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Tupinambis nigropunctus 

Ooze importdienst bad het vorige jaar enige 
grote Teju-bagedissen, die weliswaar niet direct 
terrariumdieren in de gebruikelijke zin van bet 
woord kunnen worden genoemd, maar die voor 
wie er de ruimte voor heeft, tocb wei zeer 
interessante pleegdieren zijn; ze kunnen onge
veer een meter lang worden. 
Tupinambis nigropunctatus is afkomstig van 
Zuid-Amerika en in het bijzonder van Columbia 
en Brazilie, waar deze hagedis veelvuldig tangs 
de rivieroevers wordt aangetroffen. 
De dieren hebben dan ook vrij veel warmte 
nodig, 25 tot 30 graden C. Hun voedsel bestaat 
uit kikkers, bagedissen, insecten, kleine zoog
dieren e.d. Ze zijn ook verzot op eieren, jonge 
vogels en zoet fruit. In gevangenscbap kan men 
ze ook goed stukjes mager vlees en zelfs vis 
voeren. Bij aanvankelijke voedselweigeraars wil 
een stuk vis zelfs wei eens de aanleiding zijn 
tot het hervatten van de zelfstandige voedsel
opname van bet dier. 
In de meeste gevallen worden deze dieren in 
gevangenscbap bandtam, maar er zijn ook 
exemplaren bij, die hun natuurlijke wildbeid 
nimmer afleggen en bij het minste of geringste 
hun machtige kaken opensperren om toe te 
happen en dan kan men maar beter zorgen dat 
het dier geen kans krijgt een vinger te pakken 
te nemen. 
Heel vreemd is het feit dat 22 van de Teju's 
hun eieren, die ongeveer 5 em lang zijn, veelal 
in nesten van bepaalde tennieten leggen. Deze 
nesten zijn echter dermate bard, dat de mens 
ze moet openbakken of openzagen om er in te 
komen, betgeen wei bewijst dat deze dieren, die 
in de Nieuwe Wereld de waranen van de Oude 
W ereld vervangen, over een enorme kracht be
scbikken. 
Voor het vervellen zoeken Teju's graag bet 
water op, waarmede wellicht bun smaak voor 
vis wordt verklaard. 
Het zijn verwoede gravers en men moet dus 
geen kiezelstenen in de bodemgrond van bet 
(ruime) terrarium verwerken, daar bet anders 
niet ondenkbaar is dat er ruiten zullen sneu
velen. Handtamme dieren kan men rustig van 
tijd tot tijd in de huiskamer Iaten rondscbarre
len, mits er geen gevaar is voor tocbt langs de 
grond. 
Veel is er nog niet bekend van deze dieren en 
bij een zorgvuldige verzorging zal men dus nog 
vele interessante, onbekende gedragingen van 
deze reuzenhagedissen kunnen gadeslaan. 
In dit nummer van Lacerta wordt daartoe door 
de beer De Ia Fonteyne de eerste bijdrage ge
leverd. 

M. v. R. 



Teju's 
} . } . d e Ia l 'onl eyne, itlaaalr lelol 

Begin september 1963 kwamen wij via de lmport
dienst van Lacerta in het bezit van vijf teju's. 
Vo1gens de heer Van Heusden was het Tupi
nambis nigropuncfafus (zie voorp1aat). De die
ren hebben nl. enkele centimeters brede, zwarte 
dwarsbanden, die vooral - en dit bij aile 
exemplaren - op het staartgedeelte zeer d ide
lijk zijn. Dit zou erop wijzen, dat het hier aat 
om Tupinambis teguixin. Bij twee exempl ren 
zijn de dwarsbanden op de rug minder geac en
tuccrd. Ik moet er echter bij vcrmclden. da wij 
nog nooit in de gelegenheid zijn geweest ide 
soorten te vergelijken. 
Tezamen met een Alligator mississipiensi en 
een Caiman crocodi/us zijn de teju's onde ge
bracht in een terrarium van 135 em lang. 8 em 
breed en 80 em hoog. Dit terra rium is te klein 
en daar zullen wij dan ook spoedig verandering 
in brengen. 

Folo R eplllle ll -:ou Konlnlf•odlllc r 

Het samenleven met de beide krokodillen ver
loopt niet altijd even rustig. En een enkele maal 
worden de teju's behoorlijk toegetakeld. De 
wonden genezen echter zeer snel en hinder er
van ondervinden ze niet. 
In het begin waren de teju's zeer agressief. 
Zodra het terrarium werd geopend. vielen ze 
ons aan en het gebeurde oak meerdere malen, 
dat er een met cen geweldigc sprong uit het 
terrarium ontsnaptc. Nu is dcze agressiviteit 
grotendeels verdwenen, wat nict zeggen wil. dat 
ze minder acticf zijn. Integendeel. Sinds we de 
temperatuur in de bak hebben opgevoerd tot 
tussen de 30 en 35 graden C. is hun activiteit 
toegenomen. Ook worden ze iedere dag met een 
hoogtezon-lamp bestraald . Momentee1 ongeveer 
15 minuten per dag. Tevens krijgen ze bij hun 
voedsel om de paar dagen vitaminedruppels A 
en D toegediend . 

T IIJil rtnntlll• te:;:ulxln 
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Sinds de temperatuur werd opgevoerd zijn ze 
ook tot de paring overgegaan. Wij weten nu, 
wie de mannetjes zijn. Dit vooral door hun ge
dragingen. Een juiste beschrijving echter te 
geven van het verschil tussen man en vrouw 
durven wij nog niet aan. Hierop hopen wij nog 
eens terug te komen. 
Zodra een mannetje de neiging tot paren ver
toont is dit direkt te merken aan een hevig 
gesnuif. De Iucht wordt dan met korte staten 
door zijn neusgaten naar buiten gestoten. Het 
wijfje rent en springt door de bak, waarbij zij 
soms zo hard tegen de wand springt, dat zij haar 
bek tot bloedens toe openhaalt. Het gebeurt 
ook wei, dat een wijfje inschikkelijker is en dan 
heeft de man ook veel minder moeite haar te 
benaderen. De man bijt zich dan vast in haar 
nekvel en klemt zijn achterpoten om het achter
lijf van het wijfje even hoven haar achterpoten. 
Daarna draait hij zijn onderlichaam onder dat 
van het wijfje om zo waarschijnlijk tot de eigen
lijke J:aringsdaad over te gaan. Wij waren altijd 
van memng, dat het paren van hagedissen ge
bonden was aan bepaalde jaargetijden, maar 
ooze teju's paren vrij regelmatig, nu al geduren
de een paar maanden. Of dit bij deze dieren nor
maal is, zouden wij gaarne willen weten. 
De eerste januari 1964 heeft een van de wijfjes 
eieren gelegd. Zes stuks. 's Middags vonden wij 
twee gekneusde eieren in het terrarium. Dit 
bleek een van de mannelijke dieren op zijn ge
weten te hebben. Wij bleven natuurlijk bij de 
bak zitten om het verdere verloop gade te slaan 
en nu bleek, dat, zodra het wijfje aanstalten 
maakte om een ei te leggen, het mannetje on
middellijk op haar afvloog en het ei, zodra het 
vrij was, in zijn bek nam en het, zij het dan na 
enige moeite, stukbeet. De eieren van teju's heb
ben een dikke, taaie schaal, zodat er een be
hoorlijke kracht voor nodig is om ze stuk te 
bijten. Wij hebben toen het mannetje bij het 
wijfje weggehouden en zo de drie overige eieren 
gered. Nadat de eieren verwijderd waren, heeft 
het mannetje zeker neg wei tien minuten naar 
de eieren gezocht, waarbij hij de gehele zand
bodem omwoelde en zelfs stukken rots opzij 

duwde. Misschien is die voorliefde voor eieren 
wei de reden, dat de wijfjes hun eieren instinc
tief in de moeilijk toegankelljke termietennesten 
leg gen. 
De eieren zijn wit. Ongeveer 51 mm lang met 
een doorsnede van ongeveer 20 mm. Jam mer 
genoeg hebben wij ze niet kunnen wegen. Wij 
hebben de eieren in een kleine bak gelegd met 
een dikke zandlaag en ze ook met een dunne 
zandlaag bedekt. 
De temperatuur houden wij overdag op onge
veer 35 graden en 's nachts op ongeveer 25 
graden. Om de paar dagen worden de eieren 
met een weinig water besproeid. Of dit goed is 
weten wij niet, maar ooze ervaringen hebben 
geleerd, dat zelfs eieren van woestijnhagedissen 
kunnen uitdrogen. Wat de vochtigheidsgraad 
en de temperatuur betreft hopen wij dus maar, 
dat we het goed doen. Nu, na vijf weken, ver
tonen de eieren allen dezelfde uiterlijke ken
tekenen. Over de lengte loopt namelijk een 
gleuf. Deze gleuf is bij aile eieren precies een
der en ontstond na ongeveer twee weken. Of 
dit normaal is, weten wij niet. Wij hopen, dat 
de eieren uitkomen, maar eerlijk gezegd twijfe
len wij daar neg sterk aan. Mocht het lukken, 
dan later hierover meer. 
De voedering bij teju' s vormt gelukkig geen 
probleem. Alle soorten vlees, vis en ook sappige 
vruchten worden met graagte gegeten. Eieren 
zijn echter, zeals reeds gezegd, een lekkernij. 
Een paar maal per week krljgen ze eieren, waar 
wij dan tevens vitaminedruppels aan toevoegen. 
Men moet echter oppassen, dat bij het opslurpen 
van de eieren de lange tongen niet in de knoop 
geraken. 
Vervellen doen ooze teju's m.i. meer dan nor
maal. Zeker om de veertien dagen en soms nog 
wei korter. 
AI met al zijn dit onze eerste ervaringen met 
teju's. 
Mochten er leden zijn met meer kennis van 
zaken betreffende deze zeer interessante terra
riumdieren, dan houden wij ons voor advies 
aanbevolen. 

Nieumguinese Shink ll 

(Omslagfoto Lacerta 21. 12 september 1963). 
De heer W. C. van Heurn had slechts genoem
de foto ter beschikking en maakt zijn determina
tie terecht onder voorbehoud bekend. Het voor 
een goede determinatie benodigde dode exem
plaar werd mij door de heer J. Nedermeijer ver
schaft. Wij hebben hier te doen met een in 
Indonesie en Nieuw Guinea algemene soort, 
namelijk met Lygosoma fuscum (Dum e r i I & 
Bib ron). 
Fuscus betekent donkerbruin en dit is de over
heersende kleur op de bovenzijde van deze 
dieren. 
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Voor determinatie gebruikte ik het door de heer 
Van Heurn genoemde hoek van Dr. Nelly de 
Rooij, dat echter voor specifiek Nieuwguinese 
dieren in vele gevallen onbruikbaar is. Over het 
geheel is het sterk verouderd. 
Mabuya m. multifasciata (K u hI) komt in 
Nieuw Guinea volgens Prof. Dr. L. D. Bron
gersma slechts in de omgeving van Tana Merah 
voor, waar ze waarschijnlijk is ingevoerd. Per
soonlijk heb ik ze noch in Hollandia, noch te 
Merauke gezien. In Merauke ving ik wei 
Lygosoma fuscum. 

W. Bergmans, Amsterdam 



Bouw en inrichting -van een klein terrarium 
lle nrl Pfuhl, P e lhnu 0 .-Dults lnnd 

Hoogst zelden vindt men voor de liefhebber 
kant en klare terraria in de handel aangeboden. 
In tegcnstelling met de aquarianen zal de terra
riumliefhebber steeds zijn aangewezen op het 
zelfbouwen of op de hulp van een vakman. 
Daarbij komt nog, dat terraria vee! meer kosten 
vergen dan aquaria. En verder zu11en er nog 
bijkomende eisen worden gesteld aan aanpassing 
aan de beschikbare ruimte. het uiterlijk en de 
afmetingen van het terrarium. Bij de verschil
lcnde soorten terraria zal men ook de meest uit-

eenlopende ervaringen opdoen. Op deze plaats 
zal de bouw van een klein terrarium worden 
bcsproken, zoals dat reeds enigc tijd bij mij thuis 
staat. De hierbij gegeven aanwijzingen moeten 
nict als een vast schema worden beschouwd, 
manr zij kunnen ceo idee geven hoc men. al 
naar gelegenheid of omstandighedcn, cen terra
rium met een zo groat mogelijkc overzichtelijk
hcid kan maken. Daarbij dient de opbouw een
voudig te zijn en zo weinig mogclijk materiaal 
te worden gebruikt. In het voorbeeld gaat het 
om een bakje van 50 x 40 x 30 em. 

JI<Prlallnll itt. van R ekum 

Het terrarium bestaat uit een bodem- en cen 
dakgedeelte. die van hout zijn vervaardigd. De 
hoeken der delcn zijn verstek gezaagd en worden 
met een messing verlijmd. De bodem in het on
dergedeeltc past in een spanning en wordt vast
geschroefd. Het dakgedeelte wordt door de in 
de bodembak zittende glaswanden vrij gedragen. 
Het bodemgedeelte dient voor het plaatsen van 
de inrichting van het terrarium en het dak
gedeelte bevat de verlichting. In dit voorbeeld 
is het terrarium van een TL-buis voorzien. 
A11e houten delen zijn met polyesterlak geschil-

derd. Deze lak is prima geschikt om vochtig
heidsinvloeden te weren. Bodem- en dakgedeelte 
zijn van een groef voorzien en daartegenaan ge
plaatste lijsten zorgen ervoor dat de ruiten 
worden vastgeklemd. In het dakgedeelte dienen 
deze lijsten bovendien voor het dragen van de 
dekruit en het aanbrengcn van de ontluchtings
gaten. 
Voor het in elkaar zetten van het terrarium is 
het aan te bevelen om slechts watervaste lijm 
en koperen schroeven tc gebruiken. De in de 
groeven bevestigde ruiten hebben bovendien nog 
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een rubber bescherming, waarmede de eventueel 
in het glas optredende spanningen moeten wor
den opgevangen. Aan een kant van het bodem
gedeelte is door boorgaten voor de nodige lucht
toevoer gezorgd. Daarvoor werd een passend 
rechthoekig stuk PVCplaat tot raamwerk open
gezaagd en aan de achterkant met PVC-gaas 
beplakt. Het geheel werd tegen de met boor
gaten voorziene zijkant geplaatst en verhindert 
eventuele vluchtpogingen van de bewoners. 
In mijn geval is nog een waterbassin ingebouwd. 
Ook hiervoor werd PVC gebruikt. Even goede 
diensten doet ook een kleine plastic foto--ontwik
kelschaal. De inrichting is een mibootsing van 
een oeverlandschap. Het landgedeelte bestaat 
uit een gegolfd en geperforeerd stuk PVC 
(akku-onderdeel) en hierop ligt een 5 em hoge 
fijne grindlaag met daarboven de worteldekoratie 
en de bodemlaag voor de beplanting, die bestaat 

vooraanzichf 

bien werd van verwarming van het terrarium 
afgezien. De TL zorgt voor voldoende ver
warming van het terrarium want met deze 
verlichting komt een temperatuursverhoging 
van ca. 3° C. ten opzichte van de kamer
temperatuur tot stand en daarmede is een bruik
baar ritme in Iicht en temperatuur voor dag 
en nacht bereikt. 
De tekeningen geven een indruk van de con
structie van het terrarium. Een maataanduiding 
v:nd ik n~et nodig, daar men bij het eventueel 
nabouwen toch op verschillende verhoudingen 
acht moet sla~n en op voo::-handen zijnd mate
riaal moet teruggrijpen, hetgeen meestal enige 
veranderingen noodzakelijk maakt. 
De foto geeft een overzicht van de inrichting 
van dit terrarium, doch in de vormgeving bier
van wordt aan de individuele fantasie paal noch 
perk gesteld. 

0 
0 
0 
0 
0 
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Dovenaanzkhr 
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Telcenlnfl W. Ber11rnan• 

uit Helxine soleirollii, Selaginella martensii, S. 
rotundifolia en Cgperus alternifolius, var. gra· 
cilis. De bewoners zijn twee schijftongkikkers, 
Discoglossus pictus, en twee roodbuikvuur
padden, Bombina b. bombina. Hoewel deze 
amphibien wat verwantschap betreft niet zo ver 
van elkaar afstaan, is het geografisch niet hele
maal juist ze bij elkaar te houden. Daarom zijn 
de vuurbuikpadden er slechts als 'onderhuur
ders' ingetrokken. De schijftongkikkers bewonen 
het landgedeelte onder de planten, terwijl de 
vuurbtiikpadjes zich vooral in het water op
houden. De dieren verdragen elkaar zeer goed. 
Slechts bij het voeren komen er kibbelpartijtjes 
voor, die er soms toe leiden, dat bij vergissing 
ook wei eens in de poot van een ander wordt 
gehapt. Wegens de bezetting met deze amphi-

24 

delrruif 

NOOT VAN DE VERTALER: 
De in dit artikel genoemde kunststoffen zijn alle in 
Nederland verkrijgbaar. PVC (Polyvinylchloride) wordt 
onderverdeeld in hard en zacht PVC. Zacht PVC is 
een zgn. thermoplast, die bij verwarming weer week 
wordt. Hard PVC is een zgn. thermoharder, die onder 
invloed van hoge temperaturen ook hard blijft. 
Polyesterverf bestaat uit een polyesterkunsthars, die 
uitermate hard wordt, zeer sterk hecht en absoluut 
water- en veelal ook zuurbeste"ndig is. 
Watervaste lijm is in vele soorten verkrijgbaar. Zeer 
goed voldoen lijmen op basis van epoxy-harsen. Een 
zeer aanbevelenswaardig merk is DEVCON 2-TON, dat 
o.a. verkrijgbaar is in Amsterdam bij de firma Van 
Emden in de Kalverstraat. Deze lijm hecht letterlijk 
alles op alles. 
Voor bet inzetten van de ruiten kan i.p.v. rubber, dat 
zeer stroef is, ook PVC of Polyaethyleen-profiel wor
den gebruikt, waardoor de ruiten gemak)telijker in de 
groef kunnen schuiven, wat in het hierboven beschre
ven terrarium niet mogelijk is. Voor .schuifruiten dient 
men de constructie natuurlijk wei _,a an te passen. 


