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Xanthusia henshawi 

De hagedis, die u afgebeeld ziet op bet omslag 
van dit nummer, is geen gewoon terrariumdier. 
Het is een van de vijf Noordamerikaanse 
,,Night Lizards", zelden ingevoerde dieren. De 
kleine groep vormt een aparte familie, Xan
thusiidae, met nog enkele vormen in Panama 
en op Cuba. Kenmerkend voor deze hagedissen 
zijn de spleetvormige, verticale pupll, de korte, 
haast niet uitsteekbare tong en de rechthoekige 
buikschilden. Belangrijk is ook bet ontbreken 
van echte oogleden. 
De Gevlekte Nachthagedis, Xanthusia henshawi 
S t e j n e g e r, komt voor in Califomie en 
Neder-Californie en is in zijn verspreiding be
perkt tot de met graniet bedekte hellingen tus
sen 150 en 1500 meter hoogte. Het is jammer, 
dat op de foto niet duidelijk uitkomt, hoe plat 
deze hagedis eigenlijk is, want dan zou beter 
te begrijpen zijn hoe bet dier zich schullhouden 
kan onder afgeschilferde lagen en in spleten 
van het gesteente. De nachthagedissen, die in
derdaad een nachtelijke activiteit ontplooien en 
overdag in nauwe en diepe spleten wegkruipen, 
zijn lange tijd voor uiterst zeldzaam en moeilijk 
te vangen doorgegaan. Sedert men echter ont
dekt heeft dat ze tamelijk gemakkelijk te ver
zamelen zijn door bet lichten van losgespleten 
steenplaten, bleek ook, dat ze vrij talrijk zijn. 
Bijzonder opvallend is hoe deze dieren bij de 
vangst, als ze in bet daglicht komen van bijna 
uniform donker snel verkleuren en de Iichte 
strepen en lijnen zichtbaar worden. zodat de 
vlektekening ontstaat. In hun kleurveranderin
gen wijken deze hagedissen overigens sterk van 
de meeste andere hagedissen af, want ze nemen 
bij een hoge temperatuur een donkerc klcur 
aan. 
Over bet natuurlijk vocdsel van nachthagedis
sen is niet veel bekend. Maagonderzoeken heb
ben vooral niet-vliegende insecten aangetoond. 
V oor bet terrarium zouden bet interessante die
reo zijn, want ze zijn klein en bovendien zijn 
ze levendbarend. V olwassen wij.fjes brengen 
gewoonlijk twee jongen voort, niet zelden ech
ter ook slechts een. Het aantreffen van zeer 
jonge dieren in de vroege lente en opnieuw laat 
in de herfst, doet veronderstellen, dat twee 
worpen in een jaar mogelijk zijn. Bij een ver
wante soort, Xanthusia vigilis B a i r d, is een 
,dracht" van drie tot vier maanden vastgesteld. 
W aamemingen van geboorten bij deze soort 
hebben geleerd, dat bet moederdier bet mem
braan dat de foetus omgeeft met de bek ver
scheurt en opeet na de geboorte van de jonge 
hagedis. 
Het zou bijzon:d'er interessant zijn ervaringen 
van terrariumhouders met deze bijzondere en 
door hun geringe afmetingen zo gemakkelijk te 
huisvesten hagedissen met de spaarzame gege
vens uit de literatuur te vergelijken! L. W. 



De terrariumhouderij in de tropen 

H. A. L. ltlenne, Den llaatz 

Eerst na mijn tweede reis naar Java ben ik 
ermee begonnen ook daar een terrarium te 
houden - hoewel ik reeds als schooljongen 
in Holland terraria had. Een verklaring bier~ 
voor is wei, dat men in de tropen allerlei rep~ 
tielen en amphibieen dagelijks in zijn directe 
omgeving ziet en hun gewoonten buiten al 
heel gemakkelijk kan waarnemen, zodat men 
er niet zo gauw toe komt deze dieren in huis 
te nemen. Daarbij kwamen. dat een terrarium 
praktisch voortdurend aan de mierenplaag 
blootstond en zeker ook dat de inlandse huis~ 
bedienden een afkeer hadden voor kruipende 
dieren. Die in gevangenschap te verzorgen 
leek hen iets absurds en sommigen van hen 
zouden er beslist om weglopen uit hun 
baan! Het is er niettemin toch van gekomen en 
het was een hele moeite om de Chinese tim~ 
merman uit te leggen hoe ik het hebben wilde. 
Ik stond destijds helemaal aileen in deze hobby. 
Pas in 1930 kwam ik met enkele anderen, 
onder wie dr. Buschkiel, een bioloog, en de heer 
Dakkus, de hortulanus van ,,'s Lands Planten~ 
tuin" aldaar, tot de oprichting van de .. Neder~ 
landsch~Indische Aquarium~ en Terrarium~ 
vereniging Aqua~Terra", en toen ging het 
crescendo met de liefhebberij. Deze vereniging 
verzorgde tijdens de Pasar Gambir te Batavia 
(een soort jaarbeurs) een tentoonstelling met 
tal van terraria, waaronder door mij ingezon~ 
den. zeer grate, met complete stukken oerwoud 
- waarmee ik 'n keer een eerste prijs haalde. 
Deze bakken waren dan de gehele dag omstuwd 
door mensen. die vooral belangstelling hadden 
voor slangen. Greep een groene zweepslang 
toevallig juist een tjitjak. dan raakte het pu~ 
bliek bepaald in extase! Daarbij bleek hoe wei~ 
nig de bevolking van Batavia van deze dieren 
en vooral van de minder bekende soorten af~ 
wist. Men wist b.v. te vertellen over het be~ 
staan van de ular kepala dua, de .. tweekoppige 
slang", die ons bekend is als Cylindrophis rufus, 
een kleine rood met zwart getekende grondslang 
met een korte stompe staart, welke laatste met 
rotsvast geloof voor een tweede kop wordt 
aangezien. 
Belangrijker nog voor de !eden van die ver~ 
eniging waren de talrijke excursies, die wij 
organiseerden. Bij een van deze gelegenheden, 
een tocht per prauw in de Rawah Tembaga~ 
moerassen bij Bekassi op West~Java, bemach~ 
tigde ik een groat aantal slangen. Het krioelde 
daar nl. van slangen! Het waren soorten. die 
op het drassige land gevonden werden. maar 
ook in het water. zoals: Natrix vittata, Natrix 
piscator, Natri.'\.· trianguligera en Homalopsis 
buccata. Voorts ving ik bij die gelegenheid de 
eerder genoemde Cy/indrophis rufus. 

Ook heel wat slangen kwamen voor in de Bo~ 
tanische Tuin van Buitenzorg, waar wij vaak 
ronddoolden. Hier waren het in bos levende 
slangen zoals Dryophis prasinus. Elaphe oxy~ 
cephala. Ahaetul/a picta. Ahaetulla formosa, 
Natrix subminiata. Ptyas korros en Angkistro
don rhodostoma. Ook voor amphibieen was 
deze uitgestrekte tuin een waar paradijs. 
Terrariumdieren genoeg dus. Ik legde mij na~ 
tuurlijk toe op de minder algemene soorten en 
hield in mijn terraria dieren als de Groene 
Zweepslang (Dryophis prnsinus) of het Vlie~ 
gend Draakje (Draco volans). Gewone kadals 
en boenglons (Mabuya multifasciata en Calotes 
jubates) waren vlak bij huis genoeg te zien. 
Die Groene Zweepslang is werkelijk een bij~ 
zonder eigenaardig dier met haar uiterst lange. 
spitse kop. Het dier houdt de witte tong vaak 
lange tijd onbeweeglijk uitgestoken. soms wei 
20 seconden lang. Het egale grasgroen van 
haar huid is opvallend, omdat bij deze soort 
aile glans aan de huid ontbreekt. Wanneer de 
slang in opwinding haar lichaam afplat en de 
keel opblaast, treedt plotseling een netwerk van 
donkerblauwe en zwarte strepen op. want de 
schubben hebben zwarte randen en de huid 
tussen de schubben, die bij het opblazen zicht~ 
baar wordt. is donkerblauw van kleur. Alles 
aan deze slang is lang en smal en niet ten 
onrechte wordt haar hele geslacht, dat van de 
zweepslangen genoemd. Het lange dier. tot 
1.50 m .. is wonderlijk dun en zeer aan het Ieven 
tussen takken en bladeren aangepast. De slang 
is Iicht giftig en is slechts in staat om de aller
kleinste gewervelde dieren te doden of te ver
lammen. Het is een echte boomslang. die nooit 
op de grond komt en mede daardoor is zij een 
steeds goed zichtbare bewoner in het terrarium. 
Op de Sunda-eilanden komt de soort tamelijk 
veelvuldig voor. Maleise naam: .. ular putjuk"; 
Sundanese naam: .. oraj gadoeng". De lndone
siers zijn geneigd aile groene slangen .. ular 
hidjau" (Javaans: .. ular idjo") te noemen. en 
daarom wordt de Groene Zweepslang wei eens 
verward met de Groene Boomadder. Trimere~ 
surus albolabris. een heel wat giftiger dier. 
waarover drs L. Coomans de Ruiter in 
LACERTA geschreven heeft. De zweepslang 
is mooi. weinig agressief en goed in een terra
rium te houden. 
De aard:gste soort voor het terrarium en ook 
de mooiste vond ik wei Natrix vittata. een vol
komen onschuldige soort, die nooit zal bijten en 
gauw mak wordt. Ik hield van deze soort vele 
exemplaren van aile grootten en gaf demon~ 
straties met deze dieren op de tentoonstellingen. 
Een prachtig dier is de Javaanse Ringslang. 
Natrix chrysarga, die vee) kleuriger is dan de 
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Nederlandse Natrix natrix. Opvallend zijn de 
rode hals en de olijfgroen gekleurde kop. Een 
exemplaar ontsnapte mij in de Plantentuin van 
Bu;tenzorg doordat het in een vijver gleed en 
wegzwom. 
Vaak had ik de kleine, schuwe en vlugge 
boomslangen Ahaetulla picta en Ahaetu/la for, 
mosa, die heel wat gemakkelijker te houden 
waren dan de Mangrove,slang of Gouden, 
ringen,slang Boiga dendrophila ...- ,.ular tjintin 
emas", een vrij groot, zwaar. boombewonend 
dier met gele banden. In het oerbos, speciaal 
de mangrovewildernissen, met afwisselend Iicht 
en schaduw, valt deze slang juist door de mar, 
kante kleur en tekening zeer weinig op. Een 
prachtig voorbeeld van schutkleuren! In 't 
nauw gedreven agressief en bijterig; beet voor 
de mens licht giftig (behoort tot de verdachte 
Colubriden). Deze soort vocdt zich graag met 
vogels, die 's nachts in de slaap overrompeld 

wo:.-den (vandaar ook de naam ,ular burung", 
vogelslang). 
Het fourageren van mijn dieren vond ik in de 
tropen toch heel wat gemakkelijker dan hier 
te Iande. Men kan daar het hele jaar door 
insecten vangen en dikwijls hoeft dat niet eens, 
want 's avonds komt er een overvloed van 
insecten op de lampen af. Tegen een vast, 
gestelde vergoeding brachten inlandse jongetjes 
mij maar al te graag allerlei gewenste voeder, 
dieren en soms kreeg ik meer tjitjaks en sawah, 
kikkertjes dan mij lief was. De waterslangen 
voederde ik guppies, die ik ving in een kleine 
kali vlak bij huis. Het waren beslist echte 
guppies, daar zeker uitgezct door 'n aquarium, 
houder. De grotere waterslangen voedde ik 
met succes forsere vissen. 
Een belangrijk dee) van de dieren, die ik ving 
en gedurende korte of langere tijd hield, zond 
ik op naar Diergaarde Blijdorp. 

Spaanse Duinhagedissen 
L. C. Itt. W(jJ'J'ela • Ent~elaen 

In juli 1962 deed zich een gelegenheid voor 
enige dagen rond te zwerven in het tamelijk 
brede en hoge duin even ten zuiden van Valen, 
cia aan de Spaanse Middellandse zeekust. De 
duinstrook, die landinwaarts vlakker wordt en 
meer begroeid is, zet zich op sommige plaatsen 
nog honderden meters voorbij de kustweg naar 
landzijde voort. Het is een machtig dorado 
voor hagedissen! 
De vegetatie in dit gebied is, afgezien van hoog 
riet hier en daar en de aanplant van oleanders 
op de wegbermen. laag en ziet er weinig sappig 
uit. Een uitzondering lijken de soms grate 
velden geelbloeiende Mesembryanthemum. het 
grove, driekantige vetkruid. Voor het overige 
was het terrein hier en daar begroeid met kort, 
dik gras of hoge pollen biesgras en daartussen 
verspreid lage. stekelige struikjes met gele 
bloempjes en kleine donkergroene, kleverige 
blaadjes. Heel plaatselijk troffen we een wit, 
bloeiende Amaryllacae arm, van welke flinke 
knollenpakketten los in het zand lagen. Overal, 
maar vooral dichter bij de weg, staan agaven 
en in dit hele zonnige landschap geven aileen 
wat Parasoldennen enige schaduw. 
Van die kleinere gewassen hebben we een 
kleine verzameling meegebracht. maar tijdens 
het transport hebben ze aile blad en bloem 
verloren. zodat we nog slechts kunnen hopen 
in het komende voorjaar te achterhalen wat 
het allemaal is. 

In dit terrein leeft een overvloed van hage, 
dissen, waarvan de Spaanse Franjeteenhagedis, 
Acanthodactylus erythrurus. wei de meest op
vallende is. Het zijn kleine hagedissen met 
tamelijk brede staarten en een donkere streep, 
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en vlektekening op een lichtbeige ondergrond. 
De naam doet vermoeden dat de dieren een 
rode staart hebben, maar dat is slechts bij vo], 
wassen mannetjes en meestal maar bij enkele, 
het geval. De Iichte, oranjerode kleur, beperkt 
zich tot de onderzijde van de staart. 
De eerste pogingen tot een nadere kennismaking 
met deze beestjes leerde dat ze ongelooflijk 
snel zijn en zo enorm schuw, dat het haast on, 
mogelijk lijkt er een van te vangen. Wij zagen 
de eerste exemplaren op een afvalhoop bij een 
restaurant en elke beweging. die wij maakten 
was voldocnde om de dieren op vele meters 
afstand te verjagen. 
Verderop in het duin, waar vele meters los, 
warm zand de graspollen en struiken van el
kaar scheiden, vinden we ze meer en ook nu 
hun sporen. kris kras van de ene pol naar de 
andere. Het zand is zo heet, dat het onmogelijk 
is er met de blote voeten over te )open en 
het is dan ook duidelijk waarom de hagedissen, 
ook zonder opgejaagd te zijn, in een snelle run 
van het ene schaduwplekje naar het andere 
stuiven. 
De doomige struikjes. de Mesembryanthemum 
en vooral de agaven bemoeilijken de vangst 
geweldig, zodat we de hagedissen gaan op, 
jagen totdat ze schuilgaan in de wat zachtere 
graspollen. Terwijl een van ons de hagedis uit 
zijn dekking jaagt, blijft de ander van enige 
afstand toekijken om te zien in welke richting 
het dier zijn heil zoekt. Het plotselinge weg, 
stuiven van drie of meer exemplaren tegelijk 
stelt hoge eisen aan het teamwork, vooral in 
het begin. Maar de dieren, die een onderkomen 
zoeken bij een graspol zijn erbij! De pol wordt 
omzichtig van de andere zijde benaderd en 



daarna grondig bekeken totdat we het hele 
heest. of aileen zijn staart zien zitten. Een snelle 
greep, op de goede plek. Ievert de vangst op. 
Soms voelen de hagedissen heet aan in de 
hand. Het was opvallend, hoe de lichaams~ 
temperatuur steeg met het aantal malen dat 
zo'n dier van de ene pol naar de andere over~ 
gestoken was. Eenmaal in de hand waren de 
dieren nogal rustig. Ze gedroegen zich goed. 
maakten niet teveel drukte in de vangzakjes en 
lieten ook elkander ongemoeid. 
Oat was heel wat anders hij de Algerijnse 
Zandlopers, Psammodromus algirus algirus, 
die wij ook veelvuldig in ditzelfde terrein von~ 
den. Deze beesten zijn meer bijterig van aard 
en drukke kronkelaars. die aile moeite doen 
z!ch los te werken, daarhij bijten en het zachte. 
bekende, kwakende geluidje voorthrengen. 
Zandlopers vingen we op dezelfde manier, 
maar wat minder gemakkelijk, omdat ze zich 
n:et zo v)ot lieten verjagen en vaak ook veel 
dieper wegkropen. Vooral hij de weg was het 
vaak moeilijk ze uit het gewas op het losse 
zand te krijgen. Lukte dat eenmaal. dan vingen 
wij ze vrijwe) steeds. 
Het was opvallend, dat er maar betrekkelijk 
weinig mannetjes te vinden waren. Bij het 
eerste dozijn waren tien wijfjes, zodat wij later 
aileen nog hier en daar mannetjes vingen. 
De kleine Spaanse Zandlopers. Psammodromus 
hispanicus edwardsianus in dit geval, vinden 
we aan de andere kant van de weg, waar het 
terrein vlakker is en een regelmatiger, maar 
dun plantendek heeft. De 8 tot 10 centimeter 
lange hagedisjes houden zich op tussen de 
)age. open en hijna hladerloze struikjes en zijn 
daardoor tamelijk beschermd. De tekening van 
donkere en Iichte streepjes op de bij mannetjes 
groenige. bij wijfjes lichtbruine ondergrond. 
maken de diertjes haast onzichthaar, zodat ze 
eigenlijk pas gezien worden als ze het op een 
}open zetten. Ook nu trachten wij de beestjes 
naar een voor de vangst wat geschikter plekje 
te jagen, maar ervaren daarhij. dat ze menig~ 
maal volkomen verdwijnen, naar we later 
leren, door zich hliksemsnel helemaal in te 
graven. Een effectiever jachtmethode hlijkt dan 
ook de hagedisjes snel te grijpen zodra we ze 
zien; het eist wat oefening en hlijft tot conflic~ 
ten met het stekelig gewas leiden. 
Een weinig opvallend heestje is de gewone 
Spaanse muurhagedis, Lacerta hispanica hispa~ 
nica. die in het ruige duin eigenlijk ontbreekt, 
maar wei in het gezelschap van de kleine Zand
Jopers wordt gevonden. Ze blijken echter wei
nig talrijk te zijn en de paar volwassen exem~ 
plaren, die we hemachtigen. komen van het 
terras van het restaurant en het kampeer~ 
terreintje daar vlakhij. Dit toont duidelijk, hoe 
sterk deze Lacerta's cultuurvolgers zijn; de 
gebouwen en het primitief verharde terrein lig
gen midden in het duin en we hebhen de indruk. 
dat vooral het afval en de vele vliegen, die 
daarbij horen. deze hagedissen aantrekken. 
Hetzelfde geldt zeker ook de muurgecko's op 
de gebouwen. Die hebben we niet gevangen, 
omdat we er a) een stel hadden in Tarragona. 

Bij het omkeren van grote stenen, die langs de 
weg lagen, vonden we tweemaal een ertshazel~ 
worm, Chalcides chalcides striatus, maar slaag~ 
den er niet in, die gladde kronkelaars te pak~ 
ken te krijgen. We troffen het ook niet best, 
want die stenen lagen in een dicht veld Mesem~ 
hryanthemum en daardoor konden de dieren heel 
gemakkelijk ontkomen. 
Omdat de middaguren in juli wei wat warm 
zijn. trokken wij 's morgens vroeg of in de 
gevorderde namiddag het duin in. Het vie} ons 
op, dat de kleine Zandloper de meest matineuze 
van deze hagedissen is. Om half acht was het 
de enige soort, die te vinden was; de algerijnen 
kwamen pas zowat een uur later te voorschijn. 
en het was dikwijls al ver over negen als we 
de eerste Franjetenen bij de ochtendwandeling 
verrasten. Na een uur of zes waren deze ook 
weer verdwenen en een half uurtje later waren 
we weer aileen met Psammodromus hispani~ 
cus, die tegen deze tijd eigenlijk het gemakke~ 
lijkste te vangen waren. 
Eerdere ervaringen met vakantievangsten heh~ 
ben ons geleerd, dat het veel heter is het ge~ 
d:erte vanuit een grote stad naar Nederland te 
sturen, dan te trachten ze te voeden en te 
Iaven gedurende de rest van de reis. Wij ver~ 
zonden ooze hagedissen per luchtpost vanuit 
Valencia, voor welk doel wij doosjes, zakjes en 
ook mos hadden meegenomen. De enige moei~ 
lijkheid, die zich hierbij voordeed. was die 
van de vele te consulteren autoriteiten: de 
heren van de luchtpost, vervolgens de .. ad~ 
uana", die helemaal hoven huist, opnieuw 
luchtpost. daarna het loket zegelverkoop met 
onafzienhare rijen klanten, dan naar hoven 
voor het aantekenen en ten slotte definitief: 
luchtpost. Deze moeizame gang zou zo be~ 
zwaarlijk niet zijn, als niet aile loketten zich 
in een enorme belangstelling van de zijde van 
het puhliek verheugden en niet hij elk minder 
gewoon geval vele beambten hijeen moesten 
komen om over de juiste postale procedure 
uitvoerig en druk gesticulerend te overleggen. 
Oat men in zo'n diepgaand overleg hesloot het 
officH~le gewicht van een van ooze pakjes 
vast te stellen op 1 kilogram precies. hoewel 
het ruim twee ons zwaarder was en daarom 
niet als .. petit paquet" in aanmerking dreigde 
te komen. is weer een prettige zijde van deze 
welwillende belangstelling. 
Het gevolg was, dat met slechts twee dode 
dieren. ruim 100 hagedissen in prima conditie 
bij ooze vriend Delleman aankwamen, die ze 
prachtig verzorgde en ook weer heel blij was, 
toen we ze kwamen halen. 
Nu hlijkt een zuideuropese vakantievangst 
geen mogelijkheden te hieden tot een lucratieve 
herpetologische handel; vergist u daarin niet. 
De grote mannen bieden u nauwelijks een kwart 
van de notering op de gestencilde lijsten en 
hebhen meestal niet eens helangstelling. We 
hehhen onze heesten dus in Amerika geruild 
voor Anolis sagrei en er verder kennissen in 
het buitenland een plezier mee gedaan, omdat 
die in hun eigen land geen enkel terrariumdier 
kunnen krijgen. 
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Acanthodactylus blijkt de moeilijkst houdbare 
hagedis te zijn. Ze vervallen gemakkelijk tot 
apathie, verhongeren en verdorsten bij een 
overvloed van voedsel en vocht en zijn een 
bron van ergenis en zorg voor de gene, die ze 
houdt. 
De omstandigheden waaronder wij de dieren 
actief en welgevuld daar in het Spaanse duin 
aantroffen, doen ons veronderstellen, dat hoge 
temperaturen en veel Iicht vooral van belang 
zijn om de dieren in conditie te houden. Wij 
hebben de beste ervaringen met bundelstralers 
van 150 of 250 Watt, die gericht zijn op het 
droge, niet te fijne zand en die het de hagedissen 
mogelijk maken een warm of minder warm 

deel van de bodem van het terrarium op te 
zoeken. De vochtvoorziening heeft van nature 
in hoofdzaak door nachtelijke dauw plaats, wat 
in het terrarium gemakkelijk met een bloemen
spuit te bereiken is. De Franjetenen kunnen 
bij een temperatuur van 4 tot 8 graden C. ge
durende 2 tot 231 maand overwinterd worden, 
in hetzelfde terrarium, door het in een onver
warmd vertrek te plaatsen. Hierbij meet uiter
aard voorkomen worden, dat het op een 
zonnige winterdag in de zon komt te staan en 
mag vanzelfsprekend de bundelstraler niet 
branden. Als voedsel hebben niet-vliegende 
insecten de voorkeur. 

Sanal-voeding bij terrariumdieren 

Prof. Dr. A.. Stolh, Amsterdam 
met tehenlnllen ~an de sehr(l.,er 

In een aantal voorlopige experimenten hebben 
wij kunnen vaststellen, dat de Sanal-voeding de 
weerstandskracht van terrariumdieren, de zoge
naamde resistentie, verhoogde, met het gevolg, 
dat zij voor verschillende besmettingen minder 
vatbaar bleken te zijn. Nu de zaken er zo voor
stonden, leek het ons zeer zeker gewenst om 
een systematisch onderzoek met betrekking tot 
de Sanal-voeding te verrichten om zo mogelijk 
te kunnen nagaan, of deze voeding ook op 
andere terreinen van de terrariumpraktijk met 
succes kan worden toegepast. Wij besloten een 
onderzoek in te stellen naar de invloed die 
Sanal-voeding mogelijkerwijs zou hebben op de 
groei van terrariumdieren, de kweek en de 
grootte van de nakomelingschap. Laten wij 
aanstonds vaststellen, dat deze experimenten in 
het algemeen gunstig zijn verlopen. Wij dienen 
echter niet op de resultaten vooruit te lopen 
en u allereerst te vertellen wat Sanal nu eigen
lijk wei is. 

Fig. 1. Schematische voorstelling van de hypophyse 
van Phyllomedusa burmeisteri in dwarse doorsnede 
bij sterke vergroting. Wijd gepuncteerd: achterkwab. 
Dicht gepuncteerd: middenkwab. Middeldicht gepunc
teerd: voorkwab. De voor- en middenkwab blijken 
klein te zijn, terwijl de achterkwab relatief groot 
moet worden genoemd. 
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Fig. 2. Schematische voorstelling van de hypophyse 
van Phyllomedusa burmeisteri in dwarse doorsnede 
bij sterke vergroting. Dit dier werd geruime tijd met 
Sanal gevoed. Wijd gepuncteerd: achterkwab. Dicht 
gepuncteerd: middenkwab. Middeldicht gepuncteerd: 
voorkwab. De voor- en middenkwab zijn duidelijk 
vergroot, gepaard gaande met een toename in de 
ho rmoon productie. 

Sanal is een bepaald prudukt, dat bereid· wordt 
uit de zogenaamde Torula-gist. Men mag deze 
gist niet verwarren met de bekende bakkers
gist, waarmede u vanzelfsprekend wei op de 
hoogte bent. Bakkersgist is een plantaardig 
organisme, Saccharomyces cerevisiae genaamd, 
terwijl de Torula-gist tot het geslacht Torula 
behoort. Het is gebleken, dat uit T oro/a-gist 
een hoogwaardig produkt is te bereiden, dat bij 
uitstek geschikt is om de algemeene conditie van 
het organisme te verbeteren. Als zodanig werd 
het dan ook spoedig door hondenliefhebbers 
toegepast en verschenen geestdriftige berichten 
over de gunstige eigenschappen van Sanal (re
sistentie tegen huidaandoeningen en infectie
ziekten, krachtige skelet-ontwikkeling, goed 
ontwikkeld haarkleed). De gunstige werking 
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Fig. 3. Schematische voorstelling van de schildklier 
van Taricha granulosa in dwarse doorsnede bij sterke 
vergroting. Dunwandige schildklierblaasjes, gepaard 
gaande met een geringe activiteit. 

van Sanal met betrekking tot het voorkomen 
en de behandeling van verschillende ziekten 
kon nu bij terrariumdieren inderdaad worden 
aangetoond. Het lag dus zeer zeker voor de 
hand, dat wij eveneens een onderzoek zouden 
instellen naar de invloed van Sanal~voeding op 
de groei en de voortplanting van terrarium
dieren. 
De beperkte omvang van dit artikel laat ons 
natuurlijk niet toe om een volledig overzicht 
van onze proefnemingen en -resultaten te geven. 
Wij dienen ons hierbij te beperken tot een 
algemeen overzicht, en wei een overzicht, dat 
voor de terrariumpraktijk bruikbaar is. 
In eerste instantie werden de experimenten 
verricht met embryonen van de Groene Water
kikker (Ran a Esculenta), de Heikikker ( Rana 
arvalis), de Amerikaanse Bullfrog ( Rana cates
beiana), de Amerikaanse Luipaard-kikker ( Rana 
pipiens), de Gewone Pad (Bufo bufo), de Rug
streeppad ( Bufo calamita), de kleine Water
salamander (Triturus vulgaris), de Kamsala
mander (Triturus cristatus), de Alpenwater
salamander ( T riturus. alpestris). de Draadstaart
salamander (Triturus helveticus), de Axolotl 

Fig. 4. Schematische voorstelling van de schildklier 
van Taricha granulosa in dwarse doorsnede bij sterke 
vergroting. Dit dier werd geruime tijd met Sana! 
gcvoed. Dikwandige schildklierblaasjes, gepaard gaan
de met een toename van activiteit. 

(Siredon mexicanum) en de Afrikaanse Klauw
kikvors (Xenopus laevis) . 
In uitgebreide proefreeksen kon worden vast
gesteld, dat de Sanal-voeding de groei duide
lijk stimuleert. Zo bedroeg bij Sanal-voeding 
van de larven de toename van de kop-staart
lengte ongeveer 17 %. In het bijzonder kon 
worden vastgesteld. dat de met Sanal gevoe
derde dieren uiteindelijk een grotere lengte be
reikten. terwijl hun lichaamsbouw uitgesproken 
krachtig bleek te zijn . 
Van geheel andere aard is het volgende. Met 
betrekking tot de voortplanting kon worden 
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Fig. 5. Schematische voorstelling van de eierstok van 
Iguana iguana in dwarse doorsnede bij sterke ver· 
groting. Gering aantal jonge eicellen. 

vastgesteld, dat het aantal afgezette dieren ge
middeld met 20 % toeneemt. Van nog grotere 
betekenis is echter een feit, dat de jongen bij
zonder krachtig gebouwd bleken te zijn en hun 
ontwikkeling zonder stoornissen verliep. 
In dit verband willen wij nog wijzen op een 
aantal soorten van wat moeilijker teeltbare 
amphibieen. Deze soorten zijn: Phyllomedusa 
hypochondria/is, Phyllomedusa burmeisteri. Rij
ping van eicellen in de eierstokken zonder ei
afzetting werd verkregen bij Taricha torosa. 
Taricha granulosa, Discog/ossus pictus en Rha
cophorus reinwardtii; en bij de reptielen Phry
nosoma douglassi, Iguana iguana, Opheodrys 
vernalis, Agkistrodon piscivorus en Lc-,certa 
/epida. 
Bij het onderzoek van de hormoonorganen 
bleken de groei en de voortplanting. die zoals 
bekend centraal worden gereguleerd door de 
hypophyse of hersenaanhangsel en de schild
klier. door de Sanal-voeding gunstig te worden 
beinvloed. De figuren I en 2 kunnen dit duide
lijk demonstreren. De hypophyse van de be
handelde dieren vertoonde een vergroting van 
de voor- en middenkwab. gepaard gaande met 
een toename in de hormoonproductie. Ook de 
schildklier liet een toename van activiteit zien, 
hetgeen volgde uit een verdikking van de wand 
van de schildklierblaasjes ( figuren 3 en 4). In 
de eierstokken kon een toename van het aantal 
jonge eicellen worden geconstateerd en tevens 
een groei en een rijping van de ei-cellen ( fi
guren 5 en 6). 
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Fig. 6. Schematische voorstelling van de eierstok van 
Iguana iguana in dwarse doorsnede bij sterke ver
groting. Dit dier werd geruime tijd met Sana! gevoed. 
Toename van het aantal jonge eicellen, gepaard 
gaande met een groei en rijping van de eicellen. 

Ten slotte werd in het mannelijk geslacht de 
zaadcelvorming in de testis in belangrijke mate 
gestimuleerd ( figuur 7 en 8). 
Uit de resultaten die werden verkregen. en de 
bevindingen bij het microscopische onderzoek 
met betrekking tot de hypophyse en de schild
klier, kunnen wij concluderen. dat de Sanal
voeding een gunstige invloed heeft op de groei 
en de voortplanting van de terrariumdieren, ter
wijl tevens de resistentie ten opzichte van ver
schillende ziekteverwekkers verhoogd blijkt te 
zijn. 
De toediening van Sana) Ievert geen moeilijk
heden op. Men kan dit product als tabletten en 
vlokken verkrijgen. De tabletten kunnen worden 
fijngewreven om daarna met vleesmoes te wor
den vermengd. Met de Sanalvlokken. die een 
enigszins brosse consistentie hebben, geschiedt 
dit vanzelfsprekend wat gemakkelijker. Dwang
voedering kan op de gebruikelijke wijze worden 
toegepast. 
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Fig. 7. Schematische voorstelling van de testis van 
Phrynosoma douglassi in dwarse doorsnede bij sterke 
vergroting. Zaadbuisjes met onvoldoende zaadcel
productie. 

48 

Fig. 8. Schematische voorstclling van de testis van 
Phrynosoma douglassi in dwarse doorsnede bij sterkP 
vergroting. Dit dier werd geruime tijd met Sanal 
gcvoed. Zaadbuisje met groot aantal goed-ontwikkelde 
zaadcellen. 

HAZEL WORMEN EN INSECTEN 
Ter aanvulling van zijn aantekeningen over eetgewoon
ten bij hazelwormen schreef Gunther Radek nog, dal 
de heer A. Himstedt uit Braunschweig ecn geval vcr
meldt, waarin volwassen wijfjcs van Anguis lragilis 
grote treksprinkhanen gevoerd werdcn. 

VRAAG EN AANBOD. RUILRUBRIEK 

Ons lid J. Neelen, Groene Woud 178 te Breda is in 
het bezit van enige voor zijn terrarium te Hrote 
leguanen en basiliskcn en wil deze daarom van de 
hand doen, liefst ruilcn voor kleincre ha!Jedisscn. 
Het belreft hier twee grote groene leguanen van 
ongeveer 1 meter lengte, een kleinere, die echter ecn 
stukje van zijn staart mist, twee volwassen Basilis
cus basiliscus en een Basiliscus plumifrons. Deze 
laatste, een zeer actief dier, heeft ook ecn dee! van 
zijn staarl verloren, maar deze regenereert snel en 
mooi. De beer Neelen zoekt in ruil bagedissen als 
Anolis en andere welke in het vocbtige, beplante ter
rarium kunnen worden gebouden, maar is ook ge
negen zijn dieren te verkopen. 

De heer G. J. J. Delventbal, Gerard Doustraat 31, 
Capelle a an den IJssel vraaut te koop 1, 2 of 3 Q Q 
van Anolis roquet cinereus en van Norops auratus. 
De Heer L. C. M. Wijffels, Sint Lambertusstraat 1 te 
Engelen, biedt ter overname a an: Psammodromus 
algirus, algirus, Psammodromus hispanicus edward
sianus, Lacerta bispanica bispanica, Acantbodactylus 
erytbrurus, Tarentola maurctanica en Natrix maura . 
Prijs per stuk f 2,25. 
De heer W. Nonhof, Wm. Buytewecbstraat 153c. 
Rotterdam 6, biedt tc koop of ter ruiling aan: 1 
Mopskoplcguaan en I skink. 
Ons lid de heer M. Regcmentcr, Bosbovcstraat 36 
te Deurne bij Antwerpen, in Belgie biedt twee in 
uitstekendc conditie verkercnde Alligator mississipien
sis, beide lang 50 centimeter, ter overname aan 
voor de prijs van f 35,- per stuk. 
De heer RR. Geesink, Panweg 69 te Zeist, hceft ter 
overname een Python regius. lang 70 centimeter. De 
prijs bedraagt f 60,-. 
De beer J. van Pelt, Bisscboppenhoflaan 143, te 
Deurne, Antwerpen, Belgie, vraagt ter overname 
een wasmottenkweek met kweekvoorscbrift. Hij 
biedt ter overname aan Triturus alpestris 3 Q Q en 
9 dd, a 10 Fr. of f 0,75 per stuk, en Triturus 
vulgaris 4 QQ en 1 d a 5 Fr. of f 0,37 per stuk, 
exclusief verzcndkosten, verpakking vrij. Betaling en 
bestelling door starting of overschrijving op PCR 
8858.13 of per internationale postwisscl. 


