
Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde 

28e Jaargang No.2 november 1969 



28e Jaargang No. 2 november 1969 INDEX EN INBINDEN 

Maandelijks geillustreerd orgaan 
van de Nederlandse Vereniging 

voor Herpetologie en Terrariumkunde 
,Lacerta" 

Statuten koninklijk goedgekeurd 
REDACTIE: 
L. Claassen, Prlnses Margrietlaan 54, Mljdrecht. 
Tel.: (02979) 3512 

BESTUUR: 
D. P. v. Wijk, Voorzitter; J. A. Otte, Vice-Voorzitter; 
R. M. Meijer, Secretaris; C. W. Vlnk, Penningmeester; 
Commissarissen: H. D. v. Roon (literatuurdienst), 
R. Gelderman (werkgroep Rotterdam), M. v. Rekum 
(werkgroep Amsterdam), N. R. Reijst (werkgroep Lim
buq:J), H. v. Meeuwen (werkgroep Leiden), A. T. Reijst 
(inllchtingendienst), C. F. v. d. Bund (herpetogeo
grafische dienst), L Claassen (maandblad). 
SECRETARIAAT: 
R. M. Meijer, Zonnestein 119, Amstelveen. 
Tel.: (02964) 41 74 66 
PENNING MEESTER: 
Waarnemend: R. M. Meijer, Zonnestein 119, 
Amstelveen. Tel.: (020) 41 74 66 
BIBLIOTHEEK: 
J. A. Otte, Comeniusstraat 409, Amsterdam. 
Tel.: (020) 15 06 00 
INLICHTINGENDIENST: 
A. T. Reijst, W. de Zwijgerlaan 86, Castricum. 
Tel.: (02518) 5 22 64 
IMPORTDIENST: 
J. L. v. Heusden, Van Ostadestraat 125hs, Amsterdam. 
Tel.: (020) 73 58 86 
HERPETOGEOGRAFISCHE DIENST: 
C. F. v. d. Bund, Burg. Prinslaan 8, Ede. 

LITERATUURDIENST: 
E. de Jonge, Middelste Gracht 20, Kamer 35, Leiden. 

WERKGROEPEN (secretariaten): 
Amsterdam: H. v. Dam, Houtrijkstraat 39hs. 
Tel.: (020) 24 35 60 
's Gravenhage: G. J. Krlps, Azaleastraat 79. 
Limburg: N. R. Reijst, Kasteel Erensteinstraat 29, 
Maastricht. Tel.: (04400) 2 07 67 
Rotterdam: A. v. d. Berg, Koekoekslaan 60, Schledam. 
Utrecht: Drs. G. P. A. Frijlink, Verhulstlaan 23, 
Bilthoven. Tel.: (03402) 32 32 
Leiden: P. Schiereck, Witte Singel 27b. 
Tel.: (01710) 411 28 

Vertegenwoordlger voor Belgle: 
J. v. Pelt, De Romboutweg 79, Brasschaet. 
Tel.: (03) 51 67 15; postcheck no. 8858.13 
Technlsche Terrariumdlenst: 
C. S. Gouda, Braziliedreef 25, Utrecht. 

De jaargang loopt van oktober 1969 tim september 
1970. Laden ontvangen het orgaan gratis. Losse abon
nementen worden niet aangenomen. Lidmaatschap 
I 20,- per verenigingsjaar, bij vooruitbetaling te vol
doen. Jeugdleden, die op 1 oktober nog geen 18 jaar 
zijn, betalen 1 14,- per verenigingsjaar. 
Postrekenlng Lacerta: nr 429349 t.n.v. Pennlngmeester 
.,Lacerta", Amstelveen. 

Opzegging van het lidmaatschap dlent statutair uiter
lijk een maand voor het einde van het verenigingsjaar 
schriftelijk aan de Secretaris te geschieden. 

Foto voorpagina: G. Foekema 
Kop Python reticulatus (Schn.) 

10 

Bij dit tweede nummer van de 28e jaargang 
van Lacerta treft U de index aan voor de 
27e jaargang, die U dus nu desgewenst weer 
kunt Iaten inbinden. Deze index is wederom 
op voortreffelijke wijze verzorgd door de he
ran Bergmans en Honders en dit vermelden 
wij ditmaal speciaal, omdat zij, helaas, we
gens tijdgebrek hebben moeten besluiten als 
leden van de redactiecommissie te bedanken! 
Aangezien er nog meer vacatures in het ver
schiet zijn, komen wij hierop in het december
nummer nader terug. 
Voor wat betreft het inbinden kunnen wij U 
berichten, dat de heer A. T. Reijst o.a. op dit 
terrain nog steeds actief is. 
De in te binden complete jaargangen kunnen 
In de loop van december aan hem worden 
toegezonden (W. de Zwijgerlaan 86, Castri
cum), onder gelijktijdige starting van de in
bindkosten op zijn girorekening no. 310551. 
Kontante betaling is minder gewenst. De kos
ten bedragen evenals het vorig jaar inclusief 
de retourporto: f 5,50 voor een jaargang, 
f 6,- voor twee jaargangen in een band, 
f 6,50 voor drie jaargangen en zo steeds 
f 0,50 per jaargang meer, tot een maximum 
van 5 jaargangen in een band. De banden 
zullen wederom in groan kunstleer worden 
uitgevoerd, met goudstempeling op voorkant 
en rug. 
Hat bindwerk neemt altijd vrij veel tijd in 
beslag zodat er op gerekend moet worden 
dat de ingebonden jaargangen niet voor maart 
1970 terugontvangen zullen worden. 
Nog een speciaal verzoek van de heer Reijst: 
vergeet vooral niet Uw naam en adres duide
lijk te vermelden. Ieder jaar wordt dit door 
sommigen vergeten waardoor allerlei verwik
kelingen kunnen ontstaan. Verder is het nood
zakelijk dat per eind december het werk bij 
de blnderij wordt ingeleverd. Dus: zend Uw 
jaargangen op tijd in en betaal de kosten op 
tijd. Dit bespaart Uzelf teleurstelling en de 
heer Reijst veel nodeloos werk. 
Voor belangstellenden zijn nog een aantal 
oude ingebonden jaargangen a f 10,- ver
krijgbaar. Voor inlichtingen daarover kunnen 
zij bij de heer Reijst terecht. 

Red. 

CONTRIBUTIE 
Uit oen rondschrijven dat bij het vorige nummer van 
Lacerta was gevoegd, hebt U kunnen vernemen, dat 
de penningmeester, de heer C. W. Vink, tussentijds 
is afgetreden. Onze secretaris, de heer R. Meijer, 
zal het penningmeesterschap voorlopig waarnemen 
en het behoeft geen betoog, dat deze dubbele tunc
tie aileen uitvoerbaar is wanneer aile leden daarbij 
behulpzaam zijn. Deze hulp kunt U op eenvoudige 
wijze bieden, namelijk door de contributie ad. t 20,
(jeugdleden f 14,-) over het in oktober begonnen 
nieuwe verenigingsJaar zo spoedig mogelijk te star
ten op girorekening 429349 t.n.v. de penningmeester 
van Lacerta, Amstelveen. Aan hen die reeds aan hun 
verplichtingen hebben voldaan een speciaal woord 
van dank. Zij die nog een achterstand over het 
vorige jaar hebben worden dringend verzocht ook 
deze thans snel te voldoen. 
Een en ander spaart de heer Meijer veel extra werk 
en kostenl 

Het Bestuur 



Python ••etieulatus (Sehn.) (Slot) 

doo r C . 1-'oek cn•a. S nrplta t lp u r h - 11• ;- fttuct e rtla n• 

G r o o t t e, g r o e i s n e I h e I d 
De meeste Python inae worden helemaal niet zo 
erg groot, maar jammer genoeg voor de terrarium
houder zijn de drie soorten die regelmatig in de 
handel zijn ( P. retimlatiiJ, P. molums bir•illa/111. 
P. sebtre) juist ook de drie rcuzen. Baby's van 
deze d rie soortcn kan men regelmatig voor rond de 
vijftig gulden aanschaffen (mijn exemplaar kostte 
me f 35,-), aile andere soorten zijn zelden of 
nooit verkrijgbaar en meestal aanmerkelijk duurder. 
Om bij reticulrrtus te blijven: een cnkcle maal heeft 
men cen lengte van 9 meter kunncn vaststellen, 
doch exempiaren van meer dan 7 meter kunnen al 
uitzonderlijk g root genoemd worden. Dergelijke 
lengtes kunnen naar aile waarschijnlijkheid aileen 
door ~ ~ bereikt worden. Lederer kreeg nooit 
t t in handen die Ianger warcn of werden dan 
4,5 m. Is een dier eenmaal een meter of 5 gewor
den, dan is de groei verder zeer traag. Een keuze 
uit de gcgevcns van Lederer : ecn baby ~ groeide 
in 7 jaar uit tot 3,5 meter en lecfdc daarna nog 7 
jaar zonder Ianger te worden. Een ~ groeidc in 
5 jaar van 5,25 tot 6, 10 meter en in de 5 jaar 
daarop tot 6,40 meter. Een ~ van 6 :\ 7 meter 
weegt zo ecn 70 kg. 
Uit het ci komend zijn de diercn 0,60 tot 0,75 
meter lang en groeien snel, in de loop van twee 
jaar wordt makkelijk de 2 meter gehaald. Juist met 
het oog op al deze voor de huiskamer nogal ver
ontrustende cijfers heb ik me slcchts ccn P)'thon 

m et fo to's van d~ scbrij11er 

aangeschaft; he t dier was tocn rurm 
em lang. De groei verl iep als volg t: 

oktober '67 0,85 
december '67 1,00 
februari '68 1,20 
augustus '68 1,60 
februari '69 1,90 
a ugustus '69 2,20 

eze cijfers zijn g lobaal, want nauwkeurig meten 
vrijwel onmogelijk (daarom ben ik er on langs 

t e over gegaan de dieren niet meer te meten, 
df.ch te wegen). Vergelijking van bovenstaande 
c1jfers met die van Lederer nopen me tot de ver
ortrustende konklusie, dat mijn exemplaar een ~ 
i - er staat me dus nog wat te wachten! 

Vervellen 

[

derer kon kludeert, dat grotere exemplaren a i
d in stukkcn vervellen, doch dat jonge dicren 
kwijls de opperhuid in ccn stuk afstropen. Mijn 

e emplaar is echter, jeugd en goede konditie ten 
spijt, altijd in stukken verveld. Gedurende de 
eerste maandcn kwam het dier niet zelf door zijn 
vervellingen heen en bracht mijn vrouw de moed 
op de opperhuid stukje voor stukje voorzichtig te 
verwijderen, terwij l ik het bijterige en tegenstrib
belende dier zo goed mogelijk in bedwang hield. 
Gelukkig werden die operaties na 3 maal ver
vellen overbodig. H et vervellen gebeurt a lt ijd 
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's nachts; soms is in de loop van enkele uren alles 
afgeschuurd, doch n iet zelden heeft het d ier er 
nog een tweede, soms zelfs een derde nacht voor 
nodig. De tijd tussen twee vervellingen varieerde 
van 28 tot 44 dagen. In het eerste jaar vonden 10 
vervellingen plaats, in bet tweede jaar zullen het 
er ook 10, misschien net 11 worden. Oat is meer 
dan het maximum dat Lederer voor jonge exem
plaren konstateerde (8). Volwassen exemplaren 
vervellen gemiddeld 5 maal per jaar. 

Voortplantlng 
Daar heb ik uiteraar.d geen ervaringen mee. In 
diverse dierentuinen is het voorgekomen, dat P)'
thon retimlatus copuleerde en met succes broedde, 
Lederer beschrijft diverse gevallen nauwkeurig. Of 
bij het broeden de lichaamstemperatuur van het <;? 
hoger wordt dan die van de omgeving is een om
streden punt. Lederer konstateerde van niet, maar 
ik geloof n iet dat zijn metingen beslissend zijn, 
omdat zijn <;? <;? b roedden op een verwarmde bo
dem van rond 33° C. Die temperatuur is zeker 
hoger dan in de natuur en kan mogelijk de impuls 
tot temperatuursverhoging hebben weggenomen. 
Het onderscheid van de geslachten is moeilijk. 
Behalve bet a! genoemde verschil in lichaams
lengte tussen volwassen <;? <;? en ~ ~ zijn de spo
ren van de laatste Ianger. D e sporen van een ~ 
van 3,60 mete r waren 7 \4 mm lang, d ie van een 
<;? van 6,30 meter slechts 4V2 mm. Wanneer een 
netpython geslachtsrijp wordt, weet men niet pre
cies, maar vrijwel zeker niet v66r bet 5e levens
jaar. 

Ziekten 
Mijn exemplaar hecft aileen een paar maal een 
Iichte verkoudheid gehad, hetgeen gcpaard gaat 
met zeer luid niezen. 

A<mvalshouding vmz Pytho11 reticu/atus 
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Het hygienisch houden van het terrarium is erg 
makkelijk, omdat de slang zich hoogstens een keer 
per week ontlast. Ik gebruik geen enke/e bodem
bedekking in m ijn terraria - door vele auteurs is 
a! betoogd dat bodembedekking bij d e meeste 
slangen geen voordelen, maar zeer waarschijnlijk 
we! ernstige nadelen heeft. 
Eenmaal heb ik last gehad van een mijtenplaag in 
mijn kollektie. Het insmeren van de dieren met 
olie was lastig en hielp steeds maar tijdelijk, om
dat de parasieten natuurl ijk ook in takken en 
stronken zaten. Overigens had ik sterk de indruk, 
dat Python retimlfltus juist in d ie periode expres 
regelmatig langdurig baadde - de mijten verdrinken 
dan. Door een artikel van de heer Reyngoud in 
'Lacerta' werd mijn aandacht gevestigd op negu
von als mijtenbestrijdingsmiddel. Met angst in het 
hart ben ik begonnen in een van mijn terraria een 
1,5% oplossing neguvon te verstu iven en sinds
dien kan ik het enthousiasme van Reyngoud en 
Mertens over d it middel volledig delen. Zonder 
moeite en zonder merkbare irritatie van mijn 
slangen ben ik van aile uitwendige parasieten af
gekomen. 
Tot slot wil ik nog opmerken, dat het wegkwij
nen van een d ier n iet a lt ijd aan een ziektc te 
wijten hoeft te zijn. A ile Boidae zij n zeer op rust 
gesteld en gedijen dikwij ls niet als ze in cen ter
rarium zitten met slangen d ie een geheel ander 
karakter en leefpatroon hebben. 

R e sume 
D e netpython is naar rnijn smaak cen heel f ijn 
dier, maar gezien zijn formaat is het bijna onmo
gelijk en kele volwasscn exernplaren tc houden, 
waardoor de mogelijkheid tot voortp!ant ing zou 
bestaan, hetgeen toch de wens is die iederc ter
rariurnhouder uiteindelijk heeft. Daarom kunnen 
we, ondanks alles, Python reticulatus geen ideaal 
terrariumdier noemen. 
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Uromastix aeanthinurus 
Een vriendelfik monster 

II . omn Dnm, lloutriJhs traat ,'J9fos, ,lm~tcr<lnm 

Uromastix actmthiuurus in bet terrarium 

In het voorjaar van 1968 is alles begonnen. Het 
was eind maa.rt toen de heer Van Heusden mij op 
een avond opbelde. Hij had van mijn vriend, de 
a.rts H. Bloemers, die toen zij n re is per auto door 
de Sahara naar West-Afrika maakte, enigc dieren 
opgestuurd gekregen vanui t lvoorkust, en er bleek 
een aparte doos voor mij te z ijn meegcstuurd. J\•fijn 
telcfoonhaak moet beslist nog warm geweest zijn 
toen ik al bij de heer Van H eusden op de stoep 
stond. 
Vanzelfsprekend maakten wij eerst de andere doos 
voorzichtig open. W ij zagen een wirwar van aga
men en gecko 's broederlij k bijeen. Daar ik een 
behoorlijk ruime woestijnbak bezit, zag dat er al
vast veelbelovend uit. Nadat we de dieren uit de 
eerste doos uitgezocht en geteld hadden, waarna 
deze in de daarvoor bestemde bakjes verdwenen, 
kwam mijn doos aan de beurt. Hij was flink zwaar 
en er schoof iets in been en weer. Wat mocht dat 
we) zijn ? Na .het -gebruikelijke nerveuze gepcuter 
om het overvloedige plakband te verwijdercn, kon 
de doos worden rgcopend. Mijn eerste rcactie was 
cr een van bijna totale verbijstering. De kartonnen 
doos werd practisch gevuld door een 35 em lange 
en een wei lO em bredc hagedis. Het dier had een 
staart, die geleek op een behoorlijk uit de kluiten 
gewassen maiskolf, maar dan wei een met ver
vaarlijke en scherpe stekels ! Zo kwam ik gcheel 
onvoorbereid tegenover Uromflstix ttcmtthiuflrus te 
staan. Het dier had wei een vr iendelijke kop met 
kleine slimme kraaloogjes. 
Na de eerste schrik was ik tach wei erg in mijn 
sas. Een groot dier met een z6 kleurig uiterlijk is 
immers bijzonder decoratief in een grate bak. Ik 

met foto's van de schrijver 

zal proberen deze kleuren tc bcschrijven. De kop 
is overwegend zwart met ecn lichtcre vlektekening 
De rugkleur van het dicr bestaat uit een geel-groe
ne cndergrond, danker gemarmerd, hier en daar 
met oranje vlekken. De buikzijde is fel gee!. Het 
beest maakt een zeer plompe indruk. D e forse , van 
flinke klauwen voorziene tenen maken een ver
vaarl ijke indruk, evenals de grote kop, voorzien 
van een dito bek! 
Na de doos voorzichtig weer tc hebben gesloten 
spoeddc ik mij naar huis terug . Daar moest het 
dier uit de doos in de bak. Ecrst blies het zich 
eens flink op en het ademde dreigend, vervolgens 
trachtte het met de vervaarlijke staar t flinke mep
pen uit te delen. Een paar van deze slagen troffen 
doe! en maakten werkelijk mijn huid stuk. Tocn 
het slaan begon te vervelen trachtte het dier zich 
door hevig schudden met de kop en de rest van 
het lichaam aan m ijn greep te ontrukken. Dit allcs 
mocht het dier n iet batcn, het g ing de bak in. Na 
a! dit geweld zctten mijn vrouw en ik ons voor de 
bak met de gedachte van 'kij kcn wie hij nu het 
cerst opvrcct' . Jk wist toen echt nag niet wat onze 
nieuwe aanwinst op zijn menu had staan. Na wat 
steclse blikken naar 'Sara' ( een vondst van mijn 
vrouw) gingen wij, nog wei wat ongerust, toch 
maar slapen, in de wetenschap dat we er weer een 
zorg bi j hadden. 
De volgcnde morgen was mijn ecrste gedachte niet 
mijn vrouw maar natuurlijk het terrarium. Ik ver
wachttc eerli jk gezegd een nag dikkere Uromastix, 
boven op een berg afgekloven agamen-, Cordilus
en Gecko-botj es, die hongerig naar mij zou kijken. 
Gelukkig, niets van dit alles. Hij lag echt lief te 
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Kop vnn Uromasti.>: ncnntbinurus 

slapen. Toch ging ik met een onbehaaglijk gevoel 
naar mijn werk. 's Avonds wees nog niets erop 
dat mijn monster zich tegoed had gedaan aan mijn 
kleinere levende have. Na het eten nam ik deel Ill 
van de Klingelhoffer-serie om wat meer te weten 
te komen over de soort, waarvan ik nu een exem
plaar bezat. Het belangrijkste dat ik ervoer was het 
feit dat onze nieuweling overwegend een planten
eter is. Fru it, sla en wat andere groenten werden 
toen dicht bij het weer woedend blazende dier 
gelegd. Van eten was echter geen sprake! De 
eerste twee weken bleef dat ook zo. Het dier be
gon dan ook sterk te vermageren. Ook deed het 
zo'n hele dag niet veel, het lag maar rustig en 
schijnbaar ongelnteresseerd onder de straler tc dag
dromen. 
Op een avond, ruim twec en halve week na de 
aankomst van mijn U romastix, gebeurde er plotse
ling iets zeer ongewoons in mijn terrarium. Een, 
practisch tegen de achterwand geplaatste grote 
Opuntia begon plotseling hevig te bewegen. Ge
schrokken ging ik dit fenomeen van wat dichterbij 
bekijken. Aan de voet van deze toch vrij grote 
cactus zat doodgemoedereerd mijn Uromastix, ter
wijl hij gretig, en met een ijselijk gemak, grote 
happen sappig Opuntia-vlees naar binnen werkte. 
In minder dan een kwartier was de hele Opuntia 
met stekels en al uit mijn bak verdwenen! 
Ondanks deze schade was ik toch wei bl ij dat het 
dier tenminste at. De sla die ik hem de volgende 
dag gaf werd nu ook gegeten. Hoe weinig wist ik 
nog van de vraatzucht van dit wezen! Het dier 
bleek in staat in enkele weken tijds mijn hele cac
tusbestand, met stekels en al, te verorberen. D ege
nen die mijn bak hebben gezien voor deze catastro
fe zich eraan voltrok, weten hoeveel cactussen dat 
geweest zijn . N u ziet mijn terrarium er dan ook uit 
als een echte woestijn waar geen sprietje meer in 
groeit. 
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Het dier wende al met al in ongeveer vier tot zes 
weken geheel aan zijn nieuwe omgeving en toonde 
zich alras buitengewoon nieuwsgierig naar a l het 
hem onbekende. Bovenop een hooggeplaatst terras 
van mijn achterwand bekijkt het dier, met vrijwel 
constant geheven kop, alles wat zich in zijn omge
ving voordoet met een niet aflatende interesse. 
Wanneer ik mij dan ook in d e kamer vertoon met 
wat groen in mijn handen, komt hij zeer gehaast, 
zelfs in een soort paniek, naar beneden en begint 
tegen het glas te happen. Na ruim twee maanden 
was hij dan ook van 1100 tot 1500 gram in li
chaamsgewicht toegenomen. 
Het blazend dreigen en het fanat iek schudden met 
het lichaam werden na ongeveer twee maanden ge
heel achterwege gelaten. Het, overigens bijzonder 
accurate, slaan met de krachtige staart bleef hem 
veel Ianger bij. Hij doet dit zelfs nu nog wei eens. 
Met een snelle draaiende beweging zwiept hij zijn 
korte dikkc staart feilloos naar vermeendc bela
gers en naar mijn hand. D e dikke maar toch bij
zonder scherpe stekels maken werkelijk bloedige 
schrammen op de vrij zachte huid van de hoven
kant van de hand. Het zelfde dier is overigens ook 
in staat, in weinige minuten, een respectabele berg 
zand tegen de voorruit te deponeren, waarbij de 
fo rse achterpoten en de brede staart z ich prima 
gereedschap tonen. Met een enorm geweld klette
ren er dan flinke scheppen zand tegen het glas. 
Het zo typische kopknikken van aile agamen wordt 
ook frequent beoefend. Daarvoor zoekt hij bijna 
altijd een hoge plaats in de bak. 
Het dier heeft zich nooit oggressief of uitdagend 
gedragen. Het blijkt in de prakt ijk een altijd 
vriendelijk dier dat geheel handtam wordt. Uit
sluitend door zijn grootte en gewicht kan hij wei 
eens een last zijn voor de andere dieren, die ech
ter duidelijk niets van hem moeten hebben, en 
steeds zijn geweldige schaduw ontvluchten. 
Het favoriete voedsel van mijn Uromastix is andij
vie gebleken. De enige afwisseling die het dier 
schijnt te waarderen vormt tauge. Meelwormen 
worden zeer incidenteel gegcten. Het betreft hier 
dan naar m ij n waarneming do de en practisch ver
droogde meelwormen, welke met de vlezige tong 
van de grond naar binnen worden gewipt. Zelfs 
andijvie die ritselt van droogte wordt niet ver
smaad. Het dier is dus bepaald geen lastige kosi
ganger. Ook toegevoegde Gistocal en vitamines 
worden zonder mankeren meeverorberd. Hct bo
demzand wordt altijd naarstig afgespeurd naar 
kleine slakkenhuisjes en stukjes schelp, die uiterst 
nauwkeurig met de tong uit het zand worden ge
selecteerd. Hieruit blijkt dat het dier uit eigen 
beweging kalk tot zich neemt. Heeft iemand hier 
misschien reeds .ervaring mee? 
Het dier dat nu al bijna een jaar in mijn bezit is 
heeft een duidelijke afkeer van water. Sproeien 
brengt hem in totale opwinding en razern ij. Hij 
schudt dan met de kop, daarna met de rest van 
zijn lichaam en rent vcrvolgens zo ver mogelijk 
weg. Drinken heeft het dier nog nooit gedaan. 
Zelfs sproeien met water van een voor het dier 
aangename temperatuur van ongeveer 30" C doe! 
hem de kop verliezen. Buiten het vocht dat hij u it 
de groenten naar binnen krijgt, schijnt hij elk an
der vocht te mijden. Warmte kan hij ovecigens 
niet genoeg krijgen. Temperaturen van zo tussen 



de 40° en 50° C geven het dier zijn optimale be
weeglijkheid en eetlust. Een echt woestijn dier 
dus ? Hoge temperaturen, geen behoefte aan wa
ter, een duide lijk plat lichaam om warmte te ver
garen, flinke graafpoten enz. Oat dit dier echter 
een uitgesproken p lanteneter is lijkt dan wei een 
paradox. 
Nadat de heer Bloemers in mei was thuisgekomen 
van zijn reis vertelde hij mij uitvoerig in wat voor 
een biotoop Uromastix door hem was gevangen. 
H et dier komt van de zuidel ijke helft van de 
Sahara, boven de grens van Mali, uit een streek 
met niets dan zand en rotsblokken en nergens 
plantengroei of water. H et dier werd dan oak in 
een steenhoop gevangen. Het kostte ·de heer Bloe
mers trouwens vee! moeite om het dier te berei
ken voordat de Arabieren, die dee! uitmaakten van 
het konvooi, het konden doodslaan, wat in die re· 
gionen kennelijk met een soort passie wordt ge
daan. Wat de snelheid van dit overigens zo logge 
dier betreft, wil ik u g raag het nu volgende niet 
onthouden. Op een zonnige zaterdagmiddag wilde 
de heer Bloemers zijn reisdia's nog even comple
teren met een buitenopname van Uromastix. Jk 
haa lde het wat tegenspartelende dier uit de bak 
en zetie het in de tuin neer. H et wandelde rustig 
naar een dichtbijstaand bosje gras en began er sma
kelijk van te eten. Opgewekt werd de camera inge
steld. Of het dier ergens van schrok weet ik niet, 
maar in ieder geval verandcrt het niets aan wat 
volgt. Plotseling rende het dier, hoog op de paten, 
met schuin omhoog gehevcn staart en met een 
onvermoede snelheid in cen rechte lijn, dwars 
door en over al les hecn, de tu in van de buren in. 
Onze ontsteltenis en hun pan iek waren groat. Na 
de nodige onnodige opwinding bleek het dier te 
zijn verdwenen onder cen berg hout achter in hun 
tuin. Na een kwartier voorzichtig afstapelen van 

planken kwam het nog hijgende dier te voorschijn. 
In allerijl werd de foto alsnog genomen en het 
dier weer in de bak gezet. Dit staaltje van pure 
snelheid deed mijn achting voor deze hagedis nag 
meer stijgen. Hij is dus buitengewoon sterk en 
snel en als men dit a l kan zeggen van hagedissen, 
vrij inte lligent. H et is een goede graver en een 
redelij ke klimmer. Hij is uitstekend in staat zich 
tegen aanvallen te weren en goed aangepast aan 
zijn woestijnleven. 
Half juni 1968 kwam de .hcer R. Schols, een an
dere huisvriend van mij, terug van een vacantie in 
Marokko. U raadt het wellicht a! ? Ook hij had 
Uromastix meegenomen, drie stuks zelfs. Niet ai
leen verschi lden deze drie stcrk in kleur van e l
kaar, maar ook van het dier dat ik al had. Deze 
dieren varieren bl ijkbaar Sterk van tekening en 
kleur. De dieren van de heer Schols kwamen van 
de noordkant van de Sahara, nog uit het steppen
gedeelte, zodat het eten van p lanten geen raadsels 
opleverde. Twee van deze d ieren sieren nu het 
huis van de heer Schols terwijl het derde op dit 
ogenblik mijn Ieven verrijkt. Mijn tweede dier at 
en wende vee! gemakkelijker en sneller dan het 
eerste. Oak was het niet agressief, of sloeg het 
met zijn staart. Beide dieren zi jn nu constant sa
men bezig. Ziet men het cne d ier, dan ziet men 
het andere. Eet het cne, dan probeert direct het 
andere hem het andijvieblad tc ontrukken . Dit 
gaat dan wei met enig gewdd. Het slapen gcbeurt 
broederlijk samen op het hoogste terms van de 
achterwand. lngraven voor de nacht heb ik nooit 
waargenomen, hoewel de dieren hier aile gelegen
heid voor hebben. Oak slapen de dieren weleens 
rechtop in een spleet van de cementwand, waarbij 
ze zich met hun staart vastzetten, zo zelfs dat men 
ze met geen mogelijkheid kan pakken. H et zijn 
echt kostelijke dieren, die, a l ru'ineren ze mijn bak 

D e stekelige 5/am·t van Urom(lstix (/C(IIJ/bium·us 

15 



zo langzamerhand totaal door hun gewicht en 
nooit aflatende vraatzucht, ik nog zeer lang hoop 
te bezitten en te kunnen observeren. 

Resumerend wil ik besluiten met de opmerking 
dat de verzorging van UromasJix acanthinrtrus be
slist niet moeilijk hoeft te zijn. Groenten, vitami
nen, kalk en veel warmte zijn naar mijn ervaring 

Yraag en antwoord 

Antwoord 

Uit de wijze van beschrijving van de veranderingen 
op de huid van Lacerta vlrldls vlrldls laat zich op
maken dat het hier zal oaan om een aandoening die 
tamelijk specifiek is voor smaragdhagedissen, nl. om 
'wratten', althans om huidwoekeringen die histo
logisch met wratten overeenkomen. 
De beste resultaten met behandeling kregen wij door 
wratten nadat het die:1je onder narcose was ge
bracht, 'weg te nemen en de huid zorgvuldig te hech
ten. 
Met geneesmiddelen zijn de wratten uiterst moeilijk 
op een acceptabele wijze te verwijderen. 
Voor het uitvoeren van de behandeling verwijs ik U 
naar cen dierenarts. 

Dr. P. Z. te U. 

Vraag 

lk heb op 28-8-'69 een Coluber gemonensls van 
± 45 em aangeschaft. 
Hot vocdsel bestaande uit 3 a 4 dagen oude ham
stertjes warden hardnekkig geweigerd. 
Op 20-9-'69 heb ik mijn Coluber gemonensl (Pijlslang) 
een 2 dagen oud hamstertje gevoerd, daar hij toch 
een keer moest eten. Kort daarop, kr~~g hij op het 
begin van zljn staart pokken (vermoedeiiJk). 
De pokken bestreed ik met Jood-Joodkali-oplossing. 
lk heb mijn Coluber gemonensls verder nog enkele 
malen met Grilles domestlcus (Huiskrekel) gevoerd, 
omdat de hamsters te groot warden. De krekels war
den eerst nog uit het pincet gegrepen, maar na een 
paar dagen moest ik de krekels In zijn keel duwen. 
Mijn Coluber gemonensls kreeg om de twee dagen 
2 a 3 durppels vitamine A-D. 
Temperatuur terrarium overdag: 33° C en 's nachts 
18° c. Vochtigheidsgraad overdag 4f1J/o en 's nachts 
6f1J/o. Verder werd mijn Coluber gemonensls 15 min. 
per week met een ultraviolette 6 watt lamp bestraald. 
Grootte terrarium 130 x 130 x 60 em. 
Mijn Coluber gemonensls is 20-9-'69 dood gegaan. 
Wie heeft ervaring met een Coluber gemonensls 
(Pijlslang) en kan mlj hierover uitleg verschaffen. 

H. L. teA. 

(Weer TUV 6 W? Red.) 

Een goed geslaagd weekend 

Een excursie van lacerta-laden behoort altijd tot een 
van de plezierigste zaken in het verenigingsleven. 
Zo'n stel mensen met gelijk gerichte belangstelling 
en wat voor een belangstelling I Stell U zlch een bui
tenstaander voor, die aankijkt tegen een rijtje scherp 
op de grond turende mensen, die zich al stenen om 
kerend voortbewegen. Ontsnapt ult een psychiatrische 
inrichting zal ongetwijfeld de eerste gedachte zijn en 
hoewel enigszins overdreven, het Is toch wei een 
vreemde liefhebberij. Maar Iaten wij hler niet verder 
op ingaan, het vreemde blijkt dan ook wei uit het 
niet al te grote aantal laden. 
In Ieder geval waren 6 en 7 september geslaagde 
dagen, gevuld met boven omschreven aktiviteiten, 
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reeds genoeg gebleken. De dieren zien er perfect 
uit. Natuurlijk zal ik reacties op dit artikel op 
prijs stellen van een ieder die dezelfde dieren 
heeft of heeft gehad. Voor het overige kan ik, in
dien men een beetje ruimte in zijn bak heeft, het 
houden van deze dieren van ganser harte aanbeve
len. Zelfs, en dat wil wat zeggen, namens mijn 
echtgenote! 

voor een aantal laden van de werkgroep Rotterdam. 
De start van de excursie was niet zo gelukkig. Ge
reisd ward met een gehuurd Volkswagenbusje, dat 
reeds na een 40 kilometer buiten verlangen van de 
chauffeur tot stilstand kwam wegens gebrek aan olie. 
Door verwisselen van auto kon de reis echter na een 
aantal uren worden voorgezet en kwam men toch in 
Maastricht. Deze stad zou nl. als uitvalsbasis fun
geren, waarbij de heer N. R. Reyst, voorzitter van de 
werkgroep limburg, als excursieleider zou optreden. 
De panne gooide gedeeltelijk roet in hct eten, want 
we zouden zaterdag door gaan naar de Ardenne'"!. 
Aangezien het echter te laat was geworden, werd d1t 
omgezet in een wandellng in de omgeving van 
Bunde (limburg). Zeker ook de moeJte waard. 
De volgende dag werd het echter volslagen ernst. 
Reeds vroeg werd gestart, met als doelwit het Eifel
gebergte, onder direktie van de heren Reyst en 
Kunstek (lid van de werkgroep limburg). En voor
treffelijke gidsen waren het, dat kan verzekerd wor
den. Beida kenners van dit terrain, zorgden voor een 
tocht die de moeite waard was. Wat zal ik U van de 
tocht zelf vertellen? Elgenlijk is dit al in de aan
vang beschreven; spledend en stenen draaiend zich 
voortbewegend in een zeer mooie omgeving. Gevan
gen werd er mischien nlet zoveel door het late tijd
stip in het jaar (verschillende soorten salamanders en 
een groot aantal levendbarende hagedissen), maar 
de stemming was uitstekend. 
Ondanks de aanvankelljk slechte start, een weekend 
om met genoegen aan terug te denken. Dank is ver
schuldigd aan de heren Reyst en Kunstek die belden 
niet aileen goed wisten waar heen te gaan, maar 
tevens dit op een uiterst plezierige manier deden. 
Kortom herhallng is bijzonder wenselijk! 

Tip 

P. D. Gorseman 
Hoflaan 86 
Rotterdam-16 

Voor de bevestiging van planten aan een klimmuur 
gebruik ik nestkorfjes (veal gebruikt door vogellief
hebbers) van metaal. Daze worden opgestopt met 
veenmos dan de kluit van de plant erin en aanvullen 
met grond. Door mlddel van een spijker of kram 
wordt het geheel aan de wand bevestigd. Na korte 
tijd is het korfje in de beplanting opgenomen/ver
dwenen. Marantha, klimop, bromelia's en diverse 
kleinere planten doen het er goed in. 

G. Zeylemakers, Landsmeer 

(Er zijn ook nestkorfjes van gepertoreerd plastic, die 
ongeveer 50 cent per stuk kosten bij de vogelhandel. 
Wellicht Is dat nog geschikter dan metaal. Red.) 

De menlngen van auteurs zljn niet noodzake
lljkerwljs die van de redactle. De auteur blljft 
verantwoordelljk voor de lnhoud van zljn ar
tlkelen. Red. 

ER WORDT NOG STEEDS KOPIJ GEVRAAGD, 
LIEFST M'ET FOTOMATERIAAL! 


