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B. L a n g e r w e r f 
Benedenkerkstraat 36A, Waspik. 

De aanleg en instandhouding van een reptielentuin 

lngezonden september 1972. De heer L a n g e r
w e r f geeft een overzicht van de bouw, lnrichting, 
bevolking en verzorging van zijn reptlelentuin. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - de Marokkaanse serre (1) 
- het openluchtterrarium (2) - het kweekterrarium (3) -
het quarantaineterrarium (4) - het landschildpadden
verblljf (5) - het oeverterrarium (6) - het Spaanse ter
rarium (7) -de vijver (8) - instandhouding - summary -
literatuur. 

IN LEIDING 

Het ligt in mijn bedoeling om in dit artikel 
te Iaten zien hoe bet mogelijk is, om naast 
een vijfdaagse werkweek een 150-tal dieren 
goed te verzorgen en ook nog af en toe twee 
of drie weken van huis te gaan. Sinds ik 
17 jaar terug als schooljongen met bet ver
zorgen van terraria begon is mij gebleken, 
dat de verzorging van de bewoners minder 
werk vereiste, naarmate de terraria groter 
werden. Ik heb veel terraria kunnen bouwen 
omdat ik in een omgeving woon, waar vee) 
tuinders wonen en waar glas vaak goedkoop 
te krijgen is; verder omdat ik veel ruimte en 
lange vakanties heb en omdat ik in mijn 
Landrover gemakkelijk vee) en zwaar ma
teriaal kan aanvoeren. 
Ik zal in volgorde van de cijfers op de schets 
(fig. 1) de terraria bespreken. 

DE MAROKKAANSE SERRE (1) 

Deze serre was oorspronkelijk een loods met 
muren van betonplaten en een golfplaten 
dak. Dit heb ik vervangen door een glazen 
dak, ook de muur op het zuiden is nu van 
glas. De overige muren heb ik eerst met 
plastic bedekt en daar vervolgens een extra 
binnenmuur van poreuze stenen tegen ge
metseld om de winterse kou te keren. De 
bodem is geheel afgesloten door beton, zo
dat geen ratten of mollen binnen kunnen 

komen. IJ zeren horregaas op bet zuiden 
zorgt voor ventilatie. Een oliekachel staat 
gescheiden van het beplante deel en ver
warmt de serre 's winters, zodat in de koud
ste maanden de gemiddelde temperatuur 
10 tot 15°C blijft. Van begin maart tot okto
ber zorgt de zon voor een temperatuur van 
25 tot 45°C. Zelfs bij 45°C is het onder de 
dichte begroeiing in de noordelijke helft van 
bet terrarium nog erg koel zodat, behalve 
de warmteminnende doornstaarthagedissen, 
de dieren dan daar verblijven. De oppervlak
te van de serre bedraagt 50 m2. 
De begroeiing is niet puur Marokkaans. In 
bet vochtige gedeelte staan suikerriet, papy
rus en kleinere planlen. In bet minder voch
tige deel bananebomen, eucalyptus, sinaas
appelstruiken en palmen. In bet droge ge
bied oleanderstruiken en agaven. Verder 
nog vele andere planten, waaaronder wat 
vetplanten. Een regeninstallatie vergemak
kelijkt de verzorging. De planten hebben wei 
eens last van luis, witte vlieg, spint en der
gelijke, maar die plagen duren om de een 
of andere reden altijd maar kort en de plan
ten lijden er nauwelijks onder. Door de 
snelle groei, speciaal van de bananen, moet 
ik dikwijls snoeien. 

De bewoners heb ik bijna aile in Marokko 
gevangen: 12 Uromastix acanthinurus (oran
je, groene, gele en bruine exemplaren), 3 
Lacerta lepida pater (waaronder 1 manne
tje), 2 grote Clemmys caspica leprosa, 1 
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Eumeces schneideri algeriensis, 1 Testudo 
graeca en 1 Hyla arborea. Voorts de niet 
uit Marokko afkomstige Lacerta sicula sicu
la en Lacerta sicula mertensi en enkele half
was Lacerta /epida lepida. 
De dieren doen bet uitstekend, ze zijn mooi 
op kleur en zeer levendig, maar ook erg 
schuw vanwege de natuurlijke omgeving. 
Paring vindt geregeld plaats. De 2 wijfjes 
van Lacerta lepida pater hebben deze zomer 
50 eitjes gelegd. Ik overweeg de nominaat
vorm elders onder te brengen om de onder
soort pater zuiver te houden. 

Fig. 1. Schets van de tuin met de terraria. De dikke 
gesloten lijnen geven de vloaroppervlakten van deter
raria aan, de dunne gesloten lljnen de verdere om
trekken van de terraria, de gebroken lljnen de verdere 
bebouwing en de grens van de tuin. De cijfers cor
responderen met de tltels van de paragrafen. Tekening: 
l a n g e r we r f. 
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AI deze dieren verdragen elkaar goed. AI
leen enkele U romastix verdedigen hun hoi 
tegen indringers van hun eigen soort. Daar
bij blazen ze en platten hun lichaam in de 
breedte af. Tot een gevecht komt bet niet. 

Voedsel. Het hoofdvoedsel van de berber
skink en de Marokkaanse parelhagedissen 
bestaat uit huisjesslakken, daarom gooi ik 
om de twee, dric weken een of twee kilo 
huisjesslakken in bet terrarium. Vooral tus
sen brandnetels is bet gemakkelijk zoveel 
slakken te verzamelen. 
De doornstaarthagedissen eten van de be
planting, maar ik voer bij met klaver en 
bloemen, bv. paardebloemen, omdat de gele 
kleur favoriet is. 
Verder is er in deze serre een bijenkorf vol 
honingraat en een hoek met hooi vermengd 

- met zemelen waarover ik nu en dan een 
emmer tomaten of zo gooi. Zo worden in 
de serre in overvloed wasmotten, meelwor
men, kakkerlakken en pissebedden ge
kweekt. Vleesvliegen worden gekweekt door 
af en toe wat vleesafval onder bet hooi te 
leggen. Het teveel aan vleesvliegen vliegt wei 
in een van de vele spinnewebben: zo is er 
ook een spinnenkweek als reserve voor de 
winter. 

HET OPENLUCHTTERRARIUM (2) 

Dit terrarium is een verbetering van een 
eerder in Lacerta beschreven verblijf (L a n
g e r w e r f, 1972). Het bestaat uit een be
tonnen vloer van 50 em diep, hierop een 
muur van 1 meter en ruiten van 75 em. Een 
plastic strip hoven aan bet glas verhindert 
ontsnapping van hagedissen. Het oppervlak 
is 20 m2. De beplanting bestaat uit hei, bra
men, gras, rotsplanten, jeneverbes en orchi
deeen (gevlekte orchis en muggeorchis) uit 
Finland. 
Dieren: 7 Natrix natrix, 5 zelfgekweekte en 
de ouders ervan, een tiental Lacerta agilis, 
aile uit eigen kweek en een tiental Lacerta 
muralis, waarvan 6 uit eigen kweek. Aile 
gekweekte dieren zijn dit jaar volwassen ge
worden, zodat ik volgend jaar op een flinke 
nakweek reken om uit te zetten. E~ zijn ook 
nog 3 Natrix maura in dit terrarium. Lacer
ta vivipara is verdrongen door Lc.~certa agilis, 
Lacerta muralis hield stand. Natuurlijk houd 



Fig . 2. Overzicht van de verschillende terraria (te 
vergelijken met de schets). Foto : Langer we r f. 

ik de jonge dieren gescheiden. 
De verzorging regelt zichzelf, soms voer ik 
bij met meelwormen en sprinkhanen. 

HET KWEEKTERRARIUM (3) 

Dit is bestemd om jonge en kleine hagedis
jes apart te verzorgen en zo gescheiden te 
houden van de volwassen dieren. Het terra
rium heeft een oppervlak van bijna 21/ 2 m2 
en is 1 m hoog. Boven is de zuidelijke helft 
met horregaas bedekt, waardoor regen en 

direct zonlicht kunnen binnenvallen. Het is 
gemetseld op een betonnen vloer met afvoer 
voor overtollig regenwate r. 
De begroeiing bestaat uit lavendel, rozema
rijn, hei en gras. Een dergelijk terrarium 
lijkt me zeer geschikt voor iemand die een 
kleine tuin heeft. 

HET QUARANTAINETERRARIUM (4) 

Dit staat in de 'druivenserre', geheel ge
scheiden van de overige terraria. 
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Fig. 3. Detai l van de Marokkaanse serre met Lacerta 
leplda pater. Foto: Langer we r f. 

HET LANDSCHILDPADDEN
VERBLIJF (5) 

Dit is gemaakt van golfplaten, die een halve 
meter diep in de grond staan en er ongeveer 
1 meter bovenuit s teken. De g~;ote loods op 
het 110orden zorgt voor een gunstig mikro
klimaat. In dit openluchtterrarium staat een 
klein glazen huisje en een met stenen opge
bouwd tunnelachtig hoi, dat schuin de grond 
in gaat. Hierin slapen en schuilen Testudo. 
De oppervlakte is 25 tot 30 m2. D e begroei
ing bestaat uit gras, klaver en allerlei on
kruiden. In de tuin heb ik ten beboeve van 
de verzorging van de schildpadden veel sla 
en andijvie. Bewoners: 1 paartje Testudo 
marginata, 1 Te_studo graeca en 1 Testudo 
horsfieldi. 

HET OEYERTERRARIUM (6) 

Dit terrarium is ingebouwd in het zuidelijk
ste gedeelte van een grote loods. Op het oos
ten en het zuiden heb ik glas aangebracht, 
van boven niet. Ventilatie geschiedt door 
een stuk horregaas op het zuiden. Het op
pervlak is ongeveer 12 m!!, de hoogte 2 m, 
het watergedeelte beslaat ongeveer 4 m2. Het 
water in de vijver wordt automatisch bijge-
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vuld met regenwater, dat van het dak van 
de loods, via een goot, een opvangbak en een 
kraan in de vijver stroomt. 
In een stukje moeras groeit rijst en suiker
riet. In het water overbeersen de waterhya
cinten. Het landgedeelte is nogal droog, zo
als de rivieroevers in Marokko, waar ik altijd 
de meeste hagedissen aantrof. Hier groeien 
onder andere ricinus, stekelige kr).liden uit 
Marokko en tabak. 
Dit terrarium ontvangt in juni en juli wat 
minder zon, maar in de overige maanden 
des te meer. Het is niet verwarmd, daarom 
bewaar ik 's winters de waterhyacinten in 
de Marokkaanse serre. 
Bewoners: 1 paartje Emys orbicularis, 4 
halfwas Rana ridibunda en 1 Pseudemys 
scripta in het watergedeelte. Op het droge 
landgedeelte 1 paartje Agama bibroni, 1 
paartje A can thodactylus spec. uit Marokko 
en een populatie bijzonder mooie Lacerta 
muralis uit de oostelijke Pyreneeen. Verder 
een onder de grond levende Blanus cinereus, 
die zich kennelijk voedt met vliegenmaden 
en mierenlarven. Er is nl. een nest zwarte 
mieren in dit terrarium, waarvan aile hage
dissen, vooral de agamen, van tijd tot tijd 
snoepen. Insekten worden weer gekweekt 
als boven beschreven, vl eesvl io.:~·;n worden 
evenals in het Marokkaanse terra rium ge-



vocrd met zoetigheid, vermcngd met gistocal 
en V 12. 

HET SPAANSE TERRARIUM (7) 

Dit terrarium is icts gro tcr dan de Marok
kaansc serre en hct is ingcbouwd in dezelfde 
grote loods waarin zich hct ocvcrterrarium 
bevindt. Het golfplaten dak heb ik plaatse
lijk door glas vervangcn. Omdat het terra
rium in het midden van de loods ligt, is het 
mogelijk er helcmaal omhcen te !open en 
erin te kijke11 binnen de loods. Hct is onver
warmd, maar een plastic laag onder het glas 
beschermt het terrarium tcgen hevige kou. 
Stukken horregaas zorgen weer voor venti
latie. 
Planten heb ik met mijn Landrover uit Span
je gehaald. De beplanting bestaat nu uit 
Spaans riet en varens rond de vijvcr, verder 
staan er vijgen, kurkcik, sinaasappcls, Spaan
se onkruiden en orchidceen in het halfvoch
tige deel. In het droge gedeeltc groeien olij
ven, vetplanten, stcppegrassen, steppckrui
den en Spaanse muntplanten. Grote stukken 
kienhout vcrlevendigcn het beeld. Ten be
hoeve van de planten heb ik de grond vcr-

Fig . 4. Het kweekterrarium en het opentuchtterra
rium . Foto : Langer we r f. 

mengd met 30 kg landbouwkalk. 
Het terrarium wordt bewoond door een po
pulatie Lacerta en een populatic gekko's uit 
een sinaasappelboomgaard bij Valencia. 
Verder 10 Hyla arborea, I Clwlcides chalci
des, 1 halfwas Lacerta viridis, I paartje 
Acanthodactylus, enkele Algerijnse zandlo
pers, hazelwormen en 5 Agama bibroni. Het 
onderhoud van de insektenkweken en de 
vijver geschiedt weer zoals bovcn beschrc
ven. 
In de loods zelf kweek ik nog muizen, 
sprinkhanen, veldkrekels en meelwormen. 
Verder staan daar enige bakjes ter observa
tie. 

DE VIJVER (8) 

Achter de vijver ligt een zandheuveltje met 
hei en lavendel, daarachtcr bessenstruiken, 
bramen, berken en de rgelijke. Oppervlakte 
in totaal 800 m:!. Het ligt in mijn bedoeling 
hier enkele Lacerta vivipara vrij te Iaten en 
rond de vijver eventuele nakweek van Hyla 
arborea en Rana ridibunda los te Iaten. Van 
deze laatste soort Ieven er al enkele in de 
vijver, sinds ik die daar los heb gelaten. 

191 



I 

INST ANDHOUDING 

Mijn werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk 
uit het nalopen van aile kweken van voed
seldieren in de verschillende terraria. Dit 
gebeurt ongeveer een maal per week. In de 
zomer voer ik regelmatig bij met weide
plankton. De jonge dieren krijgen uitslui
tend weideplankton. Het voeren van de 
waterschildpadden en bet instandhouden van 
de vleesvliegenkweek gaat in een moeite 
door. Om de maand gooi ik een emmer 
slootplankton in de vijvers. De parelhagedis
sen worden nu en dan met jonge muizen en 
jonge mussen bijgevoerd. 
Om het half jaar doe ik massaal inkopen 
aan grondstoffen voor de voedselkweken: 
50 kg zemelen, 25 kg honingraat, enz. 
Mijn opzet om dieren in hun natuurijke om
geving te kunnen waarnemen en tot voort
planting te brengen heb ik kunnen verwezen
lijken. De soorten en de populaties handha
ven zich en daarom schaf ik geen nieuwe 
dieren meer aan. 

Fig. 5. Hat Spaanse terrarium in de foods. Foto: 
Langerwerf. 
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Diegenen die reptielen in een natuurlijke 
omgeving willen zien, zijn van harte welkom, 
hoewel ik moet toegeven dat een dergelijke 
dierentuin al erg veel bezoekers trekt! 

SUMMARY 

The author describes his freeland terraria 
and the big terrarium constructions in his 
garden. Most of these prove to be self
supporting and do not require much care. 
Animals were caught in Morocco and Spain, 
plants were taken from the same place. The 
following animals were bred : Natrix na,trix, 
Lacerta agilis, Lacerta vivipara, Lacerta 
muralis, Anguis fragilis. Eggs were laio by 
Lacerta lepida pater. 

Llteratuur 

Langer we r I, B., 1972. 'Hat kweken van inlandse 
hagedissen met behulp van een serre en een 
buitenterrarium' . Lacerta 30, pp. 110-112. 



J. P. J. Koopman 
F. G. J. J a n s s e n 
Centraal Dierenlaboratorium, Geert Grooteplein Noord 
29, Katholieke Universiteit, Nijmegen. 

Het voorkomen van Salmonella -bacterien 
bij geimporteerde reptielen 

Jngezonden oktober 1972. Vrijwel aile reptielen die 
warden gekocht bleken besmet met Salmonella. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - materiaal - resultaat -
maatregelen • summary. 

INLEIDING 

Door verschillende onderzoekers is gevon
den, dat bij zieke en gezonde reptielen Sa/
monella-bacterien (paratyphusverwekkers) 
in de faeces kunnen voorkomen. Salmonella 
worden ook bij vogels, zoogdieren en bij 
mensen aangetroffen. 
Er zijn op dit moment 1400 versc:1illende 
Salmone/la-typen bekend, terwijl bijna da
gelijks nieuwe typen gevonden worden. In 
Nederland zijn tot nu toe 445 verschillende 
Salmone/la-typen geYsoleerd. 

MATERIAAL 

De door ons onderzochte reptielen beston
den uit gezonde dieren, die in 1971 voor 
dierexperimentele doeleinden in het Cen
traal Dierenlaboratorium aangevoerd zijn. 
Aile dieren zijn via de handel betrokken, 
derhalve dezelfde bron, waar particulieren 
hun dieren van betrekken. Geen van de die
reo vertoonde ziekteverschijnselen. De hier 
genoemde dieren zijn individueel of groeps
gewijs onderzocht. Na aankomst zijn ze in 
terraria gehuisvest en zodra faeces geprodu-

aantal monsters 
aantal 

soort reptiel 
monsters positief 

Salmonella-
typen 

Agama stellio 2 2 2 
Basiliscus basiliscus 2 2 3 
Caiman sc/erops 10 10 9 
Clzamae/eo jacksoni 1 1 3 
Iguana iguana 4 4 5 
Lacerta agilis 1 1 1 
Lacerta galloti 34 34 29 
Lacerta viridis 25 23 21 
Scincus scincus 4 4 5 
Testudo graeca 1 1 1 
Testudo hermanni 37 34 31 
Tupinambis nigropunctatus 1 1 2 
Tupinambis teguixin 47 43 26 

Totaal 169- 160 
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ceerd waren, is dit gebruikt voor onderzoek. 
De culturen zijn getypeerd door bet Labo
ratorium voor Zoonosen van bet R.I.V. te 
Bilthoven. 

RESULT A TEN 

Er zijn 169 monsters onderzocht, waarvan 
er 160 positief op Salmonella-bacterien Wa
ren. 
Uit deze 160 positieve monsters zijn 95 
verschillende Salmonella-typen geisoleerd, 
waarbij 21 nog niet eerder in Nederland ge
vonden waren, terwijl 1 Salmonella-type 
nooit eerder was geisoleerd. Het bleek ook, 
dat een reptiel vaak drager was van meer
dere Salmonella-typen. 
De verdere resultaten zijn samengevat in de 
tabel. 

MAATREGELEN 

De reptielen in bet CDL zijn in een dier
verblijf gehuisvest. Bij bet betreden van deze 

C. S. Gouda 
Braziliedreef 25, Utrecht. 

ruimte wordt een laboratoriumjas aange
daan en bet schoeisel wordt door middel van 
een bak met een halamid-oplossing (20fo) 
gedesinfecteerd. Na verzorging van de die
reo worden de handen gewassen. Deze maat
regelen blijken onder onze omstandigheden 
te voldoen. Uit bovenstaande blijkt dat bij 
bet houden van reptielen als huisdier, hygie
nische maatregelen in acht dienen te worden 
genomen, zoals handen wassen na verzor
ging van de dieren. Het contact van reptie
len met kinderen kan beter vermeden wor
den, omdat kinderen vatbaarder zijn dan 
volwassenen voor paratyphus. 

SUMMARY 

Nearly all reptiles bought by the 'Centraal 
Dierenlaboratorium' of the University of 
Nijmegen proved to be infected with several 
kinds of Salmonella. The table gives from 
the left to the right: reptile species, number 
of controls, number of controls with positive 
result, number of the different species of 
Salmonella found. 

Enkele opmerkingen over Tillandsia schiedeana 

lngezonden maart 1973. Dit is het tweede artikel in 
een reeks over verschillende soorten Tlllandsla. 

Op de foto ziet u een Tillandsia vanaf de 
kant waar normaal de basis, tak of stronk is, 
dit om u een indruk te geven wat voor dien
sten een Tillandsia aan de terrariumdieren 
kan verschaffen. Zoals u duidelijk kunt zien, 
vormen deze 12 Tillandsia schiedeana van 
binnen een holle bol, op bet gedeelte na waar 
hun zetel was. De kern wordt gevormd door 
de gezamenlijke wortels, die dienen om de 
planten op hun gastheer te verankeren. U 
begrijpt wat een geweldige schuilgelegenheid 

194 

dit voor sommige dieren vormt. Anolis-jon· 
gen bv., nagejaagd door hun ouders, maken 
er dankbaar gebruik van. Lygodactylus pic
turatus, een heel kleine daggekko, woonden 
praktisch in deze plant. De veel grotere 
medebewoners zoals Phelsuma en A no/is 
kunnen niet door de wand van stugge blade-

. ren heendringen. Boomslangen, zoals de 
moeilijk houdbare Opheodry~, nestelen er 
zich graag in en zonnen vaak hoven op deze 
bol. Ze blijven zodoende dit..:ht bij huis, het-



geen vooral gunstig is voor een nieuw dier 
dat in de bak komt. Enerzijds voor de ver
zorger die, zij hct met enige moeite, het dier 
kan zien in zijn schuilplaats, anderzijds voor 
het dier zelf, omdat het geen onveilige plaat
sen hoeft over te steken en dus gemakke
lijkcr te voorschijn komi. Dit alles draagt bij 
tot een beter leefklimaat voor onze dieren 
en daar is het met de planten toch om be
gonnen, ook at lijkt het soms anders, vooral 
a ls u zo'n groep Tillandsia ziet bloeien. 
Op de foto ziet u de overblijfselen van de 
bloei. In zo'n bos Tillandsia bloeien meer
dere planten gel ijktijdig, de planten die niet 
meedoen bloeien met de volgende lichting. 
De gele bloem in zijn schubbig rose schut-

Fig. 1. Tlllandsla schledeana, 12 planten, van onder
at gezien. Foto : G o u d a. 

blad steekt mooi af tegen de zilverwitte bla
deren. De schutbladeren staan in een aar, 
waar een voor een de 3 em lange buisbloe
men uitkomen. Deze en enkele andere Til
landsia bevruchten zichzelf, na enkele maan
den spatten de vruchten open en komt een 
witte pluis vrij, gevat in drie lancetvormige 
schubben. Iedere pluis bevat ongeveer 54 
zaden. In een van de volgende stukjes iets 
over het zaaien hiervan. 

SUMMARY 

Tillandsia schiedeana form very good hiding
places for small anaimals in a terrarium. 
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A. J. Z w I n e n b e r g 
Borneostraat 23, Vlaardingen. 

Australische reptielen X: Pygopodidae 

lngezonden september 1971. De heer Z wIne n
b e r g geeft aan de hand van de llteratuur een voila
dig overzicht van de familia Pygopodidae. Er zullen 
hierna nog twee artikelen in deze reeks verschijnen, 
Mn over gekko's en Mn over skinken. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - verwantschap - mimicry -
systematiek - geslachten - balans - dank - summary -
literatuur. · 

IN LEIDING 

Alboewel Australie een grote rijkdom en 
verscbeidenheid aan reptielen berbergt, be
boort slecbts een familie tot baar endemi
scbe fauna: de Pygopodidae. De vertegen
woordigers van deze groep bezitten aBe een 
stank en slangvormig lichaam met rudimen
taire extremiteiten. Van de voorpoten 
zijn aileen inwendig nog resten voorban
den, terwijl de achterpoten in de loop van 
de evolutie gereduceerd zijn tot kleine ge
schubde aanhangsels aan de zijkant van bet 
licbaam ter boogte van de anus. De dieren 
danken aan deze functieloze achterpoten de 
Nederlandse naam beuppotigen. Soms zijn 
deze ledematen zo klein, dat zij aileen bij 
nauwkeurig onderzoek te ontdekken zijn. 
Mertens (1966) merkt op, dat de achter
extremiteiten bij mannetjes sterker ontwik
keld zijn dan bij vrouwtjes. Dat van ·deze 
interessante reptielengroep nog zo wein:g 
bekend is, komt enerzijds doordat vele soor
ten een subterrestriscbe levenswijze leiden 
en anderzijds door de nachtelijke leefwijze 
van een groot deel van de dieren. 
Zoals gezegd lijken de vertegenwoordigers 
van deze familie veel op slangen. Dit beeft 
tot gevolg, dat vele dieren een vroegtijdige 
dood vinden. Tocb bebben we bier te doen 
met gebeel onscbuldige scbepsels, die zicb 
grotendeels met insecten voeden. Slecbts 
enkele soorten doen zicb daamaast ook te
goed aan grotere prooidieren, onder andere 
aan bagedisacbtigen. 
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VERWANTSCHAP 

AI vertonen de beuppotigen in lichaams
bouw en gedrag veel gelijkenis met slan
gen, toch kan men deze niet als hun voor
ouders bescbouwen. Anatomische bijzon
derheden bebben onomstotelijk aangetoond, 
dat de Pygopodidae tot de hagedisachtigen 
beboren. Mocht men echter denken, dat de 
dieren verwant zijn aan andere pootloze 
hagedissen, dan beeft meh bet mis; de heup
potigen zijn namelijk nauw verwant aan de 
gekko's (Gekkonidae), die in bet geheel geen 
tendens tot rudimentaire ontwikkeling van 
de extremiteiten vertonen. U n d e r w o o d 
(1957) e.a. hebben aan de hand van diep
gaand morfologisch en anatomisch onder
zoek deze verwantschap aangetoond. Even
als de Gekkonidae zijn ook de Pygopodidae 
overwegend schemer- en nachtdieren. Vele 
soorten hebben ogen met verticale pupillen, 
iets wat we verder aileen bij de gekko's te
genkomen (rond 750fo van de Gekkonidae 
bezit een dergelijke pupilvorm; bij beide 
groepen ontbreken beweegbare oogleden). 
Afgezien van de langgerekte vorm vertoont 
bet skelet van Pygodidae in z'n algemeen
beid zeer veel overeenkomst met dat van 
Gekkonidae, vooral wat betreft de scbedel
structuur. 
Naast anatomiscbe overeenkomsten zijn er 
ook in gedrag gemeenschappelijke kenmer
ken aan te wijzen. Evenals gekko's maken 
heuppotigen met hun. tong de ogen schoon, 
terwijl verschillende soorten geluiden voort-



brengen als ze in gevaar verkeren of worden 
beetgepakt (Mertens, 1965). 
Het vermogen om bij gevaar de staart af te 
werpen, (autotomie = zelfverminking), bet 
bezit van een oqgevorkte vlezige tong en de 
aanwezigbeid bij verscbillende soorten van 
uitwendige gebooropeningen wijzen op bet 
feit, dat we bier met ecbte bagedissen te 
doen bebben. Tocb is de uiterlijke overeen
komst met slangen zo treffend, dat zelfs een 
deskundig berpetoloog als M e r t e n s mis
Ieid werd; tijdens een verblijf in Zuid
west-Australie zag bij een langgerekt, 
bruinacbtig reptiel bebendig voortkruipen. 
Niet aileen de licbaamsvorm, maar ook de 
wijze van voortbeweging Iieten er niet de 
geringste twijfel over bestaan dat bet bier 
een gifslang uit de familie Elapidae betrof. 
Met de . grootst mogelijke voorzicbtigbeid 
werd bet dier gevangen; pas bij nauwkeu
rige bescbouwing bleek dat bet bier de heup
potige Delma fraseri betrof. Op deze en 
andere vormen van mimicry wordt nog na
der ingegaan. 
Uit bet voorgaande blijkt dat de Pygopodi
dae een merkwaardige en misscbien wei be
langrijke plaats in de evolutionaire ontwik
keling van de reptielen innemen. Enerzijds 
behoren ze tot de Sauria en zijn zc nam·t 
verwant aan de uiterlijk geheel afwijkcnde 
Gekkonidae, anderzijds vertonen ze in li
chaamsvorm en gedrag veel overeenkomst 
met de Serpentes, alhoewel het beslist geen 
slangen zijn. Het is echtcr niet uitgeslotcn, 
dat de Pygopodidae zeer nauw verwant wa
ren aan de voorouders van de slangen. 

MIMICRY 

Het verscbijnsel 'mimicry' komt in de die
renwereld zeer veel voor en omvat in bet 
algemeen het door weerloze dieren naboot
sen van kleur of gedrag van niet-verwante 
andere dieren, die wei weerba:u zijn of on
genietbaar; de overlevingskansen van de 
weerloze dieren worden hierdoor vergroot. 
Ook bij de Pygopodidae treffen we dit ver
schijnsel aan. B u s t a r d (1968) gaat hier 
dieper op in en memoreert dat reeds in 1905 
de auteur H a I 1 wees op de mimetische ge
lijkenis van Delma fraseri met jonge dieren 
van de gifslang Demansia textilus. Andere 
a~teurs wijzen eveneens op deze gelijkenis 

(bv. Kinghorn, 1926). Mertens 
(1966) ontving eens een slangacbtig, zand
kleurig diertje met zwarte dwarsbanden op 
de kop - een kenmerk voor verschillende 
Australische gifslangen (o.a. de genera De
nisonia en V ermicella). Nader onderzoek 
leerde hem echter dat het hier een heup
potige betrof, en wei Delma tincta. Het dier 
leek echter zo sterk op een slang, dat men 
bijna geneigd zou zijn 'an eine Mimikry zu 
denken', schrijft Mertens. 
De Pygopodidae kennen echter niet aileen 
mimetische kleuren, maar ook gedragingen. 
Pygopus nigriceps heft bijvoorbeeld kop en 
nek op als hij op de een of andere wijze ge
alarmeerd wordt en 'slaat' naar de vijand 
als deze te dicht bij komt. Eenzelfde gedrag 
zien we ook bij Pygopus lepidopodus. Op
vallend is, dat beide soorten daarbij de nek 
enigszins afplatten, iets wat · vele soorten 
slangen onder dergelijke omstandigheden 
ook doen (Storr, 1968; Serventy, 
1968). Overigens komen we deze vorm van 
'slaan' ook bij de Gekkonidae tegen. 

SYSTEMATIEK 

De familie Pygopodidae omvat - afhanke
lijk van de inzichten van de auteur/systema
ticus - 6 tot 8 geslachten met in totaal zo'n 
15 ~erschillende soorten, sommige onderver
deeld in enkele ondersoorten. We treffen 
deze 'pootloze' hagedissen aileen in Austra
Iie, Nieuw-Guinea en een aantal naburige 
eilandjes aan. Het voorkomen op Tasmanie 
is twijfelachtig. Op Nieuw-Guinea zijn ai
leen vertegenwoordigers van bet geslacht 
Lialis te vinden. 
K i n g h o r n (1926) noemt in zijn determi
neersleutel voor de geslachten van de fami
lie Pygopodidae 8 genera, waarbij bij de 
geslachten Pygopus en Parade/rna onder
scheidt aan de hand van de grootte van de 
frontale en prefrontale schubben en aan het 
aantal pre-anale porien. Of deze porien een 
redelijke systematische betekenis hebben 
wordt echter door andere auteurs betwijfeld. 
In bet algemeen kan gezegd worden, dat er 
een aanzienlijk verscbil is tussen de schedels 
van Pygopus, Lialis, Pletholax en Aprasia, 
maar dat de scbedel . van Delma zeer veel 
overeenkomst met die van Pygopus ver
toont. Aile scbedels van de Pygopodidae 
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lijken qua samenstelling op die van de Gek
konidae, met uitzondering van die van bet 
genus Pletholax (S t e ph ens o n, 1962). 
Storr (1964) acht bet niet uitgesloten, dat 
de Pygopodidae in vroegere tijden een veel 
grotere verspreiding hebben gekend en dat 
we bier te doen hebben met een langzamer
hand verdwijnende groep. 
Van twee genera, te weten Ophidiocephalus 
en Pletholax, is betrekkelijk: weinig bekend 
- de vertegenwoordigers hiervan zijn zeer 
zeldzaam. De geslachten Lialis, Delma en 
Pygopus houden er geen gravende of sub
terrestrische levenswijze op na (M e r t e n s, 
1966). W orr e 11 (1963) vermeldt, dat de 
grotere soorten zich aan bet aardoppervlak 
ophouden, terwijl de kleinere Pygopodidae 
subterrestrisch Ieven of zich onder rotsen of 
in termietenheuvels ophouden. Delma en 
Lialis, alsmede enkele soorten van andere 
geslachten, zijn volgens M e r t e n s niet 
's nachts, doch overdag actief. . 
Een determineertabel voor zeven geslachten 
geeft G I au e r t (1961). Wij volgen zijn in-
deling. · 

GESLACHTEN 

Geslacht Pygopus M e r r e m 1820 

Dit geslacht omvat 3 soorten, aile geken
merkt door bet bezit van tanden in zowel 
hoven- als onderkaak, door een afgeronde 
snuit, grote kopschubben en 10 tot 16 pre
ana1e porien. Acbterextremiteiten peddel
vormig en bij mannetjes groter dan bij 
vrouwtjes. De staart is aanzienlijk Ianger 
dan kop en romp tezamen. 
Pygopus lepidopodus (Lace p e d.e, 1804) 
(gewone heuppotige, Scaly-foot, Glass snake, 
Slow worm) is in Australie vrij algemeen -
men kan hem nagenoeg overal op bet vaste
land aantreffen en onder allerlei omstandig
heden; vooral in Nieuw-Zuid-Wales is hij 
sterk geconcentreerd. Hij bereikt een lengte 
van 200 tot 650 mm. 
Volgens Mertens (1966) zou deze soort, 
naast die van de geslachten Delma en Lialis, 
geen nachtdier zijn, ofscboon bij wei dikwijls 
in de schemering rondkruipt op zoek naar 
voedsel, dat uit allerlei insecten en spinnen 
bestaat. Opmerkelijk is bet volgens dezelfde 
auteur, dat deze soort nogal gemakkelijk in 
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de terrariumbeplanting klimt en daar soms 
ook de nacht doorbrengt. McPhee (1959) 
maakt eveneens melding van een enigszins 
arborea1e 1evenswijze, alboewel hij hem ook 
wei onder rotsen of onder afval heeft aan
getroffen. Bij oppakken bijt hij vaak, zonder 
evenwel verwondingen aan te kunnen bren
gen. Evena1s aile andere Pygopodidae, is ook 
P. lepidopodus ovipaar; een legsel bestaat 
gewoonlijk uit niet meer dan 4 eitjes. De 
kleur van de dieren is erg variabel en kan 
aan de bovenzijde van bet licbaam roodach
tig of groenachtig grijs, groenzwart of bruin 
zijn, met in 1engterijen gerangschikte donke
re v1ekken. De buikzijde is doorgaans wit
achtig met donkergrijze tekening. Soms zijn 
onder- en bovenzijde van bet licbaam gelijk 
van kleur. 
Pygopus nigriceps (F i s c he r, 1882) (zwart
kopheuppotige, Black-headed scaly-foot, 
Western scaly-foot). Het verspreidingsgebied 
strekt zich uit van West-Australie tot aan 
Centraal-Queensland en bet binnenland van 
Nieuw-Zuid-Wales. Hij komt vooral in dro
ge gebieden voor. Lengte 120 tot 450 mm; 
staart slechts iets Ianger dan kop en romp 
tezamen. Zoals reeds uit de naam blijkt, 
wordt deze soort gekenmerkt door een don
kerkleurige kop (aileen aan de bovenzijde), 
terwijl ook de nek brt.Iinzwart is. De rest van 
bet lichaam is bruinachtig tot grijs aan de 
dorsale zijde en witachtig aan de ventrale 
zijde. Op de rug dikwijls een lengtestreep, 
grotendeels bestaande uit donkerkleurige 
vlekjes. Deze soort vertoont mimetische ge
lijkenis met de slangen Denisonia gou/dii en 
D. flagellum (B u s t a r d, 1968). 
Pygopus baileyi (G ii nth e r, 1897) leeft in 
woestijnen en andere aride gebieden, wordt 
ongeveer 140 tot 310 mm lang en komt voor 
in West-Australie, bet Noordelijk Territo
rium en Zuid-Australie. Verschillende au
teurs zijn de mening toegedaan dat P. baileyi 
en P. nigriceps synoniem zijn. De kop is 
aan de bovenzijde donkerbruin, terwijl de 
nek een brede zwartachtige band draagt. Li
chaam en staart aan bovenzijde geelachtig
groen; de schubben zijn bruin gezoomd, 
waardoor een onduidelijke nettekening ont
staat. Buik witachtig. 

Geslacht Parade/rna K i n g h o r n 1926 

~ e r tens (1965) acht bet niet uitgesloten, 



dat Paradelma synoniem is aan Pygopus. 
Ook Steph e n so n (1962) neigt naar deze 
veronderstelling. De morfologische verschil
len tussen beide geslachten zijn minimaal te 
noemen en hebben hoofdzakelijk betrekking 
op het aantal pre-anale porien (Paradelma 
heeft er 4). 
Paradelma orienta/is (G ii n t h e r, 1876) is 
de enige soort in het geslacht Pamdelma. De 
verspreiding is waarschijnlijk beperkt geble
ven tot Centraal- en Zuid-Queensland. Het 
dier bereikt een maximumlengte van onge
veer 30 em, waarvan het grootste deel voor 
rekening van de staa rt komt. De bovenzijde 
van het lichaam is lichtbruin met een aantal 
longitudinale donkere strepen; rondom de 
ogen donker gekleurd; de nek is getooid met 
een brede donkere band. De onderzijde is 
Iicht van kleur. 

Geslacht Delma G ra y 1831 

Het geslacht Delma, waartoe drie verschil
lende soorten beho ren, is nauw verwant aan 

Fig. 1. Delma Uncia. Foto: Australian News and in
formation Bureau, Canberra. 

Pygopus, en wordt gekenmerkt door het be
zit van grote kopschubben, gladde lichaams
schubben, tanden in beide kaken en uitwen
dig zichtbare gehooropeningen; pre-anale 
porien ontbreken. De kop loopt enigszins 
spits toe en eindigt in een afgeronde snuit ; 
frontale en prefrontale schilden zijn nage
noeg evengroot. De rudimenta ire achter
extremiteiten z ijn klein. 
Delma tincta D e V i s 1888 word! door 
W orr e II (1963) beschouwd als een on
dersoort van Delma fraseri. G I a u e r t 
(1961) en M e r t e n s (1965) zijn daaren
tegen van mening da t het hier om een aparte 
soort gaat, waarbij vooral de kopbeschub
bing van doorslaggevende betckenis is. 
D. tincta, die een totale Iengle van ongeveer 
35 em bereikt (staart driemaal Iengle van 
kop en romp), bewoont het oostelijke ge
deelte van Australie (Queensland, Nieuw
Zuid-Wales) en is volgens Cog g e r (1967) 
een nachtdier. M e r t e n s (1966) houdt de 
soorten van het geslacht Delma voor dag
dieren. De rug is lichtbruin tot grijs, de buik 
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witachtig. De kop van juveniele exemplaren 
is nagenoeg zwart en vertoont een viertal 
smalle, witgekleurde dwarsbanden; bij vol
wassen dieren zijn deze banden minder dui
delijk. De snuitpunt is Iicht van kleur. 
W orr e II (1963) heeft deze soort bij her
haling in termietenheuvels aangetroffen. 
Delma impar F i s c h e r 1882 (Spinifex 
snake-lizard) heeft een verspreidingsgebied 
dat Nieuw-Zuid-Wales, Victoria en het zui
delijke gedeelte van Zuid-Australie omvat, 
en dat min of meer aansluit bij dat van de 
vorige soort. Hij bereikt een lengte van on
geveer 38 em, waarbij de staart driemaal zo 
lang is als kop en romp tezamen. D a v e y 
(1970) schrijft, dat hij deze soC'rt zeer dik
wijls heeft aangetroffen in met lang gras be
groeide, droge gebieden. Dezelfde auteur is 
ook van mening dat deze soort er een nach
telijke levenswijze op nahoudt, wat ook door 
C o g g e r (1967) wordt beweerd. 
Stephenson (1962) gaat wat dieper in 
op de structuur der ledematen bij de Pygo
podidae en stelt, dat er allerlei stadia van 
reductic bij deze slangachtige hagedissen te 
onderscheiden zijn. Pygopu~ heeft bijvoor
beeld nog 4 tenen aan elke achterextremi
teit, Delma nog 3 (soms nog een rudiment 
van de 4de) en Lialis nog een. Bij Aprasia 
zijn de achterextremiteiten bet minst ont
wikkeld; aileen het dijbeen (femur) is nog 
te onderscheiden. Overigens zijn deze ken
merken uitwendig aan de beschubde achter
poten niet te onderkennen. De bovenzijde 
van het lichaam van D. impar is bruinach
tig-grijs met uit vlekjes (op elke schub een) 
bestaande strepen. De buik is witachtig met 
donkere vlekjes, de staart vertoont Iichte en 
donkere lijntjes. 
Delma fraseri Gray 1831 (Fraser's heup
potige) moet, in tegenstelling tot Delma 
tincta, meer in bet westen van bet vijfde 
werelddeel gezocht worden - zijn versprei
dingsgebied omvat West-Australie, Zuid
Australie en een deel van bet Noordelijk 
Territorium en Nieuw-Zuid-Wales. De 
woongebieden van beide soorten grenzen in 
centraal Australie aan elkaar. D. fraseri be
reikt een lengte van ongeveer 45 em, waar
van het grootste deel voor rekening van de 
staart komt. Hij komt niet voor in woestijn
gebieden (W orr e II, 1963). De kleur is 
erg variabel en is bij juveniele exemplaren 
feller dan. bij oudere. Volwassen dieren zijn 
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geheel grijs- of bruinachtig aan de rugzijde 
en hebben een witachtige buik. Kop met 
een lichtkleurige tekening, jonge dieren 
met zwarte kop. 

Geslacht Ophidiocephalus Lucas en 
Frost 1897 

Kenmerken: grote kopschilden, gladde 
schubben, pre-anale porien ontbreken, ge
hooropening uitwendig niet zichtbaar. Een 
soort: Ophidiocephalus taeniatus Lucas 
en Frost 1897. Van deze soort is tot dus
ver nog slechts een enkel exemplaar aange
troffen, en wei in 1896 in centraal Australie 
bij Charlotte Waters. Hij bereikt waarschijn
lijk een lengte van ca. 25 em (slaart ander
half maal kop en romp tezamen). De schub
ben aan buik- en rugzijde zijn even groot; 
snuit lang en enigszins afgeplat; ogen zeer 
klein. Het is opvallend, dat de rug witachtig 
is en de · buikzijde bruinachtig-grijs; elke 
schub is gezoomd met een lichtkleurige rand. 

Geslacht Pletholax Cop e 1864 

Wederom een nog nagenoeg onbekend ge
slacht. Kenmerken: kop langgerekt, doch 
minder dan bij Lialis, en bedekt met grote 
schilden; ogen groot, gehooropeningen zeer 
klein. Aile lichaamsschubben (dorsaal en 
ventraal) bezitten twee goed te onderschei
den kielen met daartussen een diepe gleuf. 
Rudimentaire achterextremiteiten zeer klein; 
pre-anale porien afwezig. Ook dit geslacht 
telt slechts een soort: Pletholax gracilis 
Cope 1864 (slanke heuppotige). Van deze 
soort zijn tot dusver nog maar weinig exem
plaren aangetroffen; aile waren afkomstig 
uit de buurt van Perth in West-Australie. 
Het dier heeft een uitzonderlijk stank li
chaam en bereikt een lengte tot 303 mm. 
Mertens (1965) merkt over deze soort 
op, dat volgens door hem verkregen inlich
tingen de dieren (?) in de vrije natuur lange 
tijd onbeweeglijk op een plek plegen te zit
ten om dan plotseling weg te schieten: 
'Durch ihre Farbung, Gestalt und die Art 
ihrer Bewegung sind sie im Busch praktisch 
unsichtbar'. Een 28,5 em lang vrouwtje zet
te in gevangenschaps eens twee eitjes af. 
Kleur: bruingeel aan de rugzijde, witachtig 
aan de buikzijde; op de lichaamszijden een 
donkere, bruinachtige streep; elke schub met, 
zwart vlekje; keelpartij citroengeel. 



Geslaeht Aprasia Gray 1839 

Parker (1956) beeft over dit geslaebt een 
zeer uitvoerig verslag uitgebraeht - een 
groot gedeelte van de volgende gegevens is 
hieraan ontleend. Het geslaeht Apr.asia om
vat drie soorten met enkele ondersoortcn. 
Aile vormen hebben de volgende kenmer
ken gemeensehappelijk: dorsale en ventrale 
sehubben glad en nagenoeg gelijkvormig; 
wormaehtig uiterlijk; grootte nooit meer dan 
170 mm (G I au e r t, 1961). Uit de door 
Parker opgegeven maten (vanaf neuspunt 
tot anale opening) eoncludeer ik eebter, dat 
de maximumlengte de 17 em te hoven gaat. 
Staart altijd korter dan kop en romp teza
men; kop als graaforgaan ontwikkeld; uit
wendige gebooropeningen afwezig; parieta
lia gereduceerd of geheel afwezig; aehter
extremiteiten zeer klein (nagenoeg onzicht
baar). De dieren leiden een subterrestrische 
levenswijze - sommige exemplaren werden 
meer dan 50 em diep in de grond aange
troffen. 
Aprasia striolata striolata L u t ken 1862 
is een ondersoort waarbij gewoonlijk vanaf 
de neusopening een sutuur naar de sutuur 
tussen de 1ste en 2de bovenlipschilden loopt, 
waardoor bet nasaal schild in verbinding 
staat met het tweede bovenlipscbild; van de 
15 door P a r k e r onderzocbte exemplaren 
miste slechts een dit kenmerk. Het versprei
dingsgebied loopt vanaf West-Victoria, via 
Zuid-Australie tot aan het zuidelijke gedeel
te van West-Australie. Lengte van neuspunt 
tot anale opening tot 133 mm; de vrouwtjes 
schijnen iets groter te worden dan de man
netjes. De dieren zijn gewoonlijk grijsachtig 
van kleur met aan de dorsale lichaamszijde 
een aantal donkerkleurige longitudinale stre
pen of in rijen gerangschikte donkere vlek
jes. 
Aprasia striolata glauerti P a r k e r 1956 
heeft een verspreidingsgebied ciat is beperkt 
tot het zuidelijke gedeelte van West-Austra
lie. Hij onderscheidt zich van de vorige 
ondersoort door kleiner te blijven (neus-anus 
lengte 109 mm bij grootste onderzochte 
mannetje en 115 mm bij grootste vrouwtje), 
terwijl er altijd 12 rijen schubben rondom 
het lichaam liggen. De dieren zijn zowel ho
ven als onder bruinachtig-geel en hebben 
soms donkere, minder duidelijke strepen op 
de rug. 

Aprasia pulchella Gray 1839 (Pretty worm 
lizard) komt voor in bet zuidelijke ge
deelte van West-Australie, vanaf Albany tot 
aan Geraldton (Parker, 1956). Volgens 
W orr e II (1963) beboort ook Zuid-Austra
lie tot zijn ver verspreidingsgebied. In uiter
lijk Iijkt A. pulchella zeer veel op A. strio
lata, doch bij is biervan gemakkelijk te 
onderscbeiden door bet ontbreken van de 
sutuur tussen bet neusgat en het tweede bo
venlipschild. Het bereikt een lengte van 
maximaal 15 em. De rugzijde in bruinaebtig 
van kleur en vertoont een aantal donker
bruine Iongitudinale strepen, samengesteld 
uit donkere vlekjes (op elke sehub een); een 
van deze strepen loopt door het oog. Boven
zijde kop donker gevlekt. Ventrale li
cbaamszijde gelijk aan dorsale, docb zonder 
vlektekening. 
Aprasia repens repens (Fry, 1912) (Fry's 
worm lizard) onderscbeidt zieh van aile 
andere Aprasia-vormen door zijn ver uitste
kende snuit. Vanaf bet neusgat loopt een 
sutuur naar de voorrand van het prefron
taalschild, waardoor bet eerste bovenlip
scbild en het prefontaalschild met elkaar in 
verbinding staan. Mertens (1965) trof 
deze zeer slanke beuppotige, die maximaal 
20 em lang wordt, bij Perth (West-Austra
lie) zowel in duizand als in droog gras aan. 
Hei: verspreidingsgebied omvat bet zuide
lijke gedeelte van Australie, vanaf West
Australie tot aan Victoria. De grondkleur is 
bleekgeel, zowel aan rug- als aan buikzijde, 
met donkerkleurige longitudinale strepen of 
in rijen gerangschikte vlekken op rug en 
flanken; kop soms met donkere tekening; 
staart vaak roodacbtig .. 
Aprasia repens rostrata P a r k e r 1956. 
Deze vorm van Aprasia repens komt aileen 
voor op Hermite Island voor de kust van 
West-Australie. Het eerste exemplaar werd 
daar in 1952 gevan~en. De sutuur, welke 
vanaf de neusopening naar achteren loopt, 
staat in verbinding met de sutuur tussen 1ste 
en 2de supralabiale. De bovenzijde is bleek
bruin, onderzijde witachtig; een aantal fijne 
donkerbruine strepen zijn op de flanken te 
onderscheiden terwijl ook de kop een don
kerkleurige tekening vertoont. 

Geslacht Lialis Gray 1835 

Kenmerken: slangacbtig lichaam, zeer pun-

201 



Fig. 2. Llalls burtonls. Foto: Australian News and in
(ormation Bureau, Canberra. 

tige kop, uitwendige gehooropeningen zicht
baar; het pa rietale been enkelvoudig; een 
groot aantal tanden in beid.! kaken; achter
extremiteiten rudimentair en zeer klein ; 
gladde, dakpansgewijs gerangschikte schub
ben op het lichaam ; kleine kopschubben; 
pre-anale porien aanwezig. 
Het geslacht Lialis is het bekendste uit de 
familie Pygopodidae. Volgens M e r t e n s 
(1965) is de evolutionaire ontwikkeling bij 
dit geslacht, gezien de kopbeschubbing en 
vorm van de schedel, ook het verst gevor
derd. Het omvat slechts twee soorten, waar
van een aileen op Nieuw-Guinea en enkele 
naburige eilanden wordt aangetroffen, ter
wijl de andere ook in Australie voorkomt. 
Love r i d g c (1946) vcrondcrstclt over 
hun biotoop, da t het waarschijnl ijk bewo
ners zijn van met ·lang gras begroeide ge
bieden; N e i II (1957) heeft aan de hand 
van eigen ervaringen kunnen vaststellen dat 
dit juist is. 
Lialis burtonis G r a y 1835 (Burton's heup
potige, Burton's legless lizard, Sharp
snouted snake lizard , Pencil lizard) is een 
van de meest voorkomende Pygopodidae -
zijn verspreidingsgebied omvat geheel Au-
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stralie (met uitzondering van Tasmanie), 
Nieuw-Guinea, de Aru Eilanden en enkele 
andere eilanden in dat gebied. Hij is her
kenbaar aan zijn langgerekte afgepla tte kop 
met afgeronde snuit. Het lichaam heeft een 
slangachtig uiterlijk en bereikt een totale 
Iengie van its meer dan 60 em. Als gevolg 
hiervan worden de dieren, evenals Lialis ji
cari, vaak voor slangen gehouden met aile 
gevolgen van dien. Volgens N e i II (1957) 
is L. burtonis een echt nachtdier ; Me r ten s 
(1966) beweert echter het tegendeel, terwijl 
M c P h e e (1959) de tussenweg bewandelt 
en vermeldt dat deze soort er een semi-noc
turne levenswijze op na houdt. Volgens 
D avey (1970) heeft deze soort zich aan
gcpast aan allcrlci biotopcn; hij vond de die
reo zowel in de hete, droge woestijngebie
den van centraal Australie als de de moeras
sige streken aan de kust. Vcle van de door 
hem aangetroffen dieren hadden een gere
genereerde staart ; bij een wat al te ruwe be
handeling breekt de staart gemakkelijk af. 
M e r t e n s heeft met L. burtonis vee! erva
ring in gevangenschap opgedaan ; hij hield 
deze soort in een klein terrarium mel zan
digc bodem en voederde met muurhagedis-



sen. De temperatuur schommelde overdag 
tussen 22 en 30°C en 's nachts tussen 18 en 
20°C. Water werd aileen van de stenen op
genomen en dan nog sporadisch; uit een 
bakje werd niet gedronken. De dieren schij
nen zich enorm snel te kunnen verplaatsen; 
zij Ieven niet subterrestrisch. 
L. burtonis en jicari zijn de enige Pygopodi
dae, die behalve insecten ook reptielen eten. 
L. burtonis voedt zich zelfs nagenoeg uit
sluitend met hagedissen (o.a. genera Lygo
soma, Ablepharus, Amphibolurus). 
Gezien bet grote verspreidingsgebied kan 
bet haast niet anders of er is veel variatie in 
kleur en tekening; sommige auteurs zijn dan 
ook van mening dat er een aantal geografi
sche rassen te onderscheiden zijn. De rug
zijde kan bruin, grijs, groen of geelachtig 
zijn, met of zonder donkere longitudinale 
strepen: De schubben kunnen zwarte of wit
te vlekjes vertonen. De buikzijde kan Iichter 
zijn of dezelfde kleur als de rugzijde hebben. 
Ook geheel afwijkende kleuren komen voor. 
Lialis jicari B o u I e n g e r 1903 (Jicar's 
scaly-foot) onderscheidt zich van de vorige 
soort door zijn veel scherpere, min of meer 
cilindrische snuit en een groter aantal pre
anale porien (6 tot 8). Hij komt aileen voor 
op Nieuw-Guinea en misschien enkele na
burige eilanden, doch ontbreekt geheel en al 
op het Australische vasteland. Ook deze 
soort wordt betrekkelijk lang in vergelijking 
met andere Pygopodidae. Een door N e i I I 
(1957) opgemeten vrouwtje had een totale 
lengte van 520 mm (van neuspunt tot anus 
272 mm); de staart was geregenereerd. In 
dit dier trof hij twee eitjes aan, elk 29 bij 
15 mm groot. Evenals L. burtonis werd ook 
deze heuppotige door hem i,n met lang gras 
begroeide gebieden aangetroffen; in hetzelf
de savanne-achtige gebied trof hij ook py
thons van het geslacht Liasis en de doods
adder (A canthophis antarcticus) aan. 
De kleuren zijn wederom zeer variabel, vaak 
grijsachtig-bruin met fijne lengtestrepen op 
rug en staart, alsook enkele op de buik. 

BALANS 

Over de in de afstammingsgeschiedenis van 
de reptielen waarschijnlijk een zeer belang
rijke plaats innemende familie Pygopodidae 
is nog betrekkelijk weinig bekend. Welis-

waar zijn een aantal geslachten morfologisch 
\,;11 anatomisch diepgaand bestudeerd -
P a r k e r (1956), U n d e r w o o d (1957) 
- maar over hun biologic tasten we nog 
grotendeels in bet duister. De voortplan
tingsbiologie is bijvoorbeeld nog een geslo
ten hoek. Fysiologische, ecologische en em
briologische bijzonderheden over de Pygo
podidae zijn zeer schaars of ontbreken nog 
geheel. Voor terrariumhouders valt er in dit 
opzicht nog veel te onderzoeken. U n d e r
w o o d merkt in zijn vrij uitvoerige artikel 
over de morfologische kenmerken van de 
Pygopodidae op, dat heuppotigen in gevan
genschap moeilijk te houden zijn. M e r
t e n s ( 1966) is bet daar niet mee eens en 
maakt melding van bet feit, dat een exem
plaar van Pygopus nigriceps bet in de die
rentuin van Frankfurt 7 jaar heeft uitgehou
den (1914-1920). Mertens zelf heeft met 
Aprasia striolata, Lialis burtonis e.a. goede 
ervaringen opgedaan. 
Daarnaast is bet ook nodig, dat een her
nieuwd onderzoek naar de indeling van de 
Pygopodidae wordt ingesteld - in de lite
ratuur komt men regelmatig tegenstrijdig
heden of onduidelijkheden tegen. Van prof. 
dr. A. K I u g e (Universiteit van Michigan, 
U.S.A.) vernam ik, dat hij in mei 1971 voor 
een jaar naar Australie zou vertrekken, om 
zijn studie van de Pygopodidae af te ronden. 
Hopelijk is hij tezijnertijd in staat de vele 
vragen te beantwoorden. 
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SUMMARY 

Based on existing literature a review is given 
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of the Pygopodidae, the only reptile family 
confined to Australia. 
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