De neus en lippen zijn lichter van kleur en 
zeer gevoelig. Het gebit is niet krachtig. Het 
merkwaardigste in de bouw van het dier is 
evenwel de lobachtige huid, die in een grote 
plooi aan de zijden eindigt, hetgeen het een 
nog breder uiterlijk geeft. De huid is korrelig 
en ruw. Het heeft een interessante zelfverdedi-
ging. In eerste instantie verdedigt het zich bij 
bedreiging door slaan met de staart; helpt dit 
niet, dan draait het zich resoluut om en rent 
naar zijn schuilplaats of een of andere spleet in 
de rotsen, waarin het zich verbergt Het zet 
het lichaam dan uit, daarbij de longen zo vol 
zuigend, dat het lichaamsvolume voor 60 % 
uit lucht bestaat. Het zit dan klemvast tussen 
de rotsen. De Indianen, die dit dier eten, steken 
dan een scherpe stok in het lichaam, zodat de 
lucht kan ontsnappen. Deze zelfverdediging is 
te vergelijken met de Noord-Afrikaanse Lfro-

mastix. In het terrarium ziet men hier echter 
niet veel van, daar dit dier snel tarn wordt. 
De Chuckwalla wordt in Californie aan de 
woestijnkant van de bergen gevonden. Zijn 
meest geliefde verblijfplaats is de rotsige hel-
lingen. In het terrarium moet men hiermee dan 
ook rekening houden. Een grote bak, met als 
bodemvulling zand met grint, en vooral rotsige 
stenen, die veel spleten moet bevatten (vooral 
de stenen goed vast zetten, daar het dier goed 
en graag graaft) is vereist. 
In gevangenschap vervelt het vaak slecht. De 
oude huid kleeft dan aan de nieuwe vast. Dit 
wordt veroorzaakt door de grote warmte (die 
Sauromalus nu eenmaal nodig heeft); deze 
warmte heeft een ongunstige invloed op de 
huid. Gaat men echter na hoe dit dier in de 
natuur wel goed vervellen kan, dan ziet men 
dat het zich 's nachts terugtrekt in diepe, 
koele en vochtige spleten. Hier ligt het hele 
geheim. Men kan dit in het terrarium gedeel-
telijk ondervangen door de rotsen vaak te be-
sproeien maar beter nog door het dier eens 
per week een lauw bad te geven, en iedere 
dag met lauw water te besproeien. Merk dan 
op dat de huid het water snel absorbeert. W e 
hebben Chuckwalla nooit zien drinken, dit 
hangt samen met de vegetarische levenswijze. 
In gevangenschap ook de nerven en Stengels 
van planten voeren! Wil men planten in het 
terrarium zetten, gebruik dan stevige, zoals 
Agave, daar ze alles als voedsel beschouwen. 
Zoals reeds eerder gezegd heeft dit dier grote 
behoefte aan warmte en vooral aan straling. 
De beste temperatuur ligt tussen 30 en 40° C. 
Bij 15° C. worden ze reeds stijf en onbeweeg-
lijk. Ook hier is evenwel nachtelijke afkoeling 
een noodzakelijkheid. Sauromalus is eierleg-
gend. 

Als voedsel krijgen ze bij ons: sla, kool en 
verdere bladgroenten, bloemen (vooral gele 
paardebloemen) klaver e.d. Ook aten ze bij 
ons; fresia's, cake!, rozenblaadjes, tomaten, 
peer en vooral banaan. Tauge bekijken ze 
nauwelijks. Peterselie wordt met klaarblijkelijke 
afschuw uitgespuwd. 
Ze zijn zeer verdraagzaam, maar door hun 
plompe grootte niet geschikt om met kleinere 
soorten samengehouden te worden. Het zijn 
leuke, vriendelijke dieren, die met de kop alle 
bewegingen in het terrarium en in de kamer 
nieuwsgierig volgen. Een zeer komiek gezicht 
is de houding wanneer het een grote bloem 
krijgt (ze eten het best uit de hand), voorzich-
tig nemen ze hem in de bek, stoppen hem met 
de tong naar achter en terwijl de prop inge-
slikt wordt, gaan ze op de achterpoten staan 
en de staart als steun gebruikend leunen ze 
ver achterover, waarbij het menigmaal ge-
beurt dat ze achterover vallen. 
Vermagering wordt kenbaar door duidelijk ver-
lies aan gewicht van de staart. Deze hoort 
vlak achter de anus breed en plat te zijn, ver-
der naar achter wordt deze rolrond, het einde 
is stomp. 
Een geheel ander dier dat we nu nog willen 
bespreken is een slang nl. de Woestijnboa; 
Eryx miliarius miliarius ( P a l l a s ) . 

54 



De familie Eryx omvat 9 soorten, waarvan er 
in Europa slechts een vertegenwoordigd is, nl. 
de in de zuidelijke Balkan levende Eryx jacu-
lus turcicus (Olivier). 
Uit Rusland importeerden wij de woestijnboa. 
Het verspreidingsgebicd (werd ons vandaar 
mcdegedeeld) omvat Oesbekistan, en Tadji-
kistan in Centraal Aziatisch Rusland. 
Ook in Amerika en Afrika komen kleine ..reu-
zenslangen" voor b.v. in de USA Charina en 
Lichanura en in Afrika Calabaria. Eryx is 
echter noch systematisch noch genetisch nauw 
verwant aan deze soorten. In India leeft de 
grootste soort nl. Eryx johni, die vaak in die-
rentuinen te zien is. O p het ogenblik ook in 
Artis. 
De grondkleur van Eryx m. miliarius is grauw-
bruin met donkerder bruine vlekken. De wijfjes 
zijn feller van kleur dan de mannetjes. 
Eryx heeft veel warmte nodig vooral in de 
vorm van straling. Krijgen ze deze niet dan 
weigeren ze alle voedsel, dat bestaat bij jonge 
dieren uit hagedissen en kleine muizen en bij 
de volwassen uit muizen en vogels. 's Winters 
vcrvallen ze in een winterslaap die men ze 
in gevangenschap echter niet moet geven 
(Z. Vogel). De verdediging is passief, hoewel 
ze een krachtig gebit bezitten met relatief lange 
tanden. Bij gevaar rollen ze zich op tot een 
bal. slaan met de staart en sissen luid, bijten 
echter nooit. 
Overdag ziet men van de dieren niet veel meer 
dan een spoor, dat de plaats aanwijst waar 
het dier zich bevindt. Soms ontwaart men na 
goed speuren twee uiterst kleine oogjcs (die 
boven op de kop liggen), boven het zand uit-
loeren. De spleetvormige pupillen duiden op 
een nachtelijke levenswijze, wat ze in het ter-
rarium dan ook bewijzen. 
Het rostraal is voorzien van een scherpe rand 
die tot onder de bek doorloopt. De bovenkaak 
is langer dan de onderkaak. De staart is kort 
en stomp. Dit is een universele aanpassing aan 
een gravende levenswijze. 
Heel merkwaardig is de aantrekking die het 
licht op deze dieren uitoefent (fototropisme). 
O p de bundel van een zaklantaarn kruipen de 
dieren af als motten op een lamp. 
Bij het doden van de prooi gaan ze als Boa's 
en Pythons te werk, met dit verschil dat ze 
altijd van onder af aan vallen. De rekbaarheid 
van de bek is enorm. Slangen van 60 cm (en 
veel groter worden ze niet) kunnen gemakke-
lijk een volwassen muis aan. Dat ze ook grote 
spierkracht bezitten merkt men duidelijk als 
men een slang in de hand neemt. Ze slingeren 
zich dan vaak zo schroevend om een vinger, 
dat deze gaat kloppen. 
Vaak bemerkten wij in het terrarium grote 
gaten, terwijl het uitgegraven zand dan als een 
berg terzijde lag. Daar wij een zandlaag van 
15 tot 30 cm hoog in de bak hebben, duidt dit 
op noeste arbeid. Het gebeurt vaak dat de 
bodem te zien is en het zand tot aan de deksel 
reikt. Hun arbeidsmethode is primitief doch 
vernuftig. Willen ze een hoek van zand ont-
doen, dan gaan ze. met de kop in de bewuste 
hoek. languit liggen. Dan krommen ze het 

voorste deel van het lichaam tot een hoek van 
90 graden, een soort haak dus, en trekken dan 
het lichaam met een ruk naar achter, zodoende 
het zand met zich meeschuivend. Dit vele 
malen achtereen geeft het idee dat er een 
graafmachine aan het werk is geweest. 
Van de familie Eryx is de woestijnboa het ge-
makkelijkst in gevangenschap te houden. Het 
terrarium moet uiteraard een woestijn voor-
stellen, waarbij men vooral rekening moet hou-
den met de gravende levenswijze, dus een dikke 
laag fijn zand (geen maaszand b.v.); men kan 
enige stenen gebruiken om het geheel een na-
tuurlijker aanzicht te geven. Planten graven 
ze onder. 
Een bodemverwarming is niet aan te bevelen. 
Toen wij er een gebruikten, lagen ze boven 
het zand, wat geen gezond teken is. Men moet 
er echter wel zorg voor dragen dat tenminste 
5 cm van de bovenlaag van het zand bestraald 
wordt tot een temperatuur van 25—30° C. Een 
waterbak is een lijdensweg van ontzanden en 
verversen. Wel moet men de dieren eens per 
week (liefst 1 dag na de voedering) gelegen-
heid geven tot drinken. Men kan in het water 
dan tevens wat vloeibare vitamine toedienen. 
Dohyphral AD3 is een prima bron, omdat het 
opgelost is in water. Oplossingen van vita-
mine in olie zijn voor slangen niet goed, om-
dat ze vet slecht verdragen. 
Al met al zijn deze woestijnboa's zeer interes-
sante terrariumdieren, gezellige dieren zijn het 
niet, daar men ze weinig te zien krijgt. 

BETR. SAUROMALUS OBESUS: 
De kleur van Sauromalus obesus is ook in grote mate 
athankelijk van ouderdom van het dier (de jonge 
dieren zijn sprekender gekleurd en getekend] en van 
de temperatuur. De voorkeurstemperatuur, (d.i. de 
temperatuur, waarbij het dier zich het prettigst voelt) 
ligt bij 37—38° C. In hun natuurlijkc omgeving daalt 
de temperatuur 's winters tot 10 a 0° C. Men kan 
deze dieren derhalve dus ook een winterslaap laten 
doormaken van 6 a 10 weken. 
Zoals de schrijvers reeds opinerkten is het gebit 
niet erg sterk, zodat men voorzichtig moet zijn met 
het voeren van Stengels en ncrven. Harde planten-
delen kunnen niet gevoerd worden. Red. 

BETR.: ERYX MILIARIUS MILIARIUS (PALLAS) 
Uit dezelfde omgeving als Eryx miliarius miliarius 
komt ook nog de tot ca. 1 meter lang wordende 
Eryx tutorials tataricus (Licht.), die dezelfde levens-
wijze heeft. Deze soort is echter het moeilijkste in 
leven te houden. Eryx jaculus turcicus wordt circa 
80 cm lang en volgt wat houdbaarheid op de £ryx 
miliarius miliarius. Red. 

Summary 
REPTILIAN INHABITANTS OF THE DESERT 
IN TERRARIUM. 
The autors describe the climatic circumstances in the 
desert and lay a stress on the fact that a good 
fluctuation in the daily and nightly temperatures 
Ifrom 35—40° C. to abt 10—15° C) Is absolutely neces-
sary to keep the animals in a healthy condition. The 
terrarium should not only contain sand but also 
pieces of rocks and stones. For digging animals a 
soilheater should be avoided. 
Sauromalus obesus from the western part of the 
United States (the Chuckwalla) feeds on flowers and 
fruits and tender parts of various desert plants. This 
animal requires a very high temperature of 30—40° C 
It has no strong teeth and becomes abt. 16 inch. long. 
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When disturbed it darts into crevices, where inflates 
the body and is very difficult to remove. In captivity 
it looses this habit. It does not drink but should be 
sprayed weekly with lukewarm water. 
Eryx miliarius miliarius is a sandboa from Central 
Asia and was imported from Russia. This snake 
requires also a very high temperature. It is nocturnal, 
spending the day in the sand. It hibernates but this 
can better be avoided in captivity. It feeds on mice 
and sometimes on lizards. After eating and before 
shedding the skin it drinks. 
Other similar sandboas are: Eryx jaculus turcicus 
from the Balkan and Eryx tataricus tataricus, also 
from Central Asia. They, however, do not live quite 
so well in captivity as Eryx m. miliarius. 

CKZerpt Wiistenbewohner im Terrarium 
Die klimalologischen Verhaltnisse in der Wiiste soli 
man auch im Terrarium nachahnen und es ist 
selbstredend, dass auch die Temperaturschwankungen 
von 30—40° C am Tage und ca. 10—15° C wahrend 
der Nacht fur die Gesundheit und die Lebensdauer 
der Tiere erforderlich sind. Der Boden des Terra-
riums soil nicht nur Sand enthalten sondern auch 
Steine und FelsenstUcke. Auf eine Bodenheizung soil 
man bei grabenden Tieren verzichten. 
Sauromalus obesus (Chuckwalla) aus dem Westen 
der Vereinigten Staaten frisst Blumen, Friichte und 
sanfte Pflanzenteile. Eine hohe Temperatur von 
30—40° C ist notwendig, mit einer nachllichen Tem-
peratur von ca. 15° C. Die Zahne sind nicht sehr 
kraftig entwickelt und es erreicht eine Grosse von 
ungefahr SO cm. Bei Beunruhigung fluchte das Tier 
in Hohlen, wobei es sich ausdehnt und sehr schwer 
herauszuholen ist. Im Gefangenschaft verliert es diese 
Gewohnheit. Es trinkt nie aber soil wochentlich mit 
lauwarmen Wasser besprengt werden. 
Eryx miliarius miliarius ist eine Sandboa aus Zcntral 
Asien und wurde aus Rusland importiert. Diese 
Schlange erfordert ebenfalls eine hohe Temperatur. 
Es hat eine nachtliche Lebensweise und verbringt 
den Tag im Sande des Terrariums. Es halt einen 
Winterschlaf, der man in Gefangenschaft aber hin-
terlassen solle. Es nehmt als Futter Mause und bis* 
weilen auch Eidechsen. Nach der Fiitterung und vor 
die Hautung trinkt diese Schlange gerne. Andere 
Sandboas sind u.m.: Eryx jaculus turcicus vom Balkan 
und Eryx tataricus tataricus gleicbfalls aus Zentral 
Asien. Eryx m. miliarius ist aber am leichtesten im 
Terrarium zu halten. Die beiden anderen sind heikler 
in der Pllege. 

Vraag en aanbod 
Ons Belgische lid, de heer Gaston Rits, K. Boon-
straat 21, Blaasveld, biedt aan gratis de pH van 
bodemgrond en water te bepalen. Het te onderzoe-
ken water in flesjes van 50—100 cc opsturen; voor 
het grondonderzoek is 100 gr. voldoende. Het in-
sluiten van een postzegel voor het terugzenden is 
niet vereist (maar wel gewenst. Red.). 

REPTIELEN -
AMPHIBIEEN 

Importen van terrariumdleren 
uit alle worelddolon. 

Drs. W. DE ROVER 
Spriolderweg 2 
Putten (Gld.) 

Prijslijst gaarne op aanvrage, gratis 
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Mutaties 
NIEUWE LEDEN: 
883 „HEROS" Gesellschaft fur biologische Aquarien-

& Terrarienkunde Fallrohrstrasse 10 - Niirnberg 
(Deutschland) 

884 Aquariumvereniging ROOSENDAAL - p/a Dr. 
Mollerlaan 5 - ROOSENDAAL N.-B. 

885 H. v. d. Veen - Friedalaan 37 - Zwanenburg N.-H. 
886 H. v. d. Kuip - Molenbochtstraat 22 - Tilburg 
887 A. Sevenhuysen - Mr. Treublaan 30" - Amsterdam 
888 J. Hofstra - Groningerweg 102 - Eelderwolde (Dr.) 
889 J. Grootes - Dubbelsteynlaan 1 - Dubbeldam 
890 H. G. Heiblom - Sonoystraat 26a - Rotterdam 
891 A. Glimmerveen - Middenweg 131 - Amsterdam 
892 Jirl Houba - Ribska 1 - Praha 12 Tsjecho Slo-

wakije 
893 J. H. Nijhuis - Floralaan 100 - Eindhoven 

Weer op te voeren op de ledenlijst: 
800 Ir. G. W. v. d. Akker - Wassenaarseweg 68 -

Den Haag 

OPZEGGINGEN: 
P. Blom - Den Helder 
Ir. H. Libourel • Den Haag 
M. Raeven Jzn. - Vught per 1-10-60 

ADRES WIJZIGINGEN: 
Guozi Shudian - Peking: wordt: Beijing Waiwen 
Shudian 
Order HGO 138-PG-R-901 
Periodical Division - P.O.B. 50 - Peking China 
F. Lepeer - Tournai wordt: Albert Brachetlaan 38 -
Brussel 2 
P. C. Tolk - Hilversum - wordt: Zeverijnstraat 3 . 
Hilversum 

Foto pag. 49: Peter Marcuse. 
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