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Literatuurdienst 
Onder verwijzlng naar hetgeen reeds In 
Lacerta 24e jrg. No. 9 en 25e jrg. No. 1 werd 
gepubllceerd, vestlgen wij nogmaals de aan
dacht op de Literatuurdienst, die onder Iei
ding staat van Uw mede-leden, H. M. van 
Meeuwen en H. D. van Roon. 
Aangezlen de meesten onzer nlet in de gele
genheld zijn zlch veel literatuur op herpeto
loglsch gebied aan te schaffen, hebben ge
noemde leden het loffelijk lnltiatlef genomen 
om Interessante stof in de vorm van hand
leldlngen, compllatles of uiHreksels te ver
zamelen en tegen lage prljzen In gestencllde 
vorm ter beschlkklng van de leden te stellen. 
Er Is lntussen reeds een respectabel aantal 
ultgaven verschenen en sommige daarvan 
moesten al worden herdrukt! Tenelnde In het 
vervolg op eenvoudlge wijze te kunnen con
troleren of men geen uitgaven mist en Ievens 
het bestellen te vergemakkelljken zijn de 
publlcaties thans genummerd. Hleronder treft 
U een opsommlng aan van hetgeen tot dus
verre Is verschenen met daarachter de prij
zen. Elk eenzljdlg bedrukt vel kosi f 0,10 
zodat aan de prljs vall af te leiden ult hoeveel 
vellen de ultgave bestaat. Wanneer een ver
volgpublicatie verschljnt zullen achter het 
ultgavenummer tussen haakjes de nummers 
van voorgaande publicaties over hetzelfde 
onderwerp worden vermeld. 
Ulteraard heeft deze dienst, resp. de activl
telten van de betrokkenen, aileen zin indien 
de leden daarvan op rulme schaal gebrulk 
maken en wlj raden U daarom aan deze leer
zame lectuur steeds aan te schaffen. 
Bestelllngen (nlet telefonlsch) kunnen worden 
gerlcht aan het adres H. D. v. Roon, Groot 
Hertoginnelaan 151, Den Haag. Men gelleve 
geen betallngen voorult te verrlchten aange
zlen met de gevraagde uitgaven een rekening, 
verhoogd met de portokosten, wordt meege
zonden en daarna betallng per giro of In 
postzegels van f 0,20 kan plaats vlnden. 

Beschlkbaar zijn: 

1. Kweek Afrlkaanse vlleg f 0,10 
2. Kweek meelwormen f 0,10 
3. Kweek treksprlnkhanen f 0,10 
4. Kweek hulskrekel f 0,10 
5: Kweek wasmotten f 0,10 
6. Kweek frultvlleg)es f 0,30 
7. Het Stettler terrarium (bouw en gebrulk) f 0,20 
8. Beschubblng Colubrlde (voor determlnatle) f 0,10 
9. Beschubblng kop van een Lacertlde (Idem) f 0,10 

10. Beschubblng kop van een schlldpad (Idem) f 0,10 
11. Het houden van Iguana Iguana f 0,30 
12. Het houden van Kameleons f 0,40 
13. Het houden van Europese rlngslangen f 0,20 
14. Het houden van Phelsuma's f 0,10 
15. Het houden van Europese hagedlssen (I) f 0,40 
16. Het houden van waterschlldpadden f 0,30 
17. Overwlnteren van voedselklkkers f 0,10 
18. lndellng recente krokodillen f 0,10 
19. Determlnatletabel voor de Nederlandse amfl-

blein en reptlelen + naamll)st f 0,40 
20. Determlnatletabel schlldpadden f 0,20 
21. lndellng van de orde der schlldpadden f 0,40 
22. De verzorglng van Elaphe ult Europa en 

Noord Amerlka f 0,30 
23. lndellng van de recente amflbla f 0,10 

Red. 



SLANG EN 

EN 

TEGENSLAGEN 
tloor JJI. M. L. Bleeker 

Celciusstrmtt 58-60, I]muiden 

Hoewel we toch al weer enkele jaartjes meegaan 
in de kringen van de slangenliefhebbers , ik spreek 
van mijn zoon en mij, kunnen we steeds weer 
opnieuw vaststellen, dat we een duivels mooie, 
maar ook duivels moei lijke hobby hebben. Jndcr
tijd heb ik al eens een vergelijking gemaakt met 
de tropische-vissen-liefhebberij en er zijn ook 
werkelijk belangrijke punten van overeenkomst. 
Beide hobby's zijn even spectacu lair. 
Men begint met een paar goudvissen in een kom 
en men eindigt met een aquarium van 1000 I. om 
nog niet te spreken van ingewikkelde kweekpo
gingen met neontetra's enz. 
Ook wij begonnen met een zelfgevangen ring
slang en nu na jaren zijn we in het bezit van 
diverse soorten pythons, boa's, indigoslangen en 
talloze andere soorten. Terugkomende op mijn 
bovenschrift en dan vooral doelend op de 'tegen
slagen·, kan ik met slangen eveneens vaststellen, 
dat de kostbaarsten vaak de kwetsbaarsten zijn 
voor bepaalde ziektes en infecties . Wat moet een 
rechtgeaarde aquarium liefhebber niet vaak doen 
om zijn aquarium vrij te krijgen van 'stip' en 
andere schimmel-infecties. 
Het is mij echter vaak opgeva llen, dat tegensla
gen, in welke vorm dan ook, slechts bij uitzonde
ring tot gevolg hebben, dat de hobbyist in arren 
moede alles met een bijl in mootjes hakt. In mijn 
tropische-vissenperiode heb ik vaak op het punt 
gestaan het te doen, maar een echte dierenlief
hebber zal juist door zijn tegenslagen gestimuleerd 
worden zijn hobby door te zetten, de fouten te 
verbeteren en alles te perfectioneren . Want een 
fe it is, dat dikwij ls verliezen worden geleden 
door min of meer domme fouten en ondeskun
digheid. 
Een belangrijk verschil tussen het houden van 
slangen en vissen is de omstandigheid, dat de tro
p ische vissen meestal in H olland zijn gekweekt, 
terwijl de slangen nagenoeg zonder uitzondering 
uit hun oorspronkelijke omgeving naar Holland 
worden geexporteerd. 
Jk ben er stell ig van overtuigd, dat de ge'impor
teerde dieren vee( van deze reis te l ijden hebben 
en dat de aanpassing zeer moei lijk is. 
Een belangrijk punt bij iedere import is boven
dien de mogelijkheid dat die dieren ziektes bij 
zich dragen zonder dat dit uitwendig geconsta
teerd kan worden. 
Mijn ervaring is dat ziektes of infecties vaak in 
sluimerende vorm aanwezig zijn. Zij openbaren 

Pytbou regius 
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zich pas na langere tijd en de vraag komt op, of 
deze ziektes zich ook zouden hebben geopenbaard 
als de slangen in hun geliefd oerwoud waren ge
bleven. De invloed van het transport zou dan ook 
nog van belang zijn. 
Een recent voorbeeld van deze moeilijkheden kan 
ik hier Iaten volgen. 
Enige tijd geleden kocht ik van een zeer bonafide 
importeur een prachtige, bijna 2 m lange indigo
slang. H et dier was kort daarvoor (vorige winter) 
gelmporteerd en bevond zich in een uitstekende 
conditie. Prachtig glanzend, fel in zijn reacties, 
zonder zichtbare parasieten, kortom echt ecn slang 
om te willen hebben. 
l k ging het dier zelf halen in een dubbele doos 
met warme kruiken. Thuisgekomen deed ik hem 
in een vers-ingerichte en tevoren met Zephirol 
ontsmette bak. Na ongeveer 14 dagen, in een
zaamheid ( vanwege zijn bekende kannibalistische 
neigingen en bovendien vanwege een zeker ge
wenste quarantaine) kwam ik plotseling tot de 
ontdekking dat er iets aan de hand was. 
Op verschillende p laatsen stonden de schubben 
nagenoeg recht overeind hetgeen veroorzaakt werd 
door een dikke vuilgele substantie. In eerste 
instantie dacht ik aan grote teken maar bij nadere 
inspectie ter plaatse bleek d it niet het geval te zijn. 
Na enkele dagen waren de plekken groter gcwor
den en kon ik constateren, dat de gele massa zich 
onder de naburige schubben had verspreid waar
door grotere gele vlekken waren ontstaan. 
Nagenoeg gel ijktijdig ontdekten we een g root 
aantal kleine teken, witachtig, die zich meestal 
aan de randen van de schubben ophielden en 
daarom gemakkelijk met een pincet te verwijderen 
waren. Een behandeling met olijfolie bracht hier 
ook weer uitkomst en spoedig behoorde deze 
nare bijkomstigheid tot het verleden. 
Wat moesten we echter aanvangen met de hoofd
kwaal van het acme dier. 
Een pas in de gemeente gevestigde dierenarts kon 
ik zonder veel moeite in het geval interesseren en 
om verder onheil te voorkomen · de zieke p ick
ken breidden zich in snel tempo uit · besloten we 
in gezamenlijk overleg de indigoslang een injectie 
met terramycine in zijn staart te geven. H ierdoor 
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voorkomt men de mogelijkheid dat de injectie
naald belangrijke organen zou beschadigen. 
Gelijktijdig maakte de dierenarts een uitgebreide 
bacteriekweek van de aanwezige smetstof onder 
de schubben. Enkele dagen nadien, nadat was ge
bleken dat de kweekschaal met voedingsbodem 
geheel bezet was met voor het oog zichtbare bac
terie-kolonies, legde hij enkele felgekleurde ta
bletjes in de schaal. Onder andere terramycine, 
penicilline en globenicol. Na 24 uur bleek reeds, 
dat rondom het tabletje globenicol zich een grote 
bacterie-vrije zone had gevormd. Deze bacterie
vrije zone was meerdere malen groter dan die 
rood de andere tabletjes. Door deze gang van za
ken konden we met zekerheid aannemen dat we 
een goed werkzaam middel hadden gevonden tegen 
de ons nog onbekende infectie-ziekte. 
Uit een microscopisch onderzoek van de dieren
dokter bleek, dat we bier hoofdzakelijk te doen 
hadden met - veel bij andere ontstekingen voor
komende - staphilo-coccen. 
Nu komt echter het eigenaardigste van alles. Zon
der dat we gebruik hoefden te maken van onze 
nieuw verworven kennis, dus zonder een globeni
col-injectie, werden de geinfecteerde plekken iede
re dag kleiner. Het dier was aan een vervelling 
toe en toen na enige dagen bleek, dat zelfs her
haalde warm-waterbaden zijn vervelling niet nor
maal deden verlopen, hebben we hem met vereen
de krachten voorzichtig van zijn vel afgeholpen. 
Het was voldoende, stevig mijn hand om zijn nek 
te leggen, waarna hij uit eigen beweging uit zijn 
vel kroop. Tot ooze grote verwondering bleek 
nagenoeg niets meer van de zieke plekken zicht
baar te zijn, zodat we mogen aannemen dat hij 
voor een boel narigheden bespaard is gebleven. 
Bij navraag op het Veterinair-Pathologisch Insti
tuut te Utrecht bleek dat dit ziektebeeld bij meer 
slangen, die daar voor onderzoek waren geweest, 
was geconstateerd. In al deze gevallen waren de 
slangen dood gegaan. 
Hoewel het niet in mijn bedoeling lag, om di
rect na een algemene inleiding zo diep op een 
speciaal geval in te gaan, vond ik het geschrevene 
te belangrijk om het U te onthouden. Terugko
mende op de vaak moeilijke periode tussen oer
woud en terrarium, kan ik nog andere voorbeel
den ter verduidelijking aanvoeren. 
Op een gegeven ogenblik kan je je gelukkig prij
zen een bepaald aantal slangen te bezitten die al 
tangere tijd je terrariums bevolken. Je bent er in 
geslaagd een goede gezondheids- en voedings
toestand te bereiken zonder mondrot en andere 
narigheden. Dan komt er een moment dat de een 
of andere vriend of relatie je iets bijzonders aan
biedt, een aanbod waar je meestal graag op in
gaat. 
Enige maanden geleden kocht ik een prachtige 
Python molt~rrts van ca. 150 em. 
Het dier was in een uitmuntende conditie, zo 
zelfs, dat het een echte menseneter leek, want hij 
greep alles wat ook maar even bewoog, behalve 
de voederdieren. Flinke beten heb ik ervan over
gehouden, kortom het was een leuk dier. Bij het
geen nu volgt, client men goed te beseffen dat de 
bevriende relatie van wie ik het dier kocht gener
lei schuld treft. 
Na enige weken quarantaine kwam ik tot de ont-
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stellende ontdekking, dat het arme dier een zware 
longontsteking had. 
Bellen op de neusgaten, bellen aan de bek en een 
rochelend geluid bij de nog spaarzame woede
uitvallen completeerden het ziekte-beeld. 
Daar wist ik echter wei raad op: het bekende 
middel van vriend Stol uit Leiden. Tot op een 
kier na werd het terrarium afgesloten, alles be
halve de bodem flink nat gespoten, de waterbak 
met gaas afgedekt en goed verwarmd met een 
krachtig verwarmingselement. Ten overvloede 
werd nog een lamp met reflector op het water
bassin gericht en weldra wees de hygrometer een 
vochtigheid aan van 100%. 
Het resultaat van deze behandeling was goed te 
noemen: minder bellen, minder rochelen en de 
felheid van voorheen was spoedig terug. Ik 
pleegde overleg met de bevriende dierenarts die 
op zijn beurt een bevriende en terzake kundige 
collega, verbonden aan bet Veterinair Patholo
gisch lnstituut te Utrecht, raadpleegde. We volg
den het Utrechtse advies op en gaven de Python 
molrtrtts een injectie met een bepaald Sulpha
preparaat, waarmee men in Utrecht zeer goede 
resultaten had bereikt in geval van longontste
kingen bij slangen. Zorgvuldig berekenden we de 
dosis in verband met het gewicht van de slang. 
Wie schetst ooze verbazing toen we na een uur 
constateerden dat de python dood was. 
Het dier werd opgestuurd naar Utrecht voor 
sectie en uit het rapport bleek het volgende. 
Veel necrose (afgestorven weefsel) in de bek ten
gevolge van mondrot (dus hij ook al). De lucht
wegen van het arme dier zaten vol met necrose
brokken en slijm, terwijl de long vol ontstekings
haarden zat en in een zeer slechte conditie ver
keerde. 
Bijzonderheden betreffende gevonden bacterie
soorten: 
Pseudomonas in de long en Protheus in de bek. 
Over een eventuele overgevoeligheid voor Sulpha
preparaten, die in dit geval een plotselinge dood 
tengevolge had, was niets bekend. Uiterste voor
zichtigheid met Sulpha-preparaten lijkt mij toch 
wei geboden. 
Toch kwam met dit geval nog geen einde aan 
dergelijke narigheden. 
Enkele jaren geleden was ik in het bezit gekomen 
van een wondermooie Python sebae. Hij had een 
lengte van 2,50 meter en was polsdik. Op etens
gebied was hij nauwelijks te verzadigen. Hij at 
volwassen laboratorium-ratten in hetzelfde tempo 
als mijn jongste zoon dropjes. Tenminste, dat 
wilde hij wei. 
In aile standen en zelfs vanuit zijn waterbassin 
greep hij zijn prooi. Mijn devies is echter altijd 
geweest: voer matig, dan houd je de slangen 
hebberig en fel. 
Als je er niet van houdt, dat je slang je eens een 
flinke knauw geeft, koop dan liever een kooitje 
met een kanariepietje. 
Als een van ons de afgesloten zolderkamer, waar 
aile losse en vaste terraria hun plaats hebben, 
binnenkwam, duurde het niet lang of Piet, de 
python zat met zijn grote kop voor het raam en 
bedelde om eruit te worden genomen. Zijn liefste 
bezigheid was dan, om over aile terraria heen te 
kruipen, alles om te gooien en te gaan zitten 



loeren voor het raam van bet ratten-verblijf, waar 
de vette happen op hun noodlot zaten te wachten. 
Nooit agressief tegenover de huisgenoten, kortom 
een donders lief beest. Wat de pekinees is voor de 
ouwe juffrouw, dat was Piet voor ons. 
Een maand geleden kreeg de python wat on
schuldig uitziende huidverdikkingen die welis
waar hard aanvoelden maar met de huid mee 
beweegbaar bleven. Gelijktijdig weigerde hij de 
heerlijkste hapjes. Zijn conditie bleef uitstekend 
en er was geen spoor van mondrot of andere 
kwalen. 
In warme kruiken verpakt nam ik hem mee naar 
Leiden, naar vriend Stol, van wie de python ook 
afkomstig was. De heer Stol voorzag echter geen 
moeilijkheden en welgemoed en opgelucht ging 
ik weer huiswaarts. 
Een week daarna was Piet de python dood. 
Mijn zoon heeft heel wat traantjes gelaten, ik 
mocht niet huilen want een man built niet (ik 
had het best gekund). 
Misschien heb ik verkeerd gedaan tegenover de 
gemeenschap, maar ik kon het niet over mijn 
hart verkrijgen om hem uit elkaar te Iaten peu
teren om vast te stellen wat de doodsoorzaak was. 
Zijn huid wordt nu geprepareerd als aandenken 
aan een geliefd dier. 
Nu heb ik nog een patient over. Een kleinere 
Python reticr1/atlls lijdt aan mondrot. Ook uit de 
bek van deze slang hebben we, in samenwerking 
met onze onvolprezen dierenarts, een bacterie
kweek gemaakt. Ook hier vonden we de eerder 
genoemde Pseudomonas-bacterie. 
Hoewel algemeen wordt aanbevolen Terramycine 
door de bek toe te voeren, heb ik de stellige in
druk, dat een injectie met dit middel betere resul
taten heeft. Gezien de enorme sterkte van bet 
slangen-maagzuur, ben ik overtuigd dat het groot
ste deel van de Terramycine in de maag wordt 
ontleed en slechts een klein deel werkzaam is. 
Wat het nare ziekte-verschijnsel mondrot betreft, 
deel ik volledig de mening van Klingelhoffer en 
van onze dierenarts, dat vitaminegebrek een van 

de hoofdoorzaken van mondrot is. Ik bedoel hier 
eigenlijk, dat door het vitaminegebrek een situatie 
ontstaat waarbij sprake is van een verminderde 
weerstand tegen iedere ziekte en vooral tegen 
mondrot. Het zou best kunnen zijn dat dit vita
minegebrek ontstaat door de overgang van oer
woud naar terrarium. 
Op korte termijn zal ik overgaan tot het inspuiten 
van al mijn slangen met een in water oplosbaar 
vitamine-complex, waarvan ik verwacht dat het 
niet alleen een verbetering van de algehele ge
zondheidstoestand zal teweeg brengen, maaar ook 
de eetlust zal doen terugkeren bij die slangen, 
die om onverklaarbare redenen voedsel weigeren. 
De resultaten hoop ik U binnenkort te kunnen 
mededelen. 
Wat kunnen we nu uit deze belevenissen en 
moeilijkheden concluderen en leren. 
Op de allereerste plaats lijkt het mij niet aanbe
velenswaardig, slangen te kopen, die tijdens de 
wintermaanden zijn geimporteerd. Ik geloof dat 
deze dieren, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, 
zeer kwetsbaar zijn. 
Gaat U door omstandigheden toch tot nieuwe 
aankopen in de wintermaanden over, houdt deze 
dieren dan minstens 2 a 3 maanden in quaran
taine. Neem ze geregeld in de hand en bekijk ze 
van top tot teen, ook het binnenste van hun 
mondholte. 
Neem Uw maatregelen zodra U iets ontdekt dat U 
abnormaal voorkomt. 
Niet genoeg kan ik er, vooral bij de beginners, op 
aandringen, behoorlijke literatuur over de slangen 
en hun ziektes aan te schaffen. Bijzondere aanbe
veling geldt hier de 4 delen van Klingelhoffer. 
Uw zieke dieren hebben heus veel meer verzor
ging nodig als Uw gezonde dieren. 
Hoewel de slangenhouders in Nederland niet dik 
gezaaid zijn, kunt U altijd iemand vinden die U 
met raad en daad bijstaat. 
Ook onze onvolprezen 'Lacerta' heeft zijn specia
listen tot Uw beschikking. 
'Leert van Uw fouten en leert van anderen'. 

De plantenetende Uromastyx hardwiekii 
door Jo• .,can Pelt, Deurne (Belt~IM) 

Het was eerder per toeval dat ik in juli 1965, 
twee van deze dieren bij de Importdienst van 
Lacerta bestelde. Ik koesterde geen bepaalde voor
keur om deze dieren te bezitten, maar daar ik 
toch kort geleden een woestijnterrarium had inge
richt en eens iets anders wou verzorgen bestelde 
ik deze Uromastyx. 
Tot hiertoe hebben deze dieren me reeds zeer veel 
genoegen bezorgd en zijn ze stilaan tot mijn uit
gesproken lievelingsdieren uitgegroeid. 
Uromastyx hardwickii komt voor in Noord-India 
en Pakistan. De kleur is eentonig grauwgrijs en de 
buikzijde vuilwit. Eigenaardig is dat er op de 
voorzijde van de achterpoten twee grote zwarte 
vlekken voorkomen. Naar mijn mening is het de 
minst mooi gekleurde hagedis uit de doornstaart-

familie, maar daarom niet minder interessant om 
te bestuderen. Het zijn anders forse dieren die tot 
een 40 em kunnen uitgroeien. Ik denk dat bij de 
doornstaarten ook verschillen in grootte bestaan, 
naar gelang de streek waar ze voorkomen. On
clanks hun forse uiterlijk en hun vervaarlijke 
staart, die van de staartbasis tot de punt met klei
ne doorntjes is bezet, zijn het rustige dieren die 
nooit vechten of bijten en zelfs bij kleine hage
dissen gehouden kunnen worden. De doorntjes 
staan evenwijdig naast elkaar gerangschikt en 
lopen dwars over de brede staart. Het is dan ook 
aan dit speciale lichaamsdeel dat deze agamen 
hun naam danken. De kop heeft een schildpad
achtige vorm en doet eerder massief aan. 
De dieren werden ondergebracht in een uitge-



sproken droog te rrarium van 80 x 30 x 40 em en 
met een bodemlaag van 10 em duinzand. Onder 
een oppervlakte van 50 em werd een warmte
kabel van 60 Watt aangebraeht, afgedekt met een 
rooster uit volie redraad, zodat eventueel gravende 
dieren zieh nooit aan de kabel kunnen verbranden ; 
deze kan bij een maximumtemperatuur namelijk 
niet meer met de blote hand worden vastgehouden. 
Aan de zijde waar geen bodemverwarming was, 
werden aanvankelijk enkele jonge eaetussen gezet. 
D eze werden later vervangen door verdroogde 
bermtakjes, daar de doornstaarten de eaetussen 
grondig verwoest hadden, zonder maar en ige hin
der te ondervinden van de stekels. Het waren 
namelijk zuilcaetusjes die onder hun herhaalde
lijke klimpogingen bezweken. Als verliehting 
branden er in de liehtkap nog twee lampjes van 

Ut·omastyx hardtvickii 

25 Watt (mignon) die ook nog tamelijk wat 
warmte verspreiden. Met deze verwarming wordt 
het terrarium, dat goed afgesloten is en in een 
verwarmde plaats staat, op een temperatuur ge
braeht van 30° a 32° C. D e bodemtemperatuur 
loopt op tot 45° a 50° C over een oppervlakte 
van 50 x 30 em. Het is in deze omstandigheden 
dat de doornstaarten het goed maken. Verstuiven 
doe ik nooit, een drinkbakje is aanwezig en wordt 
af en toe ook gebruikt. Onlangs las ik dat het 
goed was nu en dan deze hagedissen eens flink 
te besproeien met lauw water, daar deze dieren 
anders zouden verdorsten. 
Eenmaal heb ik het beproefd, het was net de 
vlueht uit Egypte, de dieren konden niet snel ge
noeg in hun sehuilplaatsen verdwijnen en ze stel
d en mijn besproeiing in het geheel niet op prijs. 
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Als men voor het eerst doornstaarten ziet heeft 
men steeds de indruk dat de dieren ondervoed 
zijn, daar ze op hun flanken dikwij ls een of meer
dere plooien bezitten. Bij deze agamen wekt het 
eehter a ltijd de indruk dat ze nog wat oversehot 
van vel hebben. Bij een jong doornstaartje dat 
ik eind juli 1965 ook nog ontving viel het me op 
dat deze plooien reeds aanwezig waren. A ileen 
bij het ter hand nemen, blies bet zieh zo erg op 
dat heel zijn huid om zijn liehaam spande. D it 
opblazen heb ik bij de grote d ieren, die ± 27 em 
meten, nooit kunnen waarnemen. Wei slaan ze 
vervaarl ijk met de kraehtige staart als men ze 
beetpakt. Ze worden maar eerst rustig als men ze 
terug in het terrarium plaatst, nahijgen is dan 
nog een laatste reaetie. Alhoewel ze heel tam zijn 
en nooit enige agressiviteit aan de dag leggen, 

foto: ] . Nedermeijer 

worden ze toeh nooit graag vastgenomen en Iaten 
ze dit nooit zonder de voorgenoemde reaetie toe. 
Dit staartslaan is dan ook hun belang rijkste ver
dedigingsmiddel, waarbij ze tamelijk harde klap
pen kunnen uitdelen. Wanneer ze sehijnbaar tussen 
de rotsstenen liggen te slapen en aileen hun staart 
nog buiten de stenen steekt, mag men dit lichaams
deel maar even aanraken om een stevige klap 
tegen de hand te krijgen, waarbij het zand in de 
omgeving vliegt. 
Het voedsel van de UromaJI)'X hardwickii bestaat, 
zoals de titel reeds aangeeft, hoofdzakelijk uit 
p lanten. Hierbij heeft men eehter een grote keus. 
H et is aileen geboden hiermede een beetje te ex
perimenteren, daar deze agamen onderling zeer 
versehillende smaken bezitten, zoals bij de mensen 
zouden we kunnen zeggen. W at de ene zeer graag 



cct, laat de andere onaangeroerd. Een exemplaar 
eet graag widof, de ander kijkt e r nog n iet naar 
om. Men hecft meestal succes met sla, andijvie, 
klaver en paardenbloemcn en het groen hiervan ; 
andere bloemen, zoals margrieten, worden ook 
wei gegeten. Het is wei van belang nu en dan af 
tc wisselen, want wat ze vandaag graag Justen kan 
hen dikwij ls morgen niet meer bekorcn. De sla 
maak ik steeds vochtig, zodat ze tangs deze wcg 
ook reeds enig vocht opnemen. Af en toe worden 
er ook en ige druppels Davitamon A-D, opgelost in 
water, aan roegevoegd. Insekten geeft men nu en 
dan a ls b ijvocr. Meelwormen en wasrnotlarven 
zijn zeer geschikt en worden met de kleine roze 
tong opgeli kt. Dit doen ze ook met de planten 
en bij nadere beschouwing is het net of met de 
tong het voedsel beetgenomen wordt. Enige malen 
reeds heb ik rijstpap en griesmeelpudding gegeven 
en dit scheen hun goed te beva llen. Het is wei 
aan te raden dit uit de hand te geven · ze komen 
het van de vingers likken · daar anders de pud- U1·omastyx bardwickii f oto: R. M. M eijer 
ding dadelijk vol zand hangt en dan nie t meer be-
keken wordt. 
De dieren bli jken wei zeer warmtebehoeftig te 
zijn. Als de bodemtemperatuur gestegcn is tot 
45 • C, heeft de parelhagedis, die hctzelfde te r
rarium bewoont, zich al lang op de rotsstenen 
teruggetrokkcn. De doornstaarten blijven echter 
nog een paar uur buikwarmen, wat duidelijk aan
toont dat cen hoge bodemtemperatuur wei nood
zakelijk is voor een succesvolle verzorging. 

NfiSchrift: 
H et komi bij d eze soort ook I'OOr, dat zij t•rijll'el 
of geheel geen plallltwrdig t'oedsel nemen. D e 
'persoonlijke' smaak van de dieren gaat dus nog 
11erder dan d e schrijver lot 1111 toe beeft erraren. 

Red. De dooms/aart foto: j. vau Pelt 

Eieren -van Parelhagedissen 
door J , ;1. Kle11, D e n llaafl 

In mei 1965 maakte enige familieleden een vacan
tiereis door Zuid-Frankrijk, waarbij o.a. een aan
tal parelhagedissen (Lacerta lepida) werd ge
vangen. Het betrof hier volwassen exemplaren, 
waaronder een wijfje met eieren. Dit dier werd 
apart gezet in een terrarium dat was voorzien van 
een gedeelte met vochtig zand. 
Bij een bezoek op 8 juni zag ik in dit terrarium 
het vrouwtje in het vochtige zand graven. Na 
eerst geheel te zijn verdwenen kwam het dier 
ongeveer een uur later weer tevoorschijn en de 
aanvankelijke dikte was toen geheel verdwenen. 
De eieren waren dus kennelij k afgezet. 
Volgens H ellmich bedraagt het aanta l eieren van 
Lacerta lepida 6 tot 10 stuks (H. M. v. Meeuwen 
in Lacerta 22ste jrg. biz. 13). Daar was afgespro
ken de eieren apart te houden begon ik ijverig te 
graven en wie schetst mijn verbazing toen ik geen 
6 eieren vond en ook geen 10, maar liefst 16 
stuks! 

Merkwaardig was nog, dat toen ik het zand weer 
op zijn plaats had gebracht, het vrouwtje onrustig 
weer op dit plek ging graven. 
De volgende dag kreeg ik van de eigenaar 6 
eieren ter verzorging. De overige 10 had hij in 
een aquarium gedaan van 30 x 20 x 20 em met 
een laag zand van ongeveer 10 em. 
Ik wilde de eieren echte r uitbroeden volgens de 
methode van de heer H . P. ) . Scheffer (Lacerta 
23e jrg. biz. 51-52). Ik koos hiervoor een weck
fles van ca. 20 em hoogte, met een middellijn 
van ongeveer 10 em, vulde deze tot iets over de 
helft met gewoon duinzand, plaatste vervolgens 
de eieren erin en vu lde daarna de fles tot ca. 
2 em onder de rand met zand. Hct geheel werd 
afgesloten met een goed sluitend deksel en op 
een terrarium gezet, waar het verwarmd werd 
door de terrarium-verwarming. De temperatuur 
lag overdag tussen 25• en 30• C en daalde 
· s nachts tot ongeveer 15 • C. H elaas is vergeten 
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de eieren te wegen dadelijk nadat ze gelegd 
waren. Na 10 dagen was het gemiddelde gewicht 
2,5 gram. 
Tijdens onze zomervacantie in Nederland werden 
de eieren voor aile zekerheid meegenomen en de 
pot heeft toen 21 dagen in de kou gestaan. De 
ontwikkeling van de eieren stond practisch stil. 
Om de week werd het legsel namelijk gecontro
leerd en doorgelicht. Vijf van de zes eieren waren 
goed en zaten van binnen vol met donkere vlek
ken. Het zesde was gerimpeld en men kon geen 
vrucht waarnemen. Bij het openmaken trof ik 
slechts een witte massa aan. 
Op 3 september kwam bij de eigenaar van de 
tacerta lepida het eerste ei uit en op 8 september 

I UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

HET AQUARIUM, 37e jrg. nr. 6, pag. 132·135 
Een beschrijving van Dr. Eberhard Curio van de 
slang-mimicry van de rups Pholus labruseae, van de 
Galapagos-eilanden. 

THE AQUARIST AND PONDKEEPER, Vol. XXXI nr. 9, 
pag. 190, 192, 197 
H. G. B. Gilpin beschrljft een gelukte kweek van de 
hazelworm, een geval van kannibalisme, waarbij een 
der ouders een jong dier grootbracht, en hat groot
brengen van de jonge dieren in het eerste halfjaar. 

AQUA TERRA, 3e jrg., nr. 12, pag. 95·98 en 102·103 
Paul Heinrich Stettler beschrijft zeer gedetailleerd 
hat houden van de Australische Varanus semiremex 
(Peters, 1869), waarbij o.a. gewezen wordt op hat felt 
dat deze boombewoner ook graag zwemt. 
Petr Vozenilek beschrijft het houden van de afri
kaanse nachtadder, Causus rhombeatus (lichtenstein, 
1823) in het terrarium. In een naschrift ontraedt de 
redaktie van aqua-terra hat houden van daze en 
andere amfibieen-etende slangen, in verband met een 
dreigende achteruitgang van het amfibieenbestand in 
Zwitserland. 

AQUARIEN TERRARIEN, 13e )rg., nr. 11 
De op de omslag afgebeelde Trimeresurus popeorum 
wordt door Joachim Kockert besproken. 
In een zeer lezenswaard artikel beschrijft Uwe Peters 
de biotoop van een groot aantal australische terra
riumdieren, waaronder Physignatus lesueuri. 
In het maandelijkse schildpaddenlexicon wordt Geoe
myda trijuga zeer kort behandeld en afgebeeld. 
Harald Jes geeft in een beschrijving van het Tropa
rium uit Hagenbeck's Dierenpark enige interessante 
gegevens over de toegepaste wijze van reptielen
houden, o.a. betreffende Chamaeleo oustaleti, die 
men daar reeds 3 jaar in gevangenschap houdt. 
Horst Szidat beschrijft kort het houden van Coleonyx 
variegatus. 
Het nummer besluit met een fraaie kleurenopname van 
de 'halswendkikker', Phrynomerus bifasciatus, verge
zeld van een beschrijving van het houden van deze 
kikker, van de hand van Heinz Koch. 

AQUARIEN TERRARIEN, 13e )rg., nr. 12 
Harry Lehmann geeft een beschrijving van de biotoop 
van de roodbuikpad, Bombina bombina (die in Oost
Duitsland vrij algemeen Is), en van de manier, waarop 
hij deze dieren reeds vele jaren houdt. 
Het schildpaddenlexicon behandelt Geoemyda 
spengleri. 
In een beschrijving van het Aquarium van Budapest, 
door Erhard Frommhold valt vooral de daar gehouden 
Alligator sinensis op. 
Van de redaktie vinden we een korte schets van de 
bekende terrariumhouder Paul Heinrich Stettler ult 
Bern. 

Llteratuurdlenst - H. M. v. M. 

het laatste. Het uitkomen heeft bij hem dus 87 
tot 92 dagen geduurd. Bij mij waren de eieren in 
grootte sterk toegenomen en de witte schalen 
zaten vol donkere vlekken. Op 18 september was 
het gemiddelde gewicht gestegen tot 8,5 gram. 
Bij de controle op 19 september hing een parel
hagedisje met de kop uit het ei. Hij is de hele dag 
in deze positie gebleven en pas de volgende dag 
had hij het ei verlaten. Op de 21ste kwamen twee 
eieren uit, op de 22ste een en tenslotte de laatste 
op de 23ste. Het uitkomen heeft bij mij dus 103 
tot 107 dagen geduurd. 
Het gemiddelde gewicht van de jongen was 2,4 
gram. Hieruit blijkt dus dat gemiddeld 72% van 
het gewicht van het ei uit afval bestaat. 
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Vraag en Aanbod 
G. Kater, v. d. Hoopstraat 11", Amsterdam. vraagt: 
1 Anolis sabanus 0 en 1 Anolis roquet cinereus 0 ; 
evt. in ruil beschikbaar 1 Anolis r. cinereus 9. 

LEOENVERGADERING 
De jaarlljkse ledenvergaderlng wordt dltmaal 
gehouden op zaterdag 18 maart a.s. te Rotter
dam (BIIjdorp). Hoewel U natuurlljk nog 
nader schrlftelljk berlcht ontvangt, verzoeken 
wl) U reeds thans deze mlddag en avond te 
reserveren tenelnde aan de vergaderlng en 
de daarop aanslultende evenementen te kun· 
nen deelnemen. Het Bestuur rekent op een 
grote opkomst. 


