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Fig. I 
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met aanleg van 
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de kalkzakjes. 
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Kalkstofwisseling en lithophagie 
bij terrariumdieren (vervolg) 
Zoals vorige keer gezegd zijn de kalk
zakjes bij gecko-wij fjes ten tijde van de 
vorming van de eiere n het duidelijkst 
waar te nemen, een aanwijzing dat de 
opgeslagen kalk ten behoeve van ei of 
eischaal kan worden ingezet. Na het leg
gen bli jken ze namelijk leeg te zijn. Men 
zou verwachten. dat de kalk-zakjes meer 

gevuld raken naarmate de eieren zich 
verder ontwikkelen. Waarnemingen aan 
een reeks drachtige wij fjes van de kleine 
Phyl/odactylus europaeus in de natuur
lijke biotoop echter gaven me de indruk 
dat suppletie van de kalk-zakjes juist 
o mgekeerd evenredig is aan de ontwik
kel ing van de eieren, althans in de latere, 
van buitenaf goed zichtbare stadia; ex
empla ren waarbij de aanleg van de eieren 
nog maar net door de buikwand hecn 
schcmerde, vcrtoonden fors gezwollen 
kalk-zakjes, terwijl d ie met geheel ont
wikkelde cieren nauwelijks zichtbare 
kalk-opslag in hun zakjes hadden. Bij 
een wijfje met slechts een goed ontwik
keld ei , rechts in de buikho lte, was tevens 
maar ccn zakje, e n wei het linker,- enigs
zins met kalk gevul.d! Naar ik vermoed 
word t deze kalk niet lang na de concep
tie in de endolymphe-zakjes opgeslagen 
om in een later stadium beschikbaar te 
zijn voor ei en e ischaal. 
J e n k i n s en S i m ki ss ( I 968) wijzen 
op de grote hoeveelheid kalk, aanget rof
fen in de ei-dooier b ij verschillende rep-



Fig. 2 
Wijfje van 
Phyllodactylus 
europaeus 
met fors ontwik
keld ci links, 
en rechts een 
sterk gcvuld 
kalkzakje. 
Foto: 
V a n E ij s d e n. 
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tielen (Squamata), waaronder soorten 
met zacht-schalige eieren, terwijl b.v. het 
schildpadde-embryo de benodigde kalk 
vooral moet ·betrekken uit de binnen
wand van de kalkhoudende ei-schaal. Bij 
enkele onderzochte gecko's (Hemidacty
lus, Platyums) bleek zelfs sprake van 
ruime overdosering van calcium-ionen in 
de dooier, zodat reeds het embryo zon
der de eischaal aan te hoeven spreken kalk 
in depots ZOU kunnen opslaan. Een ront
gen-foto van een pas uitgekomen Hemi
dactylus turcicus toont zulke met kalk 
gevulde zakjes duidelijk aan (J e n k i n s 
en S i m k i s s, ibid.). Weliswaar liggen 
deze nog binnen de schedelholte, maar al 
bij zeer jonge gecko's kan men de achter 
het oor gelegen endolymphe-zak wit on
der de huid zien schemeren. De periodie
ke excessicve vulling van dit apparaat bij 
wijfjes van de "moderne" gecko's (Gekko
ninae en Sphaerodactylinae, volgens K I u
g e) is dan naar waarschijnlijkheid op te 
vatten als een secundaire aanpassing ten 
behoeve van eischaal en ei-dooier. Moge
lijk zijn de UB-Iichaampjes daarbij van 
betekenis. 
Opmerkelijk is nog, dat bij gccko-groe
pen met cen perkament-achtige eischaal 
(Diplodactylinae en Eublepharinae) tot 
nu toe geen verlengd, met kalk gevuld 
endolymphe-apparaat werd aangetroffen 
(volgens K I u g e, 1967). Echter ook 
leguaanachtigen (A no/is) leggen eieren 
met zwak verkalkte, perkament-achtige 
schaal en hebben toch sterk vergrote, met 
kalk gevulde endolymphe-zakjes. Boven
dien vond E t h e r i d g e (zie K I u g e, 
ibid.) geen verband tussen sexe of grootte 
en hoeveelheid opgeslagen kalk bij twee 
door hem onderzochte Anolis-soorten. 
Kalk spcelt c~n rol bij velc lichaamspro
cessen. Men mag daarom aannemen dat 
een vergroot endolymphe-apparaat in 
meer dan een opzicht funktioneel is. 
M e I I ( 1955) vermoedde zelfs dat het 
vergrote endolymphe-systeem bij geavan
ceerde gecko's te maken heeft met een 
in belangrijkheid toegenomen, kalk-be
hoevend evenwichts-orgaan (otolithen of 
statholithen), omdat deze dieren, met hun 
plakvastc voeten, zich immers in aile 
standen tot ondersteboven toe kunnen 
voortbewegen. Een aantrekkelijke theorie 

want bij de even bchendig springende 
Arwlis is de situatie navenant. 
De vraag waarom juist gecko's en 
Anolis meer gevoelig zouden zijn. voor 
calcium-tekorten blijft in het geding. 
Het bezit van aanzienlijke, al in het ci 
aangelegde kalk-depots zouden eerder 
aanwijzing -zijn voor grotere stabiliteit! 
Mogelijk zijn de relatief grote eieren 
oorzaak van het voortijdig bezwijken van 
veel drachtige wijfjes in gevangenschap 
(Z w a r t). Een buffervoorraad behoeft 
echter aanvulling, want het zwak ver
beende skelet van deze hagedissen biedt 
weinig mogelijkheid om in tijd van nood 
kalk uit het beendergestel te mobiliseren. 
Daardoor zijn de arme dieren, eenmaal 
in gevangenschap, extra afhankelijk van 
inzicht en goede wil van de terrarium
houder. 

DE TERRARIUM-PRAKTIJK 
Sla er de kweekverslagen maar op na. In 
veel gevallen maken ze melding van ziek
teverschijnselen bij jonge hagedissen en 
wijfjesdieren, welke zijn terug te voeren 
op tekorten in de kalkhuishouding. Zo 
vinden we vooral van gecko's en Anolis, 
behalve allerlei vormcn van botver
groei ing en ontkalking, de symptomen 
beschreven van de beruchte tetanic. 0-
genschijnlijk gezonde borelingen zien we 
plotseling spartelend en met de pootjes 
trekkend op de bodem van het terrarium 
rollen. Meestal is ook de luchtpijp bij dit 
verschijnsel betrokken, zodat de kleine 



Fig. 3 
De onderlinge 
relatie tussen 
Pen Ca en 
cnkele hormonen 
en vitaminen. 
Tekening: 
V a n E ij s d e n. 
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lijders na een of twee 'stuip' -gevallen 
stikken. Een kweekverslag van de 'com
missie boomhagcdissen' (B I o k, 1971) 
b. v. spreekt van een sterfte van 23 op 45 
jonge Anolis bimacu/atus sabanus. Of
schoon niet duidelijk wordt of aile dieren 
aan tetanic bezweken, noemt de auteur 
stuip- en verlammingsverschijnselen als 
doodsoorzaak. Aile kweekdieren kregen 
Gistocal en Vitavia toegediend. Kennelijk 
geen extra kalkbrokjes. De in dergelijke 
preparaten aanwezige kalk is bij deze 
kleine hagedissen moeilijk toe te dienen 
en denkelijk ontoereikend om de grote 
behoefte op te vangen. 
Het vaak veronderstelde verband tussen 
genoemde, ook wei als 'shock' aangeduide 
verschijnselen en een plotselinge storing 
in het terrarium (ontsteken van lampen, 
flitslicht, sproeien of stoten) is zo gek 
nog niet. Het optredcn van 'stuipen' is 
immers terug te voeren op verhoogde 
prikkelbaarheid van het zenuwstelsel bij 
dieren met verlaagde kalk-spiegel. Som
mige terrariumhouders proberen het on
heil te bezweren door voorzieningen als 

gedimd Iicht, afschermen en uiterst be
hoedzame manipulaties bij het bedienen 
van de opfok-terrariums. Zeker heeft het 
zin tetanie-lijders zo weinig mogelijk te 
aktiveren. Dit wordt al bereikt door ver
laging van temperatuur en verduistering 
van het terrarium. Gelijktijdig toedienen 
van kalk echter geboden. Niet ernstige 
patienten (Iichte trillingen van vingers 
en tenen) kunnen worden overgebracht 
naar een rustig ziekenbakje met een bo
dem van kalkhoudend materiaal dat naar 
we hopen via het oplikken van gedrup
peld water wordt ingenomen. Zulke die
reo kunnen ook zelf nog kleine kalk
gruisjes tot zich nemen. Toegediende wa
terdruppels worden bovendien verzadigd 
met gcmakkclijk opneembare kalk, b.v. 
een mengsel van calcium-glukonaat, cal
cium-carbonaat en calcium-laktaat. Voor
zichtige dosering van wat zonlicht of 
vitamine Ds heeft een gunstig nevenef
fekt (opname van kalk in de darm). 
R o e I of s (1961, 1965) merkte op dat 
'stuipen' bij sommige van zijn dieren (Ta
rentola) niet en bij andere (Phelsuma, 



Fig. 4 
De kalk
consumptie bij 
vier jonge 
Gehyra mutilata 
in relatie met 
leeftijd en 
gemiddelde 
Iengtetoename. 
Tekening: 
V a n E ij s d e n. 

Anolis) wei optraden, terwijl ook per 
soort verschillende resultaten werden be
haald. Aile dieren werden volgens de au
teur op dezelfde manier gehouden en kre
gen vitamine, kalk, in de vorm van Saval
tabletten (hoe?) en UV-licht toegediend. 
Afgezien van eventuele verschillen in bo
demgrond-samenstelling, kan worden 
verwacht dat in kalk-arme terraria do
minerende exemplaren een rechtvaardige 
verdeling van de beschikbare kalk-brok
ken in de weg staan en verder, dat een 
sluimerend kalk-gebrek bij wijfjes zich 
meedeelt in kalk-tekort van de ei-dooier. 
Hagedissen-wijfjes kunnen in korte tijd 
meerdere legsels produceren, H emidac
tylus frenatus bijv. acht of meer legsels 
van elk twee eieren binnen vijf maanden, 
waarbij de tijd tussen twee legsels minder 
dan veertien dagen kan bedragen. Het is 
dus mogelijk dat in bet terrarium gebo
ren jongen niet gelijkelijk met kalk zijn 
bed eel d. 
Tetanie openbaart zich bij jongen van 
maar enkele dagen oud, echter ook pas 
na enige weken. Lithophagie kan men 
waarnemen bij gecko's van booguit zeven 
dagen, niet aileen incidenteel, zoals bet 
met voedseldieren mee naar binnen wer
ken van bodemdeeltjes, maar ook een 
doelgericbt, selectief steentjes-zoeken. Of 
het een aangeboren, dan wei ondervinde-
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lijk gedrag betreft is een interessant 
vraagstuk, waarvoor we misschien te ra
de kunnen gaan bij pluimvee-etbologen 
( het grit-eten bij kuikens). 

In een eerder artikel (V a n E ij s d e n, 
1963) bepleitte ik het regelmatig toedelen 
van kalk aan gecko's en wei in de vorm 
van millimeter-grote brokjes, verkregen 
door een dun uitgestreken kalkpapje tot 
een gemakkelijk te vergruizelen korst te 
Iaten opdrogen. Door zulke kalkgruisjes 
ruim ter beschikking te stellen aan jonge 
en volwassen gecko's werd tetanic sinds
dien voorkomen. Zulke toch essentiele 
gegevens (zelf dank ik ze aan het lezen 
van M e ll's hoek over de fauna· van Zuid
Cbina, 1955) blijken na verloop van tijd 
uit bet zicht te geraken. Vandaar dit ar
tikel. 

EXPERIMENT 
Vier pas-geboren Gehyra mutilata (een 
algemene gecko-soort) ondergebracht in 
vier afzonderlijke opfokterrariums (15 X 
10 X 10 em) kregen 9 soortgelijke kalk
brokjes voorgezet, ca 1 mm in doorsnede 
varierend in gewicht van 0,002-0,003 
gram en bestaande uit een mengsel van 
koolzure en melkzure kalk. Inrichting 
van genoemde bakjes bestond uit een 
aantal dorre bamboe-bladeren en een 
klein, plat bakje voor de kalkstukjes. 
Pas na veertien dagen badden de vier 
gecko's een brokje verorberd, na nog 
eens veertien dagen een tweede, twintig 
dagen later hadden aile vier de dieren het 
derde brokje te pakken, waarna brokje 
vier en vijf resp. binnen tien en zeven 
dagen waren verdwenen. Bij de aanvang 
van bet experiment, op acht juli, waren 
de jonge gecko's 43 a 45 mm groot. Na 
elke gebleken kalk-consumptie werden ze 
gemeten om na beeindiging van de proef 
op 17 september, een lengte van 70 a 
7 5 mm te hebben bereikt . 
Met veel goede wil zou men uit gegeven 
voorbeeld een afhankelijk van de groei 
toegenomen kalkbehoefte kunnen aflei
den. Als voedsel kregen de dieren 
per dag 1 a 2 krekels ter grootte van de 
betreffende gecko-kop (neuspunt tot 
kruin). Aangezien daar ook wekelijks een 
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Fig. 5 
Wijfje van 
Pbyllodactylus 
europaeus 
met volledig 
ontwikkeld ei 
links; de kalk
zakjes zijn leeg. 
Foto: 
V a n E ij s d e n. 
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met Gistocal bestoven krekel bijzat, kan 
over de reele kalkbehoefte echter niets 
worden besloten. 

KALK ALS BODEMVULLING 
Een meer natuurlijke gang van zaken 
bereik ik sinds enige jaren door die mooi
rode, brokkelige leemkalksteen uit het 
Middellandse zee-gebied als bodemgrond 
te gebruiken in al mijn terrariums. Bij 
gebrek aan zulke kalksteen kan men ook 
uitgeharde bouwmortel of zelfs gemalen 
kippe-eierschalen door de bodemgrond 
mengen. Na ve~loop van tijd moet deze 
bodemvulling worden vervangen of ge
steriliseerd (UV -Iicht?). 

DOSERING VAN VITAMINE D EN 
KALK 
Een preciese dosering van vitamine D 
·aan kleine terrariumdieren lijkt mij niet 

' ·.:·goed mogelijk. Het ten halve uitknijpen 
· en v.ervolgens zorgzaam verrijken van 

meelwormen met vitamine-preparaten 
lig~ niet in ieders lijn. Mijn nachtgecko's 

. krijgen in de groeiperiode al hun voed
seldieren ''bestrooid met Gistocal, weide
plank~on, indien voorradig, wordt echter 
rauw genuttigd. Jonge gecko's die uitslui
te.nd op . weideplankton werden opge
kweekt vertoonden merkwaardig genoeg, 
geen verschijn~elen van vitamine D te
kort. Volgroeide exemplaren krijgen een
tot twecmal Gistocal op hun voedseldie
ren. Voor een gecko ter grootte van een 
Tarentola komt dat neer op twee tot vier 
witbestoven halfwas krekels. Voor dag
gecko's werd hetzelfde recept toegepast. 
Tevens werden · deze hagedissen zo vee! 
mogelijk aan direkt zonlicht blootgesteld. 
Aileen in de winter kregen zij bovendien 
eenmaal per week wat in water opgelost 
vitamine D via een pipetje (wederom de 
naUe vinger-dosering, toegegeven). In on
gunstige tijden kan de vitamine-behoefte 
waarschijnlijk worden verlaagd door de 
dieren een korte rus,tperiode te gunnen 
(temperatuurverlaging, minder Iicht,' 
minder voedsel). 
Een veel gebezigde methode om hagedis
sen, vooral daggecko's van het geslacht 
Phe/suma van het nodige te voorzien is 

het besmeren van stukjes banaan of an
dere zoetige vruchten met vitaminen en 
mineralen. De dieren zien er tevreden 
uit, maar men heeft weinig kontrole op 
wat er werkelijk wordt gesnoept. Over
dadig gebruik van een mengsel van bana
nen en magere inelkpoeder als bron van 
kalk, in kombinatie met vitamine D geeft 
aanleiding tot ziekelijke overvulling van 
de endolymphe-zakjes bij gecko's. Ver
dere gevolgen onttrekken zich aan waar
neming door de terrariumhouder. Om 
dezelfde reden moet bet toedienen van 
kalk via voedseldieren met enige voor
zichtigheid geschieden. Aangezien de 
meeste reptielen kalk in ongekamoefleer
de toestand naar believen accepteren, zie 
ik evenwel niet in waarom men een 
moeilijk kontroleerbare methode zou pre
fereren. 
Permanent overvulde, waarschijnlijk 
hard-verkalkte endolymphe-zakjes zien 
we vaak bij in gevangenschap verkerende 
gecko-wijfjes. Soms gaat het om oudere 
exemplaren. Ook in het wild aangetrof
fen oudere gecko's, zowel wijfjes als 
mannetjes, vertonen soms verdacht ge
zwollen endolymphe-zakjes. Ziekelijk of 
niet, de dieren kunnen er vele jaren mee 
blijven doorlopen. Het vermelden waard 
in dit verband lijkt me de volgende be
vinding met twee Phy/lodactylus euro
paeus-wijfjes, die al sinds 1976 met perma
nent gevulde kalkzakjes rondliepen en 
sindsdien ook gcen gave eieren hebben 
gelegd. Aan het eind van de zomer 1978. 
waarin hun terrariums van perspex en 



Fig. 6 
Gecko-wijfje 
(Phyllodactylus 
europaeus) met 
permanent 
gevulde post
craniale kalk
zakjes. 
Foto: 
V a n E ij s d e n. 

35 

horregaas zeer vaak direkt zonlicht ont
vingen, bleken de kalkzakjes sterk ge
slonken! 
Bij gecko's en AIWiis lijdend aan vitami
ne 0 en kalk/fosfor tekorten zien we 
eveneens overvulling van de kalkzakjes 
en dan vermoedelijk als gevolg van se
cundaire hyperparathyreoidie (zie 
Z war t, 1 973). 
Oat bedlegerigheid en immobiliteit in an
dere zin (ruimtereizen) de kalkstofwisse
ling ongunstig belnvloeden is bekend. 
Zou een kleine behuizing onze terrarium
dieren ook in dat opzicht slecht beko
men? 
Tenslotte, kikker-achtigen, vooral de min 
of meer aquatiele vormen (Bombina) blij
ken zich onder uiteenlopende omstandig
heden goed te kunnen redden. Niettemin 
haal ze toch maar eens uit die vertrouw
de zuurbak (turf ontkalk1) en zet ze dan 
cp een kalkrijke vloer. 
Epitaaf: Dit artikel werd opgedragen aan 
aile in gevangenschap aan tetanic bez.we
ken gecko's en anolissen. 

Dank: Dr. Z w a r t las het manuscript 
kritisch door en voorzag het van nuttige 
kanttekeningen. 

SAM ENVATIING 
Het mineraal kalk wordt op veel plaatsen 
in de natuur aangetroffen, meestal als 
sediment bestaande uit skcletjes van klei
ne organismen . Sommige grondsoorten 
zijn echter arm aan kalk. Kalk vormt 
met fosfor het belangrijkste bestanddeel 
van het skelet van gewervelde dieren. 
Het speclt verder een rol bij verschil
lende andere Iichaamsprocessen. Cal
cium-ionen funktioneren als buffer bij 
de overdracht van zenuwprikkels. Bij 
ver.l.<!-giJlg_yw pe_ C<!lcium-ionen concen
tratie in het bloed ziet men onwillekeu
rige spiersamentrekkingen (tetanic) op
treden welke kunnen voeren tot de dood. 
Tetanic komt vee! voor bij terra riumdie
ren met Ca-tekorten in het dieet. Aan
gezien van de meeste reptielen het regel
matig inslikken van steentjes en kalk-
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achtig materiaal kan worden waargeno
men, lijkt bet zinvol terrariumdieren 
daartoe . gelegenheid te bieden door bet 
aanbrengen vlm een laag kalkhoudende 
bodemgrond (kalksteen, mortel, kippe
eischaal etc.). 
De kalkstofwisseling wordt bij gewervel
de dieren gereguleerd door nauwkeurig 
op elkaar afgestemde hormonen .en vita
minen. Zo is bet vitamine D3 betrokken 
bij de opname van kalk uit qe darm en 
ook de vorming van been. Het paratbor
moon van de bijschildkliereri·· of para
thyreoiden doet de kalk-spiegel stijgen, 
terwijl bet hormoon van de uftimobran
chiale lichaampjes een kalk-spiegel ver
lagende werking zou hebben en. mogelijk 
is betrokken bij bet opslaan van kalk in 
depots. Aile gewervelde dieren hebben 
een mogelijkbeid tot kalkdepot vorriling 
in bet endolymphe systeem, een blind 
eindigende zakvormige verlenging van 
bet vliezig labyrinth van bet binnenoor. 
Bij sommige kikker-acbtigen is bet endo
lymphe systeem sterk uitgebreid met tot 
in de wervelkolom en daarbuiten (para
vertebrale kalkzakjes) doorlopende uit
stulpingen. Bij sommige gecko's en legu
aan-achtigen vindt men uitlopers van bet 
endolymphe systeem in de nekstreek. De
ze zijn vooral bij drachtige wijfjes sterk 
met kalk gevuld. 

SUMMARY 
The article deals with Calcium/Phospho
rus metabolism in amphibians and rep
tiles. Notes are provided on the Ca-per
centage of different types of soil and a 
survey is given of some organic struc
tures and vitamins involved in the me
chanism of Ca-metabolism, with special 
reference to the enlarged endolymphatic 
apparatus of anoline and gekkonid li
zards. Evidence is given of a relation 
between eggshell formation and periodic 
Ca-storage in the endolymphatic sacs of 
pregnant gecko-females. The author re
commends to meet the habit of litho
phagy found in many reptiles by supply
ing the terraria with a layer of limestone 
or pieces of mortar. Doing such wiJI 
prevent tetany resulting from a Ca-defi
cient diet. 
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Fig. 1 
Baard-Padde
kopagame, 
Phyrnoccphalus 
mystaccus ~ met 
de kenmerkende 
kammetjes aan 
tenen van 
achterpoot. 
Foto: La n g e r
w e r f. 

B. L a n ger
w e r f 
Benedenkcrk
straat 36a 
5165 CC Waspik 
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De herpetofauna van Oezbekistan (3) 
lngczondcn januari 1977 

PADDEKOPAGAMEN,GESLACHT 
PHRYNOCEPHA L US 
Het soortenrijke geslacht van de Padde
kopagamen is ook in Oczbekistan geed 
vertegenwoordigd. Nagenoeg aile soorten 
bewonen de woest ijnachtige gebieden van 
zuidelijk Azie, vanaf Oost-Turkije en de 
Kaukasus tot diep in China. Slechts en
ke le van de ruim 35 soorten geven de 
voorkeur aan koelere streken, bijvoor
beeld het hooggebergte van Tibet. 
Paddekopagamen zijn bijzonder klein, 
hebben aile een m in of meer rond kopje 
en een staart , die o mhoog geheven kan 
worden en in- en uitgerold. Ze zijn bij
zonder goed aangepast aan een Ieven in 

dorre, zand ige gebieden. De ogen zijn 
door zgn. wimperschubben tegen stof be
schermd, de tenen hebben kammetjes om 
wegzakken in het zand te voorko men, de 
neusgaten zijn spleetvormig en het trom
melvlies is met schubben bedekt. 

ZONAANBIDDER, PHRYNOC£
PHALUS H ELIOSCOPUS 
De soon onderscheidt zich va n de overige 
Paddekopagamen door het bezit van een 
dwarse huidplooi in de nek, waar tevens 
twee rose o f rode, blauwomzoomde vlek
ken te vinden zijn, aan weerszijden van 
de nek een. De kopromp-lengte van de 
jongen bedraagt 18-25 mm en van de 
volwassen dieren zelden meer dan 60 
mm. Op de bovenzijde van het lichaam 



Fig. 2 
Phyrnocephalus 
reticulatus subsp. 
Foto: La n g e r
w er f. 

zijn afzonderlijke of groepen schubben, 
die sterk verdikt zijn, waardoor ze als 
het ware heuveltjes vormen. Het aantal 
heuveltjes en de grootte ervan varieert 
sterk. De staart is afgeplat en aan de 
wortel verbreed. Aan weerszijden van de 
vierde teen van de achterpoot bevinden 
zich kammetjes, terwijl de onderzijde van 
deze teen in de lengte een rij schijfjes 
draagt, voorzien van 3-4 kieltjes. De 
kleur varieert van asgrijs tot donkergrijs 
of bruingrijs met donkerbruine of zwarte 
dwarsvlekken. De soort is verspreid van
af Noordoost-Turkije en de omgeving 
van Astrachan tot in Mongolie. In Oez
bekistan wordt hij gevonden in de Kizil
koem-woestijn, ten zuiden en ten westen 
van het Aralmeer en verder bij Samar
kand, Karchi en zuidelijker. In het zuiden 
van de Kizilkoem-woestijn bewoont hij 
zwak zoute, lemige of Iicht stenige terrei
nen en uitgedroogde rivierbeddingen, Hij 
komt er aileen voor op de harde onder
grand. Bij Samarkand wordt hij aange
troffen in puinachtige terreinen met 
schaarse begroeiing. Overnachten doet de 
Zonaanbidder in een zelfgegraven hoi, 
dat I 0-20 em diep kan zijn. Overwinteren 
geschiedt 30-50 em diep in zachte grond 
aan de voet van kleine hellingen. Eind 
februari, begin maart komt hij uit de 

winterslaap. 
Maagonderzoek wees uit dat mieren, ke
vers, spinnen, wantsen, vlinders en bla
deren worden gegeten. Er worden 2 leg
sels, ieder bestaande uit 2-7 eitjes, per 
jaar afgezet, het eerste in mei of zelfs 
we! eind april. In juni worden de jongen 
geboren, die de volgende lente a! halfwas 
zijn. 

PHRYNOCEPHALUS RETICULATVS 
Deze Paddekopagame bereikt een kop
romp-lengte van 54 mm. De kieltjes on
der de schijfjes van de derde teen van de 
achterpoten zijn nagenoeg gelijk. Onder 
de vierde teen van de achterpoten ligt in 
de lengte een rij schijfjes, voorzien van 
3-4 kleine Iengtekielen. Aan de derde en 
vierde teen bevindt zich gewoonlijk 
slechts aan een kant een kammetje. De 
staart is afgeplat. Meestal eenkleurig met 
op de rug cirkelvormige, Iichte vlekjes. 

Typerend is de aanwezigheid van een 
rose tot rode vlek op de schouder, die 
aan de onderzijde blauw omzoomd is. De 
soort is ongeveer verspreid vanaf de Kas
pische Zee tot aan de Syr-Darja; in Oez
bekistan worden 3 ondersoorten onder
scheiden. 



Fig. 3 
Als er geen 
gevaar dreigt is 
van de huidplooi 
rond de mond
hoeken nauwe
lijks iets 
waarneembaar. 
Foto: Lang e r
w e r f. 

Fig. 4 
Zonaanbidder 

39 

PHRYRNOCEPHALUS R. 
RETICULATUS 
Van deze ondersoort worden exemplaren 
gevonden met een rose-rode vlek aan 
weerszijden van de schouder, maar ook 
zonder schoudervlek. Op de rug een rij 
zwarte strepen, soms ietwat onderbroken. 
Onder de staart 4-5 zwarte of violette 
strepen. In Oezbekistan heeft men de 
dieren in heel de Kizilkoem-woestijn aan-

getroffen, alsmede bij Bukhara. Ze wor
den er gevonden op s tenige vlakten. In 
maart komen ze uit de winterslaap. In 
april zijn ze de gehele dag aktief, maar 
's zomers aileen 's morgens en 's avonds. 
In onderzochte magen werclen mieren, 
kevers, vlinders, maden en stukjes van 
planten gevonden. Een Jegsel bestaat uit 
2-4 eitjes. Eind juni worden de jongen 
geboren. 

HI DO.LlD8JJbU.eBhiX ITJJ3CTHHOK. Ha nepBOM D8Jlbll.e 3ali.HeH 
..ueCSJTb DO.LlD8JJbi.I.eBliX flJJ3CTHHOK. 
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Fig. 5 
Baard-Paddekop
agame inge
gP~wen in het 
zand, vlak voor 
zijn holletje. 
Foto: Langer
w e rf. 
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PHRYNOCEPHALUS R. BOETTGER/ 
Bij deze ondersoort zijn op de rug de 
afzonderlijke schubben sterk verdikt en 
zien e ruit als pukkeltjes. Op de schouder 
een rose vlek, die aan de onderzijde 
blauw omzoomd is. Hij bewoont zuid
westelijk Tadzjikistan en het hieraan 
grenzende dee! van Oezbekistan, onder 
meer bij Termez. Leeft hoofdzakelijk op 
leemachtige, vlakke terreinen met dorre 
begroeiing van loogkruid, alsem, munt en 
dergelijke. Vee! minder worden ze op 
stenige, zanderige plaatsen gevonden. 
Eind februari eindigt de winterslaap, 
wanneer het 's morgens nog rond het 
vriespunt is en het overdag 14° C wordt 
(grondtemperatuur 20° C). Begin maart 
zijn de dieren a! zonnend aangetroffen 
bij een temperatuur van 6Yz ° C, nadat 
er 's morgens nog sneeuw was gevallen. 
In de zomer zijn ze aileen in de morgen en 
avond aktief. Het voedsel bleek te be
staan uit kevers, mieren, bijen, spinnen 
en rupsen. In de zomer worden twee tot 
driemaal eitjes afgezet. De jongen groei
en zeer snel en zijn na negen maanden 
a! volgroeid. Ze wordx bijna nooit ouder 
dan een jaar, wat geconcludeerd wordt 
uit het feit dat er hal f juli bijna geen 
volwassen exemplaren meer te vinden 
zijn. 

BAARD-PADDEKOP A GAME 
(PHRYNOCEPHALUS MYSTACEUS) 
Onderscheidt zich onmiddellijk van aile 
andere Phrynocephalus-soorten door de 
grote huidplooi rond de mondhoeken. 
De kopromp-lengte is maximaal 115 mm. 
Het dwarshoedje op de kop heeft niet 
minder dan 27 schubben. De staart is 
sterk afgeplat. Bovenzijde van het lichaam 
zandkleurig met grijze of gele vlekken. 
Ook smalle, donkere streepjes aanwezig. 
De staartpunt is aan de onderzijde zwart. 
Het verspreidingsgebied omvat zuidelijk 
Kazachstan, de streek rond Astrachan, 
De oostelijke V66r-Kaukasus en Noord
oost en Oost-Perzie. In het westen loopt 
het verspreidingsgebied tot de Wolga en 
de Don en in het noorden tot 50° N.oorder
breedte. Er bestaan twee ondersoorten, 
waarvan een in Oezbekistan. 

Phrynocephalus mystaceus galli 
Staart is Ianger dan het lichaam. In Oez
bekistan komt hij onder meer voor in de 
Kizilkoem-woestijn, bij Bukhara, Samar
kand, Khiva, Karschi en Termez. Hij 
bewoont stuifzanden en halfvaste zand
grondcn. Bij regen, bij hitte en 's nachts 
verbergt hij zich onder het zand; 's mor
gens, als de lemperatuur tot ongever 17° 
C is gestegen, steekt hij zijn kop weer 
boven het oppervlak uit. Overdag, als de 
temperatuur van het zandoppervlak tot 
boven de 50° C is gestegen, is het in 
zijn holletje 35° C. In onderzochte ma
gen werden sprinkhanen, spinnen, kevers, 
mieren, termieten, wantsen en veel plan
tedelen gevonden. Voora l in de herfst 
wordt er veel zaad van wilde gras- en 
graansoorten in de magen aangetroffen. 
De paring werd half mei waargenomen. 
Tussen juni en begin augustus worden 
drie tot vijf eitjes 15 em diep ingegraven. 
Yanaf eind juli werden de jongen gesig
naleerd. 

(wordt vervolgd) 
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