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Agama stellio 

Dc zeer fraaie voorplaat van dit nummer toont 
ons de zo bekende Hardocn „ten voeten uit". 
Dit dier is, dank zij dc activitciten van onze 
Importdienst, regclmatig tc verkrijgen en iedere 
bezitter van een zogcnaamd woesti/n-terrarium 
kent dit dier als ccn gemakkelijk houdbarc 
hagedis. Het vcrspreidingsgebied van Agama 
stellio is vrij groot en loopt van Jocgoslavie tot 
Syrie en Egypte. 
Als uitgesproken bewoncr van droge gebieden 
hccft Agama stellio behocfte aan zeer hoge 
temperaturen. Dc voorkcurstempcratuur, dat is 
de temperatuur, die door het dier spontaan 
wordt opgezocht, ligt zelfs bij ca. 40" C. (Over 
deze voorkcurstemperaturen van vcrschillendc 
hagedissen hopen we in een volgend nummer 
een apart artikel tc plaatsen.) Dc Hardocn 
moet dcrhalvc zekcr enkele uren per dag een 
temperatuur van 35° C. ter beschikking hebben, 
waarvoor ccn bodemverwarming onontbcerlijk 
is. 's Nachts mag dc temperatuur gerust tot 
15° C. dalcn. 
Dc meeste Hardoenen blijven in gevangenschap 
vrij schuw, maar zijn verder zeer gemakkelijk 
tc verzorgen. W a t het voedsel bctreft zijn ze 
bcslist niet kicskcurig. Hommels, bijen, wespen, 
meelwormen en -torren, sprinkhanen en zelfs 
volwassen trcksprinkhancn, grote spinnen, ke-
vers, kakkerlakken, regenwormen, alles wordt 
met smaak verorberd. Ook zoctc vruchten wor-
den graag gegeten. En van tijd tot tijd eten 
deze dieren zelfs bloemen, waarbij ze dc voor-
kcur geven aan gele bloemen, zoals Lccuwebek 
en Paardebloem. 
In lichaamsbouw lijken dczc dieren volkomen 
op de andere agamensoorten, met uitzondering 
van dc staart, die, inplaats van glad geschubd, 
ringvormig, .stckclig geschubd is. Deze staart is 
zeer brcekbaar! 
De Hardocn is ook in staat zijn kleur tc wisse-
len, en wel van donker bruingrijs tot lichtgeel 
en okerklcurig, afhankclijk van dc gemoeds-
toestand en temperatuur. In de paringstijd treedt 
bovendien nog een rode vcrklcuring van de 
rug op. 
Het gcslachtsonderschcid is vrij duidelijk. Het 
mannetje is feller gekleurd dan het wijfje en 
heeft bovendien bij het staartbegin 3—5 porien, 
en in dc buikhuid nog eens ccn dubbele rij van 
deze porien. 
Bij dc door dc heer Van Heusden gei'mpor-
teerde dieren bevinden zich ook vaak dieren 
van de ondcrsoort Agama stellio brachydactyla. 
Dczc zijn forscr en mooicr gekleurd dan Agama 
stellio stellio. Over dczc ondcrsoort schreef ons 
lid dc heer J. J. Brchm in dc 16e jaargang van 
ons blad een artikel, dat door de regelmatigc 
import van dczc dieren, thans weer zeer 
actuccl is. 
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Polychrus acurirostrii foto: J. Troosr - Olst 

Bevindingen met Polychrus acutirostris 

I . If. Blnnkensteln. Deventer 

Reeds enkele malen heeft er al iets over deze 
kostganger in ons blad gestaan, mnnr toch meen 
ik er goed aan te doen ook mijn bevindingen 
over dit makkelijk houdbarc leguaantje te be-
schrijven. 
Het is m.i. wel gewenst dat voor die Lacerta-
mensen die ver van andere liefhebbers afzitten 
en die het alleen van ons blad moeten hebben, 
er regelmatig artikelen verschijnen in de trant 
van ,,hoe houd ik e e n . . . ". Vooral voor de 
beginnelingen is dit zeer noodzakelijk en hierbij 
denk ik aan mij eigen ervaringen, toen ik van 
de inheemse dieren naar hun tropischc soort-
genoten wilde overstappen. 
Met welk dier kan je dan het beste aanvangen? 
Een prijslijst met veelbelovende Latijnse be-
namingen zei mij helcmaal niets op een enkele 
uitzondering na, waarop ik toen maar tclefo-
nisch contact heb opgenomen met de heer Van 
Heusden van onze importdienst. Deze advi-
seerde mij spitskopleguanen te nemen, nadat 
ik een zo goed mogelijke beschrijving van mijn 
oerwoudterrarium had gegeven, een advies 

waarvan ik nog dagclijks het grootste genoe-
gen beleef. 
Ik bezat een betrekkelijk klein terrarium, slechts 
6 0 x 3 0 bij een hoogte van 100 cm (dit terra-
rium beschrcef ik reeds in Lacerta no. 1. jaar-
gang XVIU) en u kunt zich misschien mijn 
schrik indenken, toen ik bij het openen van de 
zending bemerkte, dat Polychrus acutirostris een 
hagedis van 40 cm bleek te zijn 
In mijn gedachten zag ik reeds hoe een enkele 
weken oude muurhagedis, waarop ik zo trots 
was, met een hap zou worden verslonden en 
hoe de fraaie beplanting met enkele dagen vol-
komen zou zijn vernield. 
De telefoon werd gepakt, maar spoedig had de 
heer Van Heusden me volkomen gerustgesteld 
en werd het terrarium verrijkt met een paartje 
spitskopleguanen. 
Nu, "V/z jaar later, kan ik ieder die een fraai 
beplant oerwoudterrarium bezit deze hagedissen 
van harte aanbevelen. Ze zullen geen blaadje 
vernielen. 
Daar ik gedurende nl die tijd de dieren in een 
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uitstekende conditie heb gehouden, zou ik hier-
ovcr het volgende willen vertellen. 
Omdat het boombewoners bij uitstek zijn, die-
nen in het terrarium een paar flinke, ruwe tak-
ken geplaatst te worden. Op dc bodem heb ik 
de dieren nooit zien komen. 
De temperatuur schommelt vnn 17° C s nachts 
tot ± 35° C ovcrdag, waarbij de luchtvoch-
tigheid vrij hoog dient tc zijn. Bij te droge lucht. 
vooral bij hogere temperaturen. sperren de dier-
tjes de bekken wijd open en lijkt het alsof ze 
naar adem snakken en longontsteking hebben. 
Een straallampje is wel aan te bevelen, hoewel 
ze nooit als andere hagedissen eens Iekker gaan 
zitten zonnen, eerder zullen ze aan de schaduw-
zijde van hun tak gaan zitten. 
Zeker lx per dag sproeien met lnuw water. 
ook de dieren mogen gerust flink nat worden 
daar zijn ze wel op gesteld. De drinkbehocfte 
is zeer groot. De druppcls worden van dc bla-
deren opgelikt. 
Ze mogen volstrekt niet teveel voedsel ineens 
hebben. Ook na een ovcrvloedige manltijd sper-
ren ze de bek los en als dnarbij de temperatuur 
een beetje laag blijft, wordt alles weer onver-
teerd uitgcbraakt, vooral als cr veel meelwor-
men bij waren. 
De behoefte aan voedsel is dnn ook niet erg 
groot. Om een hoeveelheid te noemen: ik geel 
een dier een vijftal meclwormen. een tiental 
grote wasmotlarven en een stukje banaan ter 
grootte van een bruine boon per week, ver-
deeld in twee maaltijden. 
's Winters is dit nog iets minder, 's zomers 
soms iets meer. De dieren zien er beslist niet 
mager uit, hoewel ik wel eens heb horen be-
weren, dat magerheid bij deze soort hoort, 
wnnrschijnlijk omdnt men vaak niet anders ziet. 
Afwisseling van voedsel is noodznkelijk, maar 
de smaak per individu kan zeer verschillen. Zo 
accepteert het vrouwtje graag nachtvlinders en 
meeltorren, het mannetje daarentegen beslist 
niet, maar is b.v. gek op seringenbloesem. hoe 
vreemd dit ook moge klinken. Dit laatste ont-
dekte ik, doordat bij gunstig weer de dieren op 
een uitstapje in de seringenboom in dc tuin wor-
den getrakteerd. Ik ben volstrekt niet bang, 
dat ze er vandoor zullen gaan want de boom 
staat geheel alleen en op dc grond zullen ze 
toch niet komen. Dat een dergelijk uitstnpje 
gewaardeerd wordt blijkt wel, dat ze in dc boom 
zeer vechtlustig worden. In het terrarium zag 
ik nooit dat de dieren zich van elkanders sekse 
bewust waren, maar de boom is de plaats voor 
hofmakerij, waarbij dc kcclzak onder kopknik-
ken wordt opgezet. Tot pnring is het nog niet 
gekomen en ik vermoed dan ook dat het man-
netje nog niet volwassen is (30 cm). 
Om met het menu verder te gaan, keuze te 
over, wandelende takken. nankte rupsen. nlle 
soorten spinnen, sprinkhanen, vlinders. zelfs heb 
ik beide eens op een pasgeboren muisje ge-
trakteerd. Vermakelijk is het om te zien hoe 
deze grote dieren naar kleine fruitvliegjes hap-
pen. Voorts accepteren zc ook zoete vruchtcn 
als banaan, aardbei en kers, maar dan alleen 
van een pincet, nadat de vrucht enige malen 
traag is belikt. 

Het eten van seringenbloesem doet mij vcr-
moeden, dat het plantaardige menu in de vrije 
natuur veel groter zal zijn dan wij menen. 
Hoewel dc bewegingen zeer traag zijn kunnen 
de dieren vrij snel zijn als ze worden achtcr-
volgd of bij het pakken van een prooidier. 
Over het algcmeen zitten ze echter uren ach-
ter een op hun tak. waarbij de ogen voortdu-
rend in beweging zijn. De ogen bewegen onaf-
hankelijk van elkaar en zijn net als bij de cha-
meleon op de pupil na door het ooglid bedekt 
en enigszins naar buiten geplaatst. 
De vervelling vindt om de twee a drie maan-
den plaats. De afgestroopte huid wordt niet zo-
als bij de anolis opgegeten. maar wel pltikkcn 
ze graag nan de huid van een soortgenoot nls 
die een nndcr jasje anndoet! 
Nadat ik eens zag dat het vrouwtje aan de 
achterwand (leisteen) knabbelde, geef ik ze 
eens per maand wat kalk, gepoederd op een 
wasmotlarve. 
Wat de kleur bctreft wil ik verwijzen naar de 
beschrijving die de heer Meyer in Lacerta 
XVIII no. 8 gegeven heeft. waaraan ik slechts 
wil toevoegen. dat ik in het bezit van een man-
netje mcen te zijn dat vlak achter de voor-
poten, op de zijde, een kleine en een grote 
zwartbruinc vlek heeft zitten resp. Y, cm en 
1 cm. Op de rug heeft hij van kop tot staart-
punt regelmntige roestbruine vlekken, die ech-
ter alleen bij grote opwinding te z.en zijn. 
Bij aankomst was het vrouwtje bijzonder dik 
en ik vcrmoedde dat zij eitjes had. Na een week 
weigerdc ze alle voedsel en bij ciwangvoedcring 
werd alles weer uitgebraakt, zodat ik dat mnar 
opgaf. Zij vermagerde sterk. Enkele weken 
daarna znt zij op een morgen cp de bodem van 
het terrarium. in het wilde weg gravend en 
wroetend. Om hnar heen lagen een zestal eitjes 
verspreid. Het graven kwam me echter meer 
voor nls barensnood dan als moederzorg. In dc 
loop van de dng volgden nog vijf eitjes, ook 
weer her en der verspreid. Volkomen uitgeput 
en apathisch heeft het beestje nog twee weken 
geleefd. Bij sectic bleek dat ze nog twee eitjes 
niet gelegd had. 

Gelukkig kon ik vrij spoedig daarna via de im-
portdienst een ander vrouwtje bemachtigen. 
De eitjes waren ongeveer 1 cm in doorsnedc. 
grijsblauw van kleur en onregelmatig gevormd, 
enigszins hoekig. 
Ze werden in een bakje met gewassen rivier-
zand beg raven en op de warme lichtkap van 
het terrarium geplaatst. 's Nachts branddc er 
een 15-watt lampje boven. zodat de tempe-
ratuur ± 28° C bleef. 
Na drie mannden verloor ik mijn geduld en 
opende de eitjes. Slechts twee waren lx zo 
groot geworden en bevatten een volledig ont-
wikkeld jong. Ze verkeerden reeds in staat vnn 
ontbinding. Vcrmocdelijk is de vochtighcid van 
het zand niet groot genoeg geweest, waardoor 
ze zich niet uit dc tnaie eischaal konden bc-
vrijden. 
Nu ik met de bouw van een aanzienlijk ruimer 
terrarium bezig ben hoop ik daarin mijn spits-
kopleguanen zover te krijgen, dat een kweek 
verwezenlijkt wordt. 
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Pbeimma lineata Q 

Daggecko's 
Reeds vele malen had ik moeite gedaan om 
een paar daggecko's uit Madagasknr tc krijgen, 
getroffen als ik was door de fraaie kleuren-
foto in een exemplaar vnn de DATZ, welke 
foto later ook in deel II vnn K l i n g e n h o f -
f c r ' s „Terrarienkunde" werd gepubliceerd. 
Helaas leverden deze pogingen niets op. Wel 
kregen we eens een aanbieding, maar de prijs 
zou dan op ca. / 40,— per stuk hebben gelegen 
en dat was mij al te gortig. 
Wie schetst dan ook mijn verbazing toen dc 
voorzitter van de Hnngse Werkgroep mij 
schreef: ,,Op het ogenblik ben ik helcmaal ge-
lukkig, want ik heb mijn wensdroom in min'a-
tuur in huis. Een tweetal Phelsuma's uit Mada-
gaskar, te weten Phclsuma lineata. Hier word 
je wel helcmaal stil van". 
Het was toen slechts een kwestie van naar de 
telefoon grijpen en de heer L e e n a r t opbel-
len. Een paar dagen later ontving ook ik een 
paartje Phclsuma lineatas. 
Nimmer zag ik fraaier gekleurde dieren. De 
lengte bedrnngt, inclusief de stnnrt, 12-14 cm. 
De staart zelf is ongeveer 6-7 cm lang. 
De bovenzijde vnn de kop, rug en staart is 
prachtig smnragdgroen gekleurd. Op het voor-
hoofd en op het rugeinde hebben ze een steen-
rode, grillig gcvormde vlek: die op de rug is 
omgeven met steenrode spntjes, vlekjes en 
stippen, die zich in een meer roestbruine kleur 
over de staart voortzetten. Ook nan weers-
zijden vnn de snuit bevindt zich een kleine. 
steenrode streep. Danrboven loopt vnn de ncus-
gaten tot onder de ogen een fcllc, blauwgroen 
iriserende V-vormige streep, wnnrtussen zich 

foto: M. van Rekum 

Juwelen in het terrarium 
US, vnn Rekum, Amstelveen 

de hierbovengenoemde steenrode voorhoofds-
vlek bevindt. Onder de V-vormige groene 
streep bevindt zich dan de rode wnngvlek en 
daaronder de heldergroen gekleurde kaakrand 
van de bovenkaak. De schittcring van de V-
vormige streep op dc kop doet denken aan 
het geflonker van het zo bekende neonvisje. 
Van de oksel tot halverwcge de dijen loopt een 
forse sepiakleurige bnnd met dnnronder een 
helder gele streep. Sommige cxemplnren, doch 
niet die vnn mij, hebben achter de oksels nog 
een soort pauwencog. Mogelijk is dit het ken-
merk van een ondcrsoort, doch hierover is nog 
niets bekend. Ook langs dc ondcrkank tot aan 
de voorpoten loopt een. veel vnger getekende. 
sepiakleurige streep. Keel en buik zijn grnuw 
tot vuilgeelwit vnn kleur. 
Indien het dier te donker of te koud zit, wordt 
de smnrngdkleur donkerdcr en doffer. Hctzelfde 
gebeurt met de steenrode vlekken. Maar als ze 
zich behngelijk voclen, pns gegeten hebber of 
zitten te zonnebaden in de echte of in een 
kunstzon, dan tonen ze hun kleurenrijkdom in 
voile prncht. De kleuren gaan als het ware 
schitteren, wat o.m. wel veroorzaakt zal wor-
den door het feit, dnt de schubben er uitzien 
nls kleine ronde korreltjes, die vrij ver uit elkaar 
staan, zodnt het licht a.h.w. door een groot 
anntnl kleine reflectortjes wordt teruggekaatst. 
De kop gaat blnuwnchtig glnnzen, de V-vor-
mige kopstreep begint te fluoresceren en de 
stanrt klcurt zich blnuw met een heel tere 
groene zweem. Ze zien cr verder, afgezien van 
de fraaie kleur. echt nls gecko's uit. De ogen 
zijn volmankt rond. bruin van kleur met een 
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ronde zwarte pupil. Oogleden ontbreken. Het 
dier kan dus de ogen niet sluiten, doch daar 
het een dagdier is, heeft het geen spleetpupil 
nodig, en dus is de pupil rond. 
De tenen vnn de poten zijn spatelvormig ver-
breed, zoals dat meestal het geval is bij gecko's, 
en zijn aan de onderzijde voorzien van de ge-
bruikelijke lnmellen. Typisch is dat de eerste 
tenen, dus de duimen en de grote tenen, slechts 
rudimentair, als kleine stompjes, aanwezig zijn 
(zie foto) en geen uiterlijk zichtbare verbre-
ding of lnmellen vertonen. Het zijn dus prak-
tisch viervingerige dieren. 
Zeer opvallend is de ademhnling van het dier. 
Bij de meeste hagedissen nemen we de ndem-
haling wnar door het regelmatig uitzetten en in-
trekken van de flanken of de borstkas. Phelsuma 
lineata ademt in rust echter door het op en neer 
bewegen van de keelhuid, zoals we dit bij kik-
kers kunnen waarnemen. De flankbewegingen 
zijn dan nauwelijks of in het geheel niet zicht-
baar. Als de dieren echter verontrust zijn, op-
gejangd, beetgepakt of iets dergelijks, dan ziet 
men de flanken juist zeer sterk bewegen en de 
keel bijna niet. Het dier zit dan eigenlijk te 
hijgen. 
Het geslachtsonderscheid is vrij duidelijk bij 
deze dieren. Het mannetje is iets forser van 
bouw dan het wijfje en hij heeft een veel bre-
dere staartwortel, waardoor deze er dikker uit-
ziet dan die van het wijfje. Voorts nam ik bij 
het mannetje aan de onderzijde der dijen een 
kam van 7-8 kubusvormige schubben waar 
(zie foto), welke kam bij het wijfje ontbreekt. 
Het lijkt mij echter, dat deze kam thans lang-
zamerhand verdwijnt. Ik ontving deze dieren 
in de bronsttijd (vlak na ontvangst nam ik 
enige paringen waar en verschillende wijfjes 
uit de zending uit Madagaskar waren drachtig), 
zodat ik me afvraag of deze kam soms een 
verschijnsel van de bronsttijd is. Dit vereist 
echter nog nader onderzoek. Mijn paartje Phel-
suma lineata houdt zich zowel op de rotswand 
als op de klimtakken tussen de bladeren op. 
(Bij andere gecko-soorten die ik tot nog toe 
hield, t.w. Tarentola mauretanica, Ptyodactylus 
hasselquisti en Hemidactylus flaviviridis) heb ik 
nimmer kunnen waarnemen dat deze gebruik 
maakten van de klimtakken. Zij bleven altijd 
op de rotswand!) Phelsuma wandelt ook met 
groot gemak over de ruiten van het terrarium. 
Het zijn dieren die niet veeleisend en onge-
looflijk tam zijn. Zodra ik de dieren uit het 
transportzakje haalde aten ze reeds uit de hand. 
Als voedsel worden allerlei insecten genuttigd. 
Meclwormen, sprinkhanen, wasmotten en -lar-
ven, vliegen, spinnen enz. Ook zijn ze dol op 
fruit. Een gekwetste druif, een stukje appel, 
peer of bannan wordt telkens weer opgezocht 
en ijverig afgelikt met de socpele, rode tong, 
waarmede ze ook, geheel naar gecko-aard, tel-
kens weer hun ogen schoonlikken. 
Dc temperatuur in mijn terrarium bedrangt 23-
27° C ovcrdag en dnalt 's nachts tot ca 17° C. 
De nacht brengen ze, in tegenstelling tot de 
meeste andere gecko-soorten, slapend door, 
waarbij ze bij mij een rotsspleet in het terrarium 
opzoeken, en wel steeds dezelfde. 

ss= 

De kam van het B foto M. van Rekum 

Zodra s morgens de lampen worden aange-
stoken steken zc hun kop uit de spleet, doch 
blijven dan vaak nog een kwartier lang zo 
zitten, alvorens ze geheel te voorschijn komen 
om een zonnebad onder de lnmp te nemen. 
Daarna gaan ze aan hun dagelijks gescharrel 
door het terrarium beginnen, wat een lust voor 
het oog is. 
Het zijn beslist geen slome duikelnars. De gehele 
dag zijn ze in de weer. Hoogstens vijf minuten 
blijven ze op dezelfde plaats zitten, dan gaan 
ze weer verder met kalme doch zeer soepcle 
bewegingen. Alles in de omgeving heeft hun 
aandacht en ze tongelen onophoudelijk, wanr-
schijnlijk om te zien of dit of dat eetbaar is; 
ik heb althans kunnen waarnemen dat ze 
,,vreemd" voedsel eerst betongelen. Dit had 
soms een humoristisch effect tot gcvolg. Toen 
ik voor de eerste maal enige wasmotten in het 
terrarium deed, die onder invloed van het licht 
weldra doodstil ergens bleven zitten, gebcurde 
het wel dat een Phelsuma een wasmot bcton-
gelde, die prompt cr van door ging. Nadat zich 
dit enkele malen had voorgedaan was Phelsuma 
wijzer en een ervaring rijker geworden. Klaar-
blijkelijk had hij gemerkt dat de mot eetbaar 
was. Sindsdien merken ze zelfs stilzittende was-
motten op en pakken deze in een greep beet. 
Daarbij moet echter worden opgemerkt dat stil-
zittende wasmotten vaak met hun antennes zit-
ten te draaien, zodat dit mogelijk de aandacht 
van Phelsuma trekt. 
Zodra de prooi is vastgepakt schudden de dag-
gecko's deze heftig heen en weer, zo fel zelfs, 
dat meermalen de weke inhoud van een was-
motlarf of meelworm tegen de ruiten van het 
terrarium spat. Zo rustig als ze zich gewoon-
lijk door het tcrrarium bewegen, zo snel en 
flitsend bespringen ze een prooi. Zelfs vliegen 
worden in de vlucht buitgemaakt. 
Om de wijfjes te imponeren schudden de man-
netjes hun kop zijdcling heen en weer, alsof 
ze zitten te rillen. Ze knikken dus niet zoals 
bijvoorbeeld Anolis dit doet. 
Zoals reeds gezegd heb ik enige malen een 
paring kunnen gadeslaan, wnnraan het wijfje 
zich zeer gewillig onderwierp. Later kon ik 
vaststellen dat het wijfje twee eieren drocg, 
die in doorschijnend lamplicht zeer duidelijk te 
zien waren. Deze eieren werden afgezet, gezien 
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het feit dat het dier plotseling ingevallen flan-
ken had. Tot op heden heb ik de eieren echter 
nog niet kunnen vinden. 
Van de voorzitter van de Haagse Werkgroep 
vernam ik dat aldaar een paar eieren van 
Phelsuma werden uitgebroed. Ik hoop, dat men 
hierover en over de verdere kweek van de 
jonge dieren het een en ander in ons blad zal 
bekend maken. 
Sedert de ei-afzetting vonden, voor zover ik 
kon nagaan, geen verdcrc pnringen meer plaats. 
Het wijfje negeert het mannetje volkomen en 

dit, al schudt het nog steeds met de kop als het 
het wijfje tegen komt, laat haar verder ook met 
rust. 
Zoals bij de meeste hagedissen zijn ook de 
mannetjes van Phclsuma onderling zeer onver-
draagzaam. Het lijkt mij dan ook niet raadzaam 
om meerdere mannetjes in hetzelfde terrarium 
te houden, gezien het gcvanr van verminkte 
staarten of nog erger. 
Aan de andere kant zijn het echter zulke ple-
zierige terrariumdieren, dat ik wel een dozijn 
van deze pronkjuwclen zou willen bezitten. 

Woestijnhagedissen (II) 
I.. G. A, iiaevers. Den Haag 

tfe 

Pbrynosoma coranalum blainvillii Gray Foto L. Wijffels 

De hagedissen van het geslacht Uma zijn bij-
zonder interessant door hun vergannde aan-
passing aan het leven in de woestijn. Uma komt 
voor in de zuidwestelijkc delen der Verenigde 
Staten en in Mexico. In Californie is Uma 
notata notata een vrij algemene hagedis; zo nu 
dan worden exemplaren van deze soort in 
Nederland ingevoerd, maar niet altijd lukt het 
ze in leven te houden. 
Onze collectie van deze hagedissen bestaat uit 
negen exemplaren van Uma notata rufopunc-
tata C o p e , afkomstig van Puento Penasco in 
Sonora, Mexico en drie exemplaren van Uma 
notata notata B a i r d van San Diego County, 
Californie, U.S.A. Het geslacht Uma staat 
genetisch het dichtst bij Callisauris en Hol-
brookia. 
W a t het eerst opvalt bij Uma is de opvallend 
lichte kleur; de bovenzijde is bedekt met zwarte 
strepen en vlekken, die vooral op de rug krin-
gen vormen. De kop is plat, de lipschilden zijn 

langwerpig en hebben een scherpe, vooruit-
springende rand. De neuslijsten zijn scherp 
kantig en opvallend. De korte, stevige poten 
zijn sterk gespierd, de vingers en tenen zijn 
voorzien van franjes van kleine, langwerpige 
schubben. De niet lange staart is plat en vooral 
ann de bnsis opvallend breed. Het is duidelijk 
dnt deze bijzondere anatomischc eigenschappen 
het de hagedissen mogelijk maken in het mulle 
woestijnzand te leven. De brede, platte kop met 
scherpe randen, de platte staart en de gespierde 
poten, maken het zich ingraven gemakkelijk, 
terwijl de franjes aan vingers en tenen door de 
oppervlaktevergroting beter steun geven in het 
mulle zand. De scherpe, sterk ontwikkelde 
canthus rostralis, of neuslijst, beschermt het oog 
tegen stuifzand door kleine opstaande schubjes 
op de oogleden. die een soort wimpers vormen. 
Ook de toegang tot het tympanum, het trom-
melvlies, is beschermd door zon rij van op-
staande schubjes. De buikzijde van het diertje 
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is geheel wit; op de flanken bevindt zich in het 
midden een rechthoekige zwarte vlek. (U.n. 
rufopunctata) of een rechthoekige zwarte vlek 
die door een onderbroken lakrode ring is be-
grensd (U.n. notata). Op het achterste gedeelte 
van de onderkant van de staart steken vijf tot 
zeven zwarte vlekken scherp af tegen de witte 
grondkleur. Bij U.n. rufopunctata zijn de oog-
randen rood. Het grootste exemplaar. een 0 \ 
meet 22 cm. 
Het sprcekt vanzelf. dat deze hagedissen echte 
dieren zijn voor een ..woestijnterrarium". Een 
diepe lang fijn, mul zand, minstens 5 cm., is 
hier op zijn plaats. Maar geen scherp Maas-
zand of kiezel gebruiken! Ook voor deze dieren 
is een vrij hoge dagtemperatuur. tot 38° C . 
en een tamelijk grote daling van de tempera-
tuur, tot 10 graden C. in de nacht. noodzake-
lijk. Daar de hagedissen graag tegen stenen 
opstaan, hebben wij enige kalkstenen gebruikt. 
waartussen enkele Agave horridum werden ge-
plant. Een waterbak ontbreekt in ons Uma-
terrarium, daar deze hagedissen geen stilstaand 
water kunnen herkennen; bovendien zou dan 
de luchtvochtigheid te groot worden. Het ter-
rarium waarin wij onze dieren houden meet 100 
bij 50 bij 50 cm en wordt op temperatuur ge-
houden met een warmtestraler (Elstein D.B.P. 
150 W . ) , die praktisch geen licht geeft, doch 
warmte straalt, welke mede door een reflector 
wordt gericht. De capaciteit van de door ons 
toegepaste lamp en de hoogte waarop deze 
boven de bodem is bevestigd, is zodanig. dat 
de gehele bodem wordt bestraald en weinig of 
geen warmte door de ruiten verloren gaat. Het 
terrarium wordt verlicht door twee zogenaamde 
droogstralers (Pope, type 13349E/44), die 
nnnst helder wit licht ook warmte stralen. 
Voor de voeding van deze hagedissen komen 
allerlei insecten in aanmerking; ze eten bijzon-
der graag spinnen, vliegen en sprinkhanen. Ook 
pas vcrvelde meelwormen eten ze goed. 
Bij het water geven moet cr op gclet worden, 
dat de hagedissen zelf niet besproeid worden. 
daar ze daardoor gemakkelijk in paniek raken 
en daarbij zo snel en onverhoeds kunnen vluch-
ten, dat ze de nek zouden kunnen breken tegen 
de ruiten. 

Uma's zijn zeer fraaie, elegante, maar tere die-
ren, die evenwel onder dc bovenbeschrcven 
omstandigheden bij ons ann hun tweede winter 
bezig zijn en nog in goede conditie verkeren. 
Jonge exemplaren zijn lastiger te houden dan de 
volwassen dieren. zodat wij mogen adviseren 
volwassen exemplaren te kopen. 
Het graven van deze zandhagedissen is bij-
zonder spectaculair: eerst wordt de kop onder 
zijwaarts schudden in het zand gestoken, dan 
gaat er een zeer snellc zijwaarts golvende be-
weging door het lichaam en op hetzelfde 
moment is het dier verdwenen; de staart komt 
gedeeltelijk onder het zand door de voorwaart-
se beweging van dc hagedissen, de staartpunt 
wordt door vibratie ondergewerkt. Wanneer ze 
stormachtig graven, zoals dat voorkomt aan 
het einde van een ren, zwemmen ze letterlijk 
door het zand. 
Onder omstandigheden als hierboven voor de 

Uma beschreven, zijn ook de meeste soorten 
Phrynosoma, Padhagedissen, te houden. Van 
deze dieren is de Texas Horned Toad' , Phry-
nosoma cornutum, wel de meest ingevoerde. 
maar naar onze ervaring de moeilijkst houdbare 
soort. Over deze soort zijn in vorige jaar-
gangen van 'Lacerta' herhaaldelijk artikelen 
geschreven. zodat wij liever twee andere ver-
tegenwoordigers van dit biologisch zo interes-
sante genus: Phrynosoma coronatum blainvilli 
en Phrynosoma platyrhinos platyrhinos. Beide 
soorten ontvingen wij uit Zuid-Californie. Van 
P. c. blainvilli ontvingen wij zes exemplaren 
die onderling zo sterk in kleur verschilden. dat 
zc nauwelijks vcrtegenwoordigers van eenzelfde 
ondersoort leken. Het grootste, hierbij afge-
beelde exemplaar was steenrood, een was as-
grauw, de andere strogeel. In vergelijking met 
P. cornutum zijn dit slankere en ook grotere 
hagedissen; ons grootste dier mat 16 centimeter. 
Als voedsel namen deze padhagedissen het 
liefst sprinkhanen en meelwormen. ook de tor-
ren, terwijl mieren merkwaardigerwijs nauwe-
lijks bekeken werden. Zij drinken graag, zodat 
men vaak moet sproeien. Ook deze dieren gra-
ven in het zand. waarin ze meestal helemaal 
schuil gaan, terwijl ze van gelegenheden tot 
klimmen en klnuteren ook gebruik maken. 
W a t kleiner en minder variabel van kleur is 
P. p. platyrhinos, van welke ons grootste 
exemplaar 12 centimeter lang was. Het ver-
schil tussen deze soort en coronatum is op de 
foto's duidelijk te zien. Het lichaam is over het 
midden van de flanken als afgezet met een 
franje van stekelschubjes; twee rijen bij P. c. 
blainvilli, een enkele rij slechts bij P . p. platy-
rhinos, terwijl bij dc laatste de hoorns op de 
kop meer naar achter liggen. en bovendien zijn 
ze op de rug minder stekelig dan bij P . c. 
blainvilli. Phrynosoma platyrhonis is meer nog 
dan blainvilli een echt woestijndier, dat leeft in 
een biotoop als die van Uma. De behoeften aan 
voedsel en temperaturen zijn ook ongeveer als 
die van de Californische zandhagedissen. maar 
deze padhagedissen eten daarentcgen gaarne 
mieren. Beide soorten likken grotere insecten op 
— sprinkhanen is bij voorbeeld dit lot gewoon-
lijk beschoren — en slikken ze zonder kauwen 
ineens door. Dit is mogelijk omdat het maag-
zuur van deze dieren bijzonder sterk is. In ver-
band hiermede is het annbevclenswaardig 
voederdieren met stevige chitinehuid voor deze 
hngedissen te kiezen, torretjes en meelwormen, 
om normaal functioneren van de maag zeker te 
stellen. Van dc andere kant is het noodzakelijk 
de temperaturen vrij hoog tc houden, tussen 30 
en 40 graden C omdat bij lagerc temperatuur 
de vertcring onvollcdig is en verstoppingen 
kunnen optreden. 

Padhagedissen zijn, met uitzondering van een 
noordelijke soort. die tot in Zuid-Canada voor-
komt (Phrynosoma douglasi), eierleggend; P. 
coronatum legt 4 tot 8 eieren, platyrhinos 2 tot 
6 stuks, waarvan de incubatietijd 40 tot 80 
dagen duurt. De jongen zijn bij het verlaten 
van het ei zo groot als een walnoot en zijn op 
een menu van mieren en wasmotten gemakke-
lijk groot te brengen. 
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