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leden'Vergodering 
De jaarlijkse ledenvergadering zal plaats vin
den op zaterdag 15 maart a.s. in het tand
heelkundig instituut te Utrecht. Zoals uit de 
bij dit nummer gevoegde convocatie blijkt, is 
er ook ditmaal weer sprake van een bijzonder 
interessant programma, zodat het Bestuur op 
een grote opkomst rekent. 

Bibliotla,eeh 
Hoewel de overdracht van de bibliotheek, die 
zoals bekend thans door de heer J. A. Otte 
wordt beheerd, nog niet geheel is voltooid, 
bestaat de mogelijkheid weer om boeken aan 
te vragen. Vergeet U daarbij niet om een waar
borgsom van tenminste f 10,- te voldoen, 
waaruit o.a. de portokosten (die tegenwoordig 
flink hoog zijn) gedekt kunnen worden. Er 
wordt op het ogenblik gewerkt aan de samen
stelling van een nieuwe catalogus, die na ge
reedkoming tegen geringe kosten voor een 
ieder beschikbaar zal zijn. 
Verder nog de opmerking dat uit de biblio
theek aileen boeken gevraagd kunnen worden 
door opgave van auteur en titel. Wanneer 
men iets over een bepaald dier wil weten, kan 
men zich het baste in eerste instantie wenden 
tot de hear A. T. Reijst te Castricum, van de 
inlichtingendienst. 

VRAAG EN ANTWOORD RUBRIEK 

De redactie heeft het verzoek ontvangen om 
een vraag en antwoord rubriek te openen, 
waarin de leden - speciaal zij die niet zo ge
makkelijk op een werkgroep kunnen terugval
len - hun terrarium- of aanverwante preble
men naar voren kunnen brengen. De antwoor
den zouden in vele gevallen ook voor talrijke 
andere lezers interessant kunnen zijn. 
Wij gaan natuurlijk graag op dit verzoek in en 
indian er per het einde van deze maand al 
vragen zouden zijn binnengekomen, kan de 
nieuwe rubriek in het maart-nummer begin-
nen. 

Red. 

VRAAG EN AANBOD 

Wegens omstandigheden te koop compleat terrarium. 
Maten 120 em hoog, 80 em breed en 50 em diep. TL
verlichting en lampen in cocosnootschalen. Achier
wand van boomschors. Vraagprijs f 50,-. F. N. E. 
Hanekroot, Antillestraat 41, Santpoort, tel. 0256o-6805. 

ER WORDT NOG STEEDS KOPIJ GEVRAAGD, 

LIEFST MET FOTOMATERIAALI 



Enige ervaringen met Lacerta lilfordi lilfordi en 

Lacerta sicnla eampestris 

door E. J, Dubbeld, Ro,erdam 

In juli 1966 zag ik tot mijn verbazing in een 
Dibevo-zaak een bakje staan met 2 zwarte bale
arenhagedissen (Lacerta lilfordi lilfordi), waar
van ik al zo lang gedroomd had ze eens te mogen 
verplegen. 
Ik stapte naar binnen en kocht ze, alhoewel de 
prijs aan de hoge kant was. 
In het terrarium gezet, begonnen zij zich meteen 
te warmen op de stenen, die beschenen werden 
met een persglas spotlight van 150 watt vanaf een 
hoogte van ca. 60 em. De bodem werd ook nog 
plaatselijk verwarmd met een flexomat van 75 
watt van 24 x 30 em, die verbonden was met een 
aquariumthermostaat welke ik onder bet zand ver
borg; deze stond afgesteld op ± 3 5o C. 
In dit terrarium bevonden zich smaragdhagedissen, 
muur- en ruinehagedissen. 
De balearenhagedissen voelden zich er direct 
thuis en aten alles wat ze maar voorgezet kregen, 
zoals geprakte banaan, tomaat, tartaar, gekookte 
peen, regenwormen en aile insecten. 
Na enige tijd kwam ik tot de ontdekking dat het 
2 mannen waren. 
Ongeveer om die tijd kwamen de smaragden tot 
de ontdekking dat staarten van hagedissen ook te 
eten waren, zodat er plotseling aileen nog staart
loze muur- en ruinehagedissen rondliepen. 
De zwarte balearenhagedissen warcn de dans 
ontsprongen, maar ik besloot toch hen met de 
andere kleine hagedissen in een andere bak over 
te brengen. 
Die bak was van hout, de achterwand en de 
bodem van spaanplaat, een schuifruit aan de zij
kant en van boven afgesloten met ijzeren horre
gaas. Ik nam hiervoor ijzeren horregaas omdat in 
de lichtkap weer een persglas spotlight van 150 
watt werd geplaatst waardoor nylon in een ogen
blik gesmolten zou zijn. 
Afstand lamp tot bodem ± 60 em, temperatuur op 
de bodem in het hart van de bundel ± 35° C. 
De achterwand besmeerde ik met hardboardlijm 
waarover ik scherp zand strooide; toen het goed 
droog was had ik een ruwe achterwand waarop de 
hagedissen naar hartelust konden rennen en jagen. 
De afmetingen van de bak waren 85 x 35 x 55 em, 
door de ruwe achterwand had ik dus een opper
vlakte vergroting van 85 x 55 em. 
In dit terrarium plaatste ik geen bodemverwar
ming, omdat de temperatuur in het hart van de 
bundel van de persglaslamp hoog genoeg was. 
Het interieur bestond uit enige druivenstokken, 
wat stukken steen en flink wat kurkschors over 
elkaar heen gestapeld, de bodem was bedekt met 
een mengsel van rivierzand en volierezand (ge
desinfecteerd). 
Er waren geen planten in, aileen een waterbakje 
waarin ik iedere dag vers water deed met enige 
druppels Vitavia en soms wat fosforzure kalk. 
Tevens sproeide ik iedere avond en morgen met 
leidingwater. 

Ook hierin voelden de balearenhagedissen zich 
direct thuis. 
Toevalligerwijze kwam ik door toedoen van een 
collega in het bezit van een paartje van dezelfde 
hagedissen, waarvan helaas de man, die een ge
zwel achter op de schedel had, spoedig stierf. 
Ik had toen dus, dat was oktober 1966, 2 mannen 
en 1 vrouwtje van deze hagedissen. 
De winter brak aan, ik kreeg het idee ze een 
winterrust te Iaten doen. 
Een week voordat ik deze invoerde werden de 
dieren niet meer gevoederd, zodat ze dus met le
dige ingewanden aan hun rustperiode begonnen. 
De lamp werd niet meer aangeschakeld en ze 
kwamen dan ook aileen nog af en toe te voor
schijn, als de winterzon 's middags in het terra
rium scheen, of om wat te drinken. 
Deze periode heb ik 11 weken Iaten duren, waar
na de dieren weer gezond en wei te voorschijn 
kwamen en weer aten en jaagden dat het een lust 
was. 
Paringen heb ik niet waargenomen, wel zag ik 
dat het wijfje dikker werd en dat de 2 mannen 
elkaar altijd najaagden. 
Het was begin augustus 1967 toen ik zag dat er 
gegraven was op de enige vochtige plaats in het 
terrarium, dat was random de waterbak en er
onder. 
Ik licbtte bet waterbakje op en vond in het zand 
9 eieren in twee groepen verdeeld, een groep van 
5, waarvan er al 3 verdroogd waren, en een groep 
van 4, waarvan er 1 verdroogd was. 
De groep van 5 bleek later het legsel te zijn van 
Lacerta siCilia campestris die ik verpleegde sinds 
augustus 1966. 
De groep van 4 was van Lacerta I. lilfordi. 
Ik plaatste de overgebleven eieren in een plastic 
bakje waarin een laag rivierzand lag, waarin ik 
een kuiltje maakte en dekte ze af met een laag 
vochtig mos. 
Ik liet het bakje van boven open, plaatste het op 
de lichtkap boven de lamp en sproeide iedere 
dag wat water. 
De temperatuur van de grand in het bakje liep 
overdag langzaam op tot ± 30° C en daalde 
's nachts tot ± 20° C. 
Na 47 dagen was 1 ei van Lacerta siCilia cam
pestris uitgekomen, 2 dagen later kwamen er 2 
L. I. lilfordi uit en 1 dag later nog een. 
Een slecht geworden ei van Lacerta sicrtla cam
pestris had ik al eerder na een controle ver
wijderd. 
De jonge lilfordi waren ± 6 em lang, ze 
waren bruin-grijs van kleur met midden op de 
rug 2 lengtestrepen en op de scheiding rug en 
flank nog een lengtestreep, verder waren ze 
bezaaid met ronde vlekjes, de buik was rossig. 
Wat kleur betreft leken ze dus in het geheel 
niet op hun ouders. 
Slecbts op de keel waren wat blauwe vlekken 
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aanwezig, terwijl de volwassen dieren een fel 
blauwe buik hebben. 
Op het moment, dat is mei 1968, zijn ze net zo 
zwart en hebben ze net zo een blauwe buik als de 
volwassen exemplaren; slechts bij een bepaalde 
belichting zijn de vlekken en strepen nog flauw 
te zien. 
Een maand of 8 na het uitkomen van de eieren, 
overleed het vrouwtje, die deze gelegd had. Ze 
had een aandoening aan haar luchtwegen en de 
nagels gingen uitvallen door ontstekingen aan de 
tenen, waarschijnlijk door een bepaald vitamine B 
gebrek. 
De jongen werden in een plastic bakje 30 x 15 x 20 
(I x b x h) gezet, dat ik van hoven open liet en 
verwarmde met een kooldraadlamp van 60 watt, 
deze brandde ongeveer 12 uur per dag. 
De steen onder de lamp bereikte een temperatuur 
van ± 35° C, terwijl de luchttemperatuur varieer
de al naar gelang de temperatuur van de om
geving van ± 18° tot ± 30° C. 
De bodem was bedekt met zand en stenen en een 
klein bakje met een paar succulenten. In het drink
water deed ik elke dag een paar druppels Vitavia 
en af en toe wat fosforzure kalk. 
Het voedsel wat ze de eerste 2 maanden kregen 
bestond uit jonge huiskrekels, die ze met graagte 
aten. 
Toen mislukte de krekelkweek en stapte ik over 
op fijn gehakte meelwormen, nu en dan wat 
vliegen en fijn gehakte regenwormen. Door het 
fijn gehakte voer deed ik soms eens een druppel 
vitamine A-D van Bogena. 
Van geprakte banaan waar de oude dieren zo gek 
op zijn hielden ze niet. 
Langzaam aan nadat ze ongeveer een half jaar 
oud waren begon ik hele meelwormen te vccren, 
die zeal spoedig zonder moeite weg werkten. 
Desondanks stikte een van de jonge lilfordi in 
een verpopte meelworm die hij achterstevoren 
had willen inslikken, maar die in zijn keel bleef 
hangen door de haakjes die zich aan de zijden van 
zo' n pop bevinden, waardoor zijn luchtpijp werd 
dicht gedrukt. 
Aldus werd het voederen van poppen van de meet
worm gestaakt, aileen fijn gehakt kunnen ze geen 
kwaad doen. 
De andere twee Ieven op dit moment nog steeds 
en zijn nu na 20 maanden halfwas. Sinds enkele 
maanden voeder ik ook met gemalen vlees in blik 
voor hond en kat 'Vlevo' van Bogena met toe
voeging van vitamines, waar de diertjes nu en 
dan met genoegen van eten. 
Van de eerder genoemde jonge L. simla campestris 
is de opkweek op dezelfde manier verlopen. 
Het vrouwtje waar dit legsel van was heeft me 
het afgelopen jaar weer een legsel van 7 eieren 
geschonken. 
Deze heb ik op een andere manier uitgebroed dan 
de vorige. 
Ik heb een plastic wormenbus voor de helft ge-

vuld met een mengsel van turfmolm, afgestorven 
mos en bladaarde, waarin ik de eieren deponeerde 
en wel zodanig dat ze net toegedekt werden, het 
geheel werd flink nat gesproeid, waarna het ge
perforeerde deksel erop ging en de bus weer op 
de lichtkap werd geplaatst. 
Een maal per week sproeide ik bij een controle de 
eieren even nat met lauw water. Doordat de eieren 
's nachts minder afkoelden dan bij de eerder ge
noemde manier kwamen ze al na 34 dagen uit. 
De broedtemperatuur heeft ± 25° C bedragen. 
Aile 7 waren jonge Lacerta simla camprestris. Ik 
deed ze in een vol glazen bak van 25 x 20 x 30 em, 
het grondmengsel bestond uit zand, bladaarde en 
turfmolm; onder de 60 Watt kooldraadlamp lag 
een flinke steen, die door de bestraling en door
dat het bakje op mijn lichtkap stond een tempe
ratuur bereikte van ± 35° C. 
Luchttemperatuur als bij lilfordi. 
Als voer kregen deze diertjes aileen fijngehakte 
meelwormen en Vlevo (reeds eerder beschreven), 
ze groeiden hierop voorspoedig, te weten 3 van 
deze 7 diertjes meten thans ± 14 em bij een leef
tijd van 6 maanden. 
De andere 4 zijn tengevolge van de agressieve 
levenswijze van deze soort min of meer door na
tuurlijke selectie om het Ieven gekomen. 
Twee zijn er dood gebeten en de andere twee 
kwamen tijdens het voederen niet aan de beurt en 
zijn als het ware verhongerd. Dit houdt dus in 
dat als men er de ruimte voor heeft men deze dier
tjes in een grote bak moet opkweken en het voed
sel over meerdere plaatsen moet verdelen. 
Enige gegevens: 
Lflcerla Jilfordi lilfordi ( Balearenhagedis) 
V erspreidingsgebied: 
het eiland Ayre bij Menorca. 
Lichaamsbouw: 
stevig en gedrongen, vrij korte, dikke, ronde, 
gl~dde staart. 
Beschubbing: 
zeer duidelijk slaapschild, 70-90 schubben om het 
midden van de romp. Rugschubben glad. 
Lacerta sict1la campeslris (Ruinehagedis) 
Verspreiding: 
van de Po-vlakte tot de Provincie Rome, langs de 
Adriatische kust tot in Midden-Dalmatie en op de 
eilanden Elba, Monte Cristo en Corsica. 
Lichaamsbouw: 
vrij slank met zeer lange staart, bijna 2x kopromp 
lengte. 
Beschubbing: 
buitenrand van de parietaal schilden steeds recht
lijnig. Slaapschild steeds van de supratemporaal 
schilden gescheiden. Kop en romp meestal Ianger 
dan 6, 5 em. Langs het midden van de rug een 
uit donkere vlekken samengestelde band. 
Onderzijde eenkleurig met uitzondering van de 
buitenste rij der buikschilden. 
Op de scheiding van rug en flank een heldere 
grenslijn, grondkleur van de rug meestal groen. 

Llteratuur: Die Amphibian und Reptilian Europas, A. Mertens und H. Wermuth. 

UW CONTRIBUTIE NOG NIET BETAALD? HAAST U! DE JAARVERGADERING IS IN ZICHT. 
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Een langzatne bagedis uit ColuJnbia 

door Dr11. C. J. ltlarlulwllc 1U . D .J 1'1•. D. (Uuh>crsidud d e los , ludell. llo~tofu. Columbia) 

PlJe1urcosrwrus heterotlemms 

Langzaam bewegende repticlen zi jn gcmakkelijk te 
vangen doch moeilijk tc ontdekken. omdai zij 
mcestal gekamoefleerd en onbeweeglijk verscholen 
z itten. Een goed voorbeeld is de karneleon, een 
ander voorbeeld vormen de hagedisscn behorende 
tot het genus Phenacosaurus. Dit genus werd in 
1920 door Barbour beschreven en komt uitsluitend 
voor in de bergen van Co lumbia. In 185 1 be
schreef Dumeril het eerste exemplaar, sevansen in 
Granada (Columbia) , onder de naam Auolis here
rotlermlls. Phenacosaurus verschilt cchter van het 
genus Anolis door de aanwezigheid van een srijp
staart, een duidelijke projectie van het achter
hoofd over de nek, een rugkam bestaande uit een 
of twee rijen schubben, rugschubben van ongelijke 
s rootte en kortere poten. 
De kleur van Phenacosaurus variccrt zeer en is 
afhankelij k van invloeden zoals: lichtintensiteit, 
re latieve luchtvochtigheid, temperatuur, ernotie en 
voedingstoestand. D ergelijke invloeden werden in 
ccn vrocger Lacertanummer beschreven voor ka
meleons (.Marinkelle ) . De rugkleur van aile Phe
nacosaurus-soorten is \'an bruin, bruingroen, vaal
s rijs tot Iicht of donkcr grasgroen. Meestal zijn 
bruine, gele of grijze srrepen en vlekken aanwezig. 
Een geelachtige streep tussen mondhoek en schou
der is bijna steeds zichtbaar, evena ls een l icht
blauwe vlek op de staartbasis, een bronskleurige 
tot blauwachtige krui n en een grijsblauwe vlek 
boven het oog. D e buikzijde is steeds Iichter van 
kleur dan de rug, van lichtgroen to t vaal gee!. D e 
keelomgeving is geeloranje tot sepia-oker in kleur. 
V ier soorten Phenacosaurus zijn beschreven, doch 

Foto: ]. Nedenneijer 

slechts drie zu llen besproken worden aangezien de 
vierde soort, P. parnmoeu1i1 Hellmich, naar mijn 
mening niet tc ondcrscheiden is van P. heteroder-
111111. P. pnrnmoeu1i1 werd door Hellmich in 1939 
beschreven aan de hand van een exemplaar se
vangen in 1937 in de Paramdoe Sumapaz (dicht 
bij Bogota) op een hoogte van 3750 m. 
Hoewel het cen vraas blijft of de overige drie 
soorten werkeli jk aanvaardbare species zijn of dat 
zij variaties zijn of dat wellicht hibridisatie op
treedt, volgt de beschrijving: 

PheunC01flllrl/1 hereroder/11 /IS (Dum e r i I) 
Deze soort vertoont ccn enke le rij van puotigc en 
onregelrnatige schubben op de karn welke zich 
uitstrekt van kop to t staart. De over ige rugschub
ben zijn zeer ongelijk van groottc en de grote 
schubben zijn steeds van elkaar gescheiden door 
een of meer kle ine schubjes. Een rij van schubben, 
welke duide lijk g roter zijn dan het oorvlies, vormt 
een gele band die loopt van de mondhoek over het 
oorvlies tot de schouder. 
P. heleroderll/11! is de meest algemene soon van 
het genus en komt voor in de provincie Cundina
marca (Centraal Columbia) , van Fusagasuga 
( hooste 1746 m) tot de bergen random Bogota 
(hoogte tot 2600 m) . 

Pheunco1n11r111 11icejori D u n n 
De rugkam van deze en de volgende soort bestaat 
uit een dubbele rij tamelijk regelma tige schubben. 
De kopkam is minder sterk ontwikkeld dan bij de 
vorige soort. D e overige rugschubben zijn min of 
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meer gelijk van grootte. De kleinste schubben 
nimmer minder dan de helft van de grootste. D e 
rugschubben zijn nimmer granulair. Er is geen 
band lopend over het oar van mondhoek tot 
schouder. Het oorvlies is veel grater dan de 
schubben welke z ich boven dit vlies bevinden. 
Deze soort werd door de in 1946 overleden Ame
rikaanse herpewloog Emmett Reid Dunn benoemd 
in eerbetoon aan de Columbiaanse monnik N ice
foro Maria. Deze laatste, nu 82 jaar oud en nag 
steeds verzamelend, vond zelfs dit jaar nog een 
nieuwe kikkersoort. Het bock 'Amphibians of 
Colombia' (Smithsonian Inst. publ.) , dat binnen 
enkele maanden zal uitkomen, werd door de on
tangs overleden oudste schrijver Dr. Doris Cochran 
opgedragen aan d eze uitzonderlijk aktieve monnik. 
P. nicefori is slechts bekend uit de omgeving van 
het dorp Pamplona. (Provincie Norte de Santan
d er) in oostelijk Columbia (hoogte 2500-2800 m) . 

PhenacosatlriiJ richleri D u n n 
D e rugkam bestaat ook uit een dubbele rij van 
schubben doch vertoont onregelmatige onderbre
kingen. De overige rugschubben zijn vaak g ranu
lair en zijn zeer ongelijk in grootte. De kleinstc 
schubben zijn in vergelijk met de g rootste een zes
de maal zo klein. De grote schubben zijn soms in 
contact met e lkaar. Een rij van grotere schubben 
tussen mondhoek en schouder, lopend over het 
oor, ontbreekt ook in deze soort, doch het oor
vlies is even groot of slechts weinig groter dan de 
schubben welke zich onmiddellijk boven dat vlies 
bevinden. 
Dunn noemde deze hagedis naar Dr. Leopold 
Richter, een Duitse entomoloog, die zijn gchele 
Ieven besteedde aan het verzamelen van dieren in 
Columbia. De soort heeft een groat verspreidings
gebied in Centraal Columbia en komt voor in de 
provincies Antioquia, Caldas en Cunlinamarca 
(hoogte 1746-3100 m). 

Phenacosaurus komt slechts voor in zeer vochtige 
berggebieden met een gemiddelde jaartemperatuur 
van 10-20° C. 
Het genus is tamelijk gewoon in de zogenaamde 
'paramo· gebieden, a lwaar begroeiing tamelijk 
schaars is en de temperatuur ·s nachts vaak tot het 
vriespunt daalt. In deze koude p:iramos zijn vlie
gen en muggen (Culicoides, Aedes, Culex, Tipu li
dae, Syrphinae, Eristalinae, Bibionidae, etc. ) zeer 
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Pbenacosau ru s beterodemrus 
Folo: ]. Nedermeijer 

a lgemeen. Reptielen zoals Phenacosa11rrrs spp., 
Leiocephttlru lrachJ•cephallls (Dum e r i 1) , Al/ttdia 
bogolensis (Peters), Proc/ofioms slria111s (P e
t e r s), Leimadophis bitJutclllaltJJ bimacNiai/IJ 
(Cop e) , / llracllls crassicallda/1/J (Du m e r i I & 
Bib ron) , Alraclm wemeri P er a c c a en am
fibieen zoals Boliloglos!tl adspersa (P e t ers), 
ElelllherodttCIJIIIs buergeri (W erne r), Elertlhe
rodacl)'llls elegaus (P e t e r s), Elerllherodaci)'IIIJ 
bogolemis (Peters) , HJ•Ia 11issouiana Cope, 
H )'losciriiiJ bogolensis (Peters), Ph)'lloba/es 
mbprmcla/1/S (Cop e) en A1e/op11s sllbom ai/IJ 
W erne r, hebben a ldus genoeg te eten en zijn 
tamelijk a lgemeen in deze koele berggebieden. In 
gevangenschap zij n de Phenacosaurus soorten ge
makkelijk te houden op een dieet van fru itvliegen. 

Pbenacosattrtts 

belerodemurs 

Folo: C. J- Marinkelle 



Het wijfje legt een ei per jaar, verborgen onder 
zeer vocbtig mos. De incubatieduur bedraagt on
geveer een jaar (Osorno) en de jonge hagedissen 
zijn in staat tegen glas omhoog te klauteren. 
Deze hagedissen drinken veel, doch merkwaardi
gerwijze kunnen zij siechts water ontdekken in
dien dit in beweging is. In gevangenschap moet 
men het waterreservoir dus zo nu en dan beroeren, 
bijvoorbeeid met behuip van een druppelaar. In
dien de temperatuur beneden 20° C wordt gehou
den, kunnen deze dieren verscheidene jaren in ge
vangenschap biijven Ieven. 
In een experiment werden 5 P. heteroderm11s en 
2 P. richteri in de koelkast ( 4 ° C) geplaatst ge
durende een maand. Gedurende deze tijd namen 
de dieren voedsel noch water tot zich. Na een 
maand in deze lage temperatuur t.: hebben verble
ven Ieefden zij nog van 5 tot 16 maanden in het 
terrarium. 
Aldus kunnen deze bagedissen gedurende warme 
dagen, voedselschaarste of -afwezigbeid eenvoudig 

in de koelkast worden bewaard. 
De natuurlijke vijanden zijn voigens Osorno voor
namelijk roofvogels (Accipitridae en Falconidae) 
en een grote me rei (T urdrts f11Scatrts gigas). Tot 
op heden werden geen parasieten gevonden bij 
Pbenacosaurus. 
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Summary: 
The distribution, ecology and species differentiation 
of Phenacosaurus heterodermus, P. nlceforl and P. 
richter! are discussed. Details on their behaviour in 
captivity, foodhabits, resistance against low tempe
ratures, reproduction, natural enemies and parasites 
are given. 

Arizona elegans - Glanzende slang 

door P. D. Gorseman, RoUerdam 

Een van de attracties van de bijeenkomsten van de 
werkgroep Rotterdam is ongetwijfeid de verloting. 
Waarschijnlijk zit wei in een ieder van ons bet 
veriangen iets te verkrijgen voor weinig geld. He~ 
nadeel is echter wei, dat vaak een min of mecr 
zorgvuldig opgebouwde collectie van bij eikaar 
passende dieren wordt verstoord door een derge
lijke, toevallige aanwinst. 

Op deze wijze kwam ook een Arizoua elegmu met 
een lengte van ± 60 em in mijn bezit. De nieuwe 
aanwinst werd na bet vertonen van bet winnende 
lot wat meesmuilend overhandigd met de op
merking, dat het een bagedisseneter was en dus 
wei wat duur in bet onderhoud. Nu was mij dit 
ook bekend, maar ja, men moet sterk in de schoe
nen staan om nee te zeggen in een dergeiijk geval. 
De slang werd ingekwartierd in een reeds aan
wezige bak (een oud aquarium) met afmetingen 
90 x 40 x 40 em, waarvan de bodem was be
groeid met Tradescantia. Verder was een stuk 
boomstam aanwezig, op bet uiteinde waarvan 
een Iampje was gericht. Verdere verwarming was 
niet aanwezig en ook niet noodzakelijk, aange
zien overdag de luchttemperatuur opliep tot ± 
30 o C en 's nachts daalde tot de waarde van de 
omgeving. 
Aangezien het voeren van hagedissen behaive een 
dure zaak, voor een bagedissenhouder bovendien 
niet plezierig is, werd getracht de slang voor 
muizen te interesseren. 
Na enkele dagen van rust, nodig om te Iaten wen
nen aan de nieuwe omgeving, werd een Lacerta 
agilis gegeven, welke direct werd geaccepteerd. 
De prooi werd niet, zoals verwacht mocht worden, 
op de gebruikelijke wijze gewurgd, maar dood
gedrukt tegen een van de ruiten van het terra
rium. Hieruit spreekt wei de grate kracht waar
over Arizo11a elegans beschikt. 
Hierna werd gewacht tot de slang duidelijk be-

reid was weer voedsel aan te nemen. Dit is goed 
te zien en beboeft niet te bestaan uit het actieve 
jagen. Ook een volkomen stilliggend dier kan uit 
zijn op een prooi. Het verschil tussen rusten en 
jagen bestaat dan slechts uit een alerte houding. 
Toen na een aantai dagen deze bouding gecon
stateerd kon worden, werd een kaal muisje aan
geboden, dat na enige aarzeling werd aanvaard. 
Hierbij kan worden opgemerkt, dat indien men 
voedselweigerende slangen heeft, deze dieren vaak 
tot eten kunnen worden gebracht door het in 
eerste instantie geven van nestjonge muizen, in
dien bet tenminste terrestrische siangen betreft. 
Na verloop van tijd (en na een aantai nestjonge 
muisjes) werd een halfwas muis gegeven, die 
echter aileen een schrikeffect tot gevolg had. 
Na een week, waarna de slang steeds bongeriger 
was geworden en tot actief voedsel zoeken was 
overgegaan, werd wederom een balfwas muis 
aangeboden. Deze keer was voorzichtige belang
stelling aanwezig en na ± 15 minuten volgde 
een aanval. Dat muizen bepaald niet het gebruike
lijke voedsel vormen, bleek wei uit deze volkomen 
mislukte aanval. Nadat de muis zich had los
gerukt, verdwenen beide in tegenovergestelde 
richting. Aangezien de aanvalspoging hoop gaf en 
uitvangen van de muis aileen storend kon werken, 
bleef het dier in het terrarium. Gedurende onge
veer 2 dagen werden geen aanvalspogingen ge
constateerd (misscbien wei plaatsgevonden, maar 
niet gezien). Wei was belangstelling aanwezig. 
Vervolgens kwam de beslissing. De muis werd 
vastgegrepen bij een poot en vervolgens gewurgd. 
Hierna bleek het pleit gewonnen en de slang 
ontwikkelde zich tot een vrij vraatzucbtig dier. 
Per week, met uitzondering van een geruime tijd 
voor vervelling, worden drie balfwas tot twee 
volwassen muizen geaccepteerd, waarbij van enige 
aarzeling geen sprake meer is. Tussen bet zien 
van een prooi en het verslinden hiervan liggen 
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nu niet meer dan enkele seconden, terwijl naar 
alles wordt gebeten, inclusief vingers die hem 
worden voorgehouden. 
Het dier wordt nu gedurende goed een jaar op 
een dieet van nagenoeg aileen muizen gehouden 
en wel met het gevolg dat de lengte thans ± 
70 em is, terwijl de dikte ongeveer is verdubbeld. 
Het is aileen wat spijtig, dat deze zonder meer 
fraai te noemen slang een schemeringsdier is en 
zich dus overdag niet veel laat zien. Bovendien 
is het een goede graver, waarop de bouw van de 
kop ook wel wijst. De onderkaak is korter dan de 
bovenkaak, hetgeen verhindert, dat het dier bij 
het graven zand in de bek krijgt. Bovendien is de 
rostrate schub uitgegroeid tot een schild, waar
mede de losse grond kan worden omgewoeld. 
Enigszins een beeld hiervan geeft de kleurenfoto 
in het deel reptielen van 'De wereld der dieren' 
(uitgeverij Gaade). 
De slang heeft voorts een glad, zelfs gepolijst 
aandoend uiterlijk, waaraan de naam glanzende 
slang niet vreemd zal zijn. 
De voortplanting van Arizoua elegat/S vindt plaats 

Werkgroep Ret Noorden 
In het vorige nummer moesten wij omdat de kopij 
eigenlijk te laat binnenkwam, volstaan met een 
korte aankondiging van het plan van ons lid 
W. Hulsebos c.s., om te komen tot een werkgroep 
voor de noordelijke provincies. Hier volgt nu het 
volledige bericht: 'Met een aantal mensen hebben 
wij besloten om een poging te doen om tot de 
oprichting van een werkgroep in het Noorden van 
het land te komen. Ondanks de grote onderlinge 
afstanden lijkt dit ons, zowel practisch als organi
satorisch mogelijk, hoewel wij elkaar misschien 
iets minder frekwent zullen ontmoeten als bijv. 
de leden van een werkgroep in het Westen. Wij 
nemen echter desondanks aan, dat velen zullen 
willen medewerken tot het doen ontstaan van zulk 
een groep in Groningen, Friesland, Drente en 
Overijsel. 
Wij vragen daarom of zij, die voor ons plan al
thans belangstelling hebben, willen schrijven of 
telefoneren naar: W. Hulsebos, Oosterstraat 3, 
Gasselternijveen (Dr.), tel.: 05999- 2494. 

Correctle 
In het december-nummer is op pag. 20 in de vierde 
alinea, links, een fout geslopen. In het artikel van 
J. (en dus niet Sj.) Hofstra, wordt daar vermeld 
'een jonge Clemmys caspica leprosa van 30 em .... • 
Oat zou dan een heel flink Jong dier zijn geweest en 
moet natuurlijk zijn 3 em! Onze excuses dat dit ons 
bij de correctie blijkt te zijn ontgaan. 
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door middel van eieren; per legsel 3 tot 12 stuks. 
Land van herkomst het midden/zuiden van Noord
Amerika. De soort wordt in twee geografische 
rassen ingedeeld, namelijk Arizotza e/egans e/egat/S 
H e n n i co t t en Arizona e/egans occidetzta/is 
B l a n c h a r d. De eerste komt voor in centraal 
Kansas, westelijk Oklahoma en West- Texas. Occi
detzta/is stamt uit Z.O. Arizona en Zuid-Californie. 
Voor beide is de habitat ongeveer gelijk, name
lijk zanderige vlakten met verspreide, lage be
groeiing; minder vaak steenrijke gebieden. 
In uiterlijk is eveneens weinig verschil. Arizo11a 
e/egans e/egaiiS heeft een serie van ± 55 bruine 
of grijze vlekken met donkere rand over de ge
hele lengte van de rug met een basiskleur van 
geel, bleekbruin of geliggrijs. De zijden zijn ge
vlekt met 2 rijen van om en om liggende vlekken, 
gelijk aan de rugvlekken, maar kleiner. De buik 
is gelig-wit zonder tekening. Ariz011a e/egam occi
dema/is is fletser van uiterlijk en heeft een groter 
aantal dorsale vlekken, welke smaller zijn. 
Het door mij gehouden dier is waarschijnlijk een 
Arizona elegat/S elegaiiS. 
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