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lacerta 38e jaargang nr. 7, pp. 57-68 

Rcdactic maandblad: H.M. van Mccuwcn, Roodborststraat 63, Leidcrdorp. 
Ledenadministratic: A.B. van Wocrkom. Volkcrakstraat 19bis, Utrecht. 
Rcdactie medcdelingenblad: M.Th. Mecuwcs, Korrc Lakenstraat 3, 2011 ZD Haarlcm. 

Bij dit blad behoort het mededelingenblad X nr. 7 

De herpetofauna van Oezbekistan ( 4) 
lngezonden januari 1977 

SCHELTOPUSIK (OPHISAURUS 
APODUS) 
De Scheltopusik, de grootste vertegen
woordiger uit de familie van de Hazel
wormen (Anguidae), bercikt in Oezbckis
tan een kop-romp-lcngte van maximaal 
45 em. Hij wordt gevonden ondermeer 
bij Tasjkent, langs de Syr-Darja, in de 
vruchtentuinen rond Samarkand en bij 
Termez. Hij leeft in het voorgebergte, in 
tuinen, op velden en dcrgelijke, maar wei 
altijd in de buurt van water, zoals bij 
bronnen en bevloeiingskanalen. Zijn gc
liefde verblijfplaats is dan ook een rivier
dal met tuinen en velden, begroeid met 
struiken. Ook tangs bergriviertjes met een 
dichte begroeiing houdt hij zich op. Vaak 
werd waargenomen dat er werd gedron
ken. 
De Scheltopusik verschuilt zich in holen 
van knaagdieren en schildpadden en on
der steenhopen. In zachte grond kan hij 
ook zelf een hoi 'graven'. In de omgeving 
van Tasjkent komt hij e ind februari uit 
de winterslaap, maar elders gewoonlijk 
pas half maart; in de bergen eindigt de 
winterrust zelfs pas tegen het einde van 
april. In maart en april zijn de dieren 
niet aileen bij zoo, maar ook bij druilerig_ 
weer aktief, als de temperatuur maar 14° 

C of meer is. In de zomer zijn ze over
dag tussen 10.00 en 18.00 uur niet ak
tief. In september/oktober worden er 
geen scheltopusiks meer waargenomen. 
Uit maagonderzoek bleek dat slakken, 
kevers, spinnen, sprinkhanen, jonge vo
gels, muizen en plantedelen tot het voed
sel behoren. Eenmaal werd er zelfs een 
staart van een skink aangetroffen. 
In de omgeving van Samarkand vindt in 
mei en begin juni de paring plaats. In 
juni en in de eerste helft van juli worden 
6-10 eitjes afgezet. Eind augustus en in 
september, soms zelfs al eind juli, wor
den er jongen aangetroffen, die een kop
romp-lengte hebben van 103-136 mm en 
een staartlengte van 150-224 mm. Na de 
eerste overwintering zijn de jongen 
slechts iets Ianger dan vlak na de geboor
te en na de tweede overwintering hebben 
ze een kop-romp-lengte van ongeveer 20 
em. Na de derde overwintering bedraagt 
de kop-romp-Iengte 23-30 em, terwijl de 
staart ongeveer 40-45 em lang is. Na 3 a 
4 jaar zijn ze bij een kop-romp-lengte van 
circa 32 em halfwas, waarna de groei 
vee! langzamer gaat. 

(wordt vervolgd) 

LITERATUUR 
8 o g d a n o v, 0 . P., 1960. De fauna van 
Oezbekistan, deel 1, Amfibieen en Reptielen, 
Akad. Wet., Tasjkent (in Russisch). 
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De Balearenhagedis, Podarcis lilfordi, 
opMenorca 
Volgens S a I v ad o r (1974) komen er 
op of om Menorca vier ondersoorten van 
Podarcis lilfordi voor, meestal op kleine 
eilandjes voor de kust. Drie van deze 
eilandjes werden bezocht tusscn 11 en 17 
juni 1978, waarbij werd gekeken naar de 
hagedissen. Van elk eiland werden er een 
klein aantal meegenomen. Op het hoofd
eiland werd P. lilfordi niet waargeno
men, ofschoon vermeld wordt dat P. lil
fordi balearica er voorkomt. In plaats 
daarvan zagen we P. sicula, een inge
voerde soort, op vele plaatscn. Hieronder 
volgt in het kort iets over de eilanden en 
hun hagedissenbevolking, iets over het 
houden in het terrarium en wat opmer
kingen over het bedreigd zijn van deze 
ondersoorten. 

Het eiland Aire, waar P. I. lilfordi voor
komt, werd op 12 en 16 juni bezocht. 
Het is een lang eiland dat bestaat uit 
kalksteen. Het ligt ongeveer 3 km van 
Punta Prima ten ZO van Menorca. Het 
westelijk dee) van het eiland is vrijwel 
geheel kaal op een paar gei'soleerde bos
jes Crithum maritimum na, die we dicht 
bij zee vonden, en een paar madelief
achtige bloemen. De oostelijke helft van 
het eiland is bedekt met een !age dichte 
begroeii'ng, waar stenen muurtjes door
been !open. Er staat een stenen ruine. 
Het eiland is onbewoond, afgezien van 
een vuurtoren. 

P. I. lilfordi was over het hele eiland 
buitengewoon talrijk. Omdat de dieren 
zwart zijn, vielen ze erg op, op de wit kalk
s tenen ondergrond. We zagen zeer wei
nig insecten op het eiland, wat doet ver
moeden dat planten normaliter een groot 
dee! van het voedsel van deze ondersoort 
vormen. Van een jong dier werd gezien, 
dat het de nectar van kleine madelief
achtige bloempjes likte. 

Het eiland Colon, dat voor de oostkust 
van Menorca ligt, ongeveer tegenover het 
dorp El Grao, werd op 14 juni bezocht. 
Het was bij verre het grootste eiland dat 
we bezochten, en we hebben dan ook 
maar een klein decl ervan kunnen ver
kennen. Het eiland bestaat uit leisteen, 
geheel bedekt met grote dichte heesters. 
De hagedissen, P. I. brauni, waren zeer 
talrijk. We zagen ze in de zon zitten op 
de leis teen; ze vluchtten in de bosjes als 
we dichterbij kwamen. Deze ondersoort 
is overwegend bruin met een blauwgroe
ne staart. Bij de o o Ioopt de biauw
groene kleur tot op de rug door. 

Op 14 juni bezochten we Addaya, het 
grootste van een tweetal eilanden ten 
noordoosten van Menorca, tegenover het 
dorp Addaya. 
We schatten de oppervlakte niet groter 
dan een vierkante kilometer. Het bestaat 
uit kalksteen, en loopt vanaf het zuid-



Fig. 2 
P. lilfordi 
brauni. 
Foto: 
Mattison 

Fig. 3 
Gran Addaya. 
Biotoop van P. I. 
balcarica. 
Foto: 
Mattison 
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strand steil omhoog om aan de noordrand 
ecn tamelijk hoge steile ro tswand te vor
mcn. Ecn klcine rotsachtigc inham vormt 
de enige veiligc landingsplaats; het ei
land is onbewoond. 
Hagedissen (P. I. balearica) werden ai
leen gevonden op de lage zuidkant, waar 
een dikke laag planten de grond bcdekt. 
Ze waren niet algemeen en moeilijk te 

zien. We vonden er ook een paar langs 
de kust tussen de rotsblokken, waar we 
ook een H emidactylus turcicus vonden. 
Dcze vorm lijkt erg op P. I. brauni, maar 
de gekleurde delen zijn hier bleekgroen. 

De hagedissen blijken het in het terra
rium goed te doen op een dieet van meel
wormen, vliegcnmaden, treksprinkha-



Fig.4 
P. I. lilfordi. 
Foto: 
M at ti s on 
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nen, krekels enz. Ook kleine hoeveelhe
den fruit worden aangenomen, zoals to
maat, banaan en sinaasappel. Ze geven 
wei de voorkeur aan insekten boven 
plantaardig voedsel. Bij P. I. lilfordi werd 
ook waargenomen dat ze uitwerpselen 
vraten (coprophagie). De o o toonden 
geen territoriun:tgedrag of agressie, maar 
ze werden nog nict een gehele voortplan
tingscyclus lang geobserveerd. Aan het 
eind van de zomer hadden de meeste 
volwassen dieren een dikke staartwortel, 
en verminderde de eetlust sterk. 
Het behoud van een reptielesoort met 
zo'n klein areaal als deze ondersoorten, 
is natuurlijk een punt van zorg voor de 
natuurbeschermer. Anderzijds lijkt de 
slechte toegankelijkheid van aile bezoch
te eilanden, en de afwezigheid van drink
water een bescherming tegen ontwikke
lingen die het biotoop zouden kunnen 
aantasten. Om deze zelfde redenen lijken 
de gevaren van bedreiging door het weg
vangen van een te groot aantal dieren, 
vooralsnog beperkt. 

Tot dusver lijkt in elk geval het op een 
kleine schaal vangen van hagedissen voor 
commercielc doeleinden, zoals deze op 
Aire gebeurd is, weinig of geen effekt te 
hebben gehad op het aantal dieren. De 
faktor die op dit eiland waarschijnlijk 
het aantal beperkt, is het voorhanden 
zijn van voedsel. 
De nederlandse regering heeft het zekere 
voor het onzekere genomen, en de in
voer van deze soort, evenals die van 
nauw verwante P. pityusensis, verboden. 

SUMMARY 
Three subspecies of P. lil/ordi were ob
served in their natural habitats: Some 
fieldnotes and notes on behavior in 
captivity are given. F inally it is stated 
that these three subspecies appear not to 
be endangered. 

LITERATUUR 
S a I v a d o r, A. 1974. Guia de los Anfi
bios y Reptiles Espanoles ICONA, Madrid. 
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Herpetologische waarnemingen in Ghana V 
Een van de fraaiste skinken van West
Afrika is ongetwijfeld Mach/us fernandi, 
een grote (snuit-anus lengte 15 em) 
skink met langgerekt llichaam; naar ver
houding korte poten en een lange staart. 
Het dier heeft een ree-bruine rug en fel 
rode flanken met daarop verticale zwarte 
banden waarin zich witte schubjes bevin
den. De zijkant van de nek is helemaal 
zwart, met slechts aan de onderrand een 
rode zone, de bovenlippen zijn rood, op 
de keel bevindt zich een aantal evenwij
dige donkerbruine strepen die op de buik 
nog maar vaag zijn te herkennen. Zelf 
heb ik deze skink in Ghana niet gezien, 
maar W. F. Rod e nburg wist in Lo
lobi een exemplaar te vangen dat in een 
hoi in een rotsige helling naast de weg 
zat. Het omliggende terrein was vermoe
delijk farmland, maar daarover bestaat 
geen zekerheid. 
Cans d a I e (1951) vond deze skink in 
Oda in het bos onder stukken vermolmd 
hout en in de grond eronder. 
Een verwante soort die echter vee! klei
ner (snuit-anus lcngte tot 65 mm) blijft 
en nog langgerekter is, is Mach/us sunde
val/i guineensis. Ook hier weer relatief 
korte poten en een dik~e staart. Bij langs 
het lichaam gelegde poten (voorpoten 
naar achteren, achterpoten naar voren) 
blijven de tenen nog ver van elkaar af. 
Deze soort heeft een lichtbruine rug met 
lengterijen van donkerbruine vlekjes en 
donkerbruinc flanken, waarop bij het o 
zwarte lengtestrcpen met daarin witte 
vlekjes voorkomcn. De buik is egaal wit, 
de keel gee!. Bij jonge dieren is de staart 
fel oranje. Zoals de korte pootjes reeds 
doen vermoedcn, hcbben we hier te ma
ken met dieren die ecn gravende leefwij
ze voeren. Tijdens het !open kronkelt het 
lichaam sterk. Enkele exemplaren wer
den onder rotsen of stukken hout in een 
tuin gevonden, andere exemplaren wer
den laat in de middag, in het 'open veld' 
aangetroffen, nl. in een laag afgevallen 
bladeren onder een heg en in een veldje 
begroeid met jonge Euphorbia. Twee jon
ge exemplaren wcrden in cacaobos tussen 
afgevallen blad gevonden. Een op 8 april 
gevangcn <? bleek zwanger te zijn. In Za 

Ire bleek deze soort termieten, krekels, 
ritnaalden, sprinkhanen en spinnen te 
eten (Schmidt, 1919). 
Op sommige plaatsen in cacaobos was 
een ander skinkje zeer talrijk. Het betreft 
hier Panaspis breviceps togoense. Het zijn 
langgerekte hagedisjes met tamelijk korte 
pootjes, maar worden ze langs het li
chaam gelegd, dan overlappen de poten 
elkaar toch nog. De snuit-anus lengte is 
ongeveer 50 mm, de staart is 1 V2 tot bij
na twee tkeer zo lang. Wat betreft de 
kleur bestaat er een sterke sexuele dimor
fie: de o o hebben een grijsbruine rug 
met dunne zwarte lengtestrepen of vlek
jes, grijze flanken en een oranje staart en 
achterpoten; de <?<? hebben een donker
bruine rug met zwarte vlekjes, een goud
kleurige dorsolaterale streep die aan de 
onderzijde begrensd wordt door een 
zwarte streep, terwijl de flanken danker
bruin zijn, de staart is grijs. Bij beide ge
slachten is de keel wit, de buik geelwit. 



Fig. 2 
Moebius 
sundevalli 
guincensis. 
Foto: 
V. d. N i e u
wen h u i zen. 

Fig. 3 
Panas pis 
breviccps 
logoensc. 
Foto: 
V. d. N i c u
wen h u i z c n. 
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Deze dieren waren te vinden in cacaobos 
waar ze zich ophielden op de bodem tus
sen de Iaag afgevallen bladeren, maar 
ook aan de oevers van kreken tussen de 
daar groeiende vegetatie. Ze begaven zich 
echter nooit te water, maar probecrden 
tc ontsnappen door tussen de bladeren 
weg te kruipen. Zowcl overdag als 
's nachts kondcn ze gevangen worden; 
of het 's nachts om opgeschrikte dicrcn 
ging of om dieren die indcrdaad aktief 
waren, valt niet met zekerheid te zeggen. 

DE VARANEN 
Van de skinken wil ik overstappen naar 
de varanen (famil ie Yaranidae), waarvan 
in Ghana twee soorten voorkomen: de 
nijlvaraan (Varanu.1· niloticus ornatus) en 
de steppenvaraan (Varanu.1· e. exanthe
maticus). De nijlvaraan kan tot 1.80 m 
lang worden, de steppenvaraan tot ruim 
een meter. Alleen de eerste soort heb ik 
zelf kunnen verzamelcn , de tweede soort 
heb ik alleen van de inhecmse bevolking 
gekregen. 



Fig. 4 
Varanus 
exanthemalicus. 
Foto: 
V. d. N i c u
wen h u i zen. 

Fig. 5 
Varanus 
niloticus 
oroatus. 
Foto: 
V. d. N i e u
wen h u i zen. 
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De nijlvaraan komt in heel Afrika ten 
zuiden van de Sahara voor, overal in de 
buurt van water. Als er ergens water 
aanwezig is kunnen we cr nijlvaranen 
verwachten, onafhankelijk van de aard 
van het omliggende terrein. Zo vond ik 
een jong exemplaar slapend in een boom 
die langs e~n sloot in savanneterrcin 
stond, maar ik trof de soort ook aan in 
het westelijke regenbos. Het zij~ uiter
mate fraaic dieren die op een zwarte 
ondergrond een patroon van naar de 
flanken toe groter wordende gele vlekken 
vertonen die op het lichaam in zes tot 
negen dwarsbanden gerangschikt zijn met 
tusscn deze dwarsbanden vele kleine, on
rcgclmatig gerangschikte gcle vlekjes. Op 
de nek bevindt zich ecn drietal hoefijzer
vormige gele strepen, waarvan er een 
van oog naar oog loopt. De staart heeft, 
net als het lichaam, dwarse series gele 
vlckken. De buik is geelwit met zwarte 
dwarsstrepen. Als aanpassiog aan z'n 
nauw met water verbonden levenswijze 
is de staart zijdelings afgeplat. Te oorde
len naar het gcringe aantal exemplaren 
dat ik van dcze soort heb gezien zijn ze 

tamelijk zeldzaam en het lijkt dan ook 
niet overbodig dat deze soort beschermd 
is. In gevangenschap eet deze soort stuk
jes visfilet, runderhart en jonge muizen. 
Uit onderzoekingen aan pas gevangen 
exemplaren in Senegal (het ging hier om 
V. 11. 11iloticus) blijkt dat deze soort een 
grote verscheidenheid aan insecten (kevers, 
vlinders, kakkerlakken, krekels, sprink
hanen) (90 % van z'n menu), spinnen, 
duizendpoten en miljoenenpoten eet, 
maar daarnaast ook tamelijk vee! ge
wervelde dieren eet. Zowel vissen, amfi
bieen, waterschildpadden, hagedissen, vo
gcls als zoogdieren werden aangetroffen 
<ci s s e, 1972). 
Zoals uit een voorgaande opmerking 
reeds duidelijk geworden zal zijn, is de 
steppevaraan kennelijk nog zeldzamer 
dan de nijlvaraan. Ook hij staat onder 
bescherming, maar doordat de Ghanezen 
het vices van beide soorten varanen 
graag eten is die bescherming niet erg 
effectief. Aileen bij het uitoefenen van 
controle op de uitvoer van dieren heeft 
ze een funktie. 
De steppevaraan is kleiner dan de nijlva-



Fig. 6 
Varanus 
niloticus 
ornatus. 
Foto: 
V. d. N i c u
w c n h u i zen. 
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raan en er gemakkelijk van te onder
scheiden door de stomperc kop, de rol
ronde staart, de grote schubbcn in de nek 
en de kleur. De rug is lichtbruin met 
donkerbruin omrande wittc ocellcn die 
in min of meer duidclijkc dwarsbanden 
staan. De staart is lichtbruin met donkcr
bruine dwarsstrcpcn. De buik wit met 
lichtbruine vlekkcn en dwarsstrccpjcs. De 
cxemplaren van dcze soort die ik in Gha
na gczien hcb warcn bcidc jongc dicrcn, 
die allebei in farm land gcvangcn warcn. 
In gcvangcnschap cet dczc soon insck
ten (treksprinkhancn), maar ook hagcdis
sen (D u n g c r, 1967b) en jongc muizcn 
(R o t t e r, 1963). Bij in hct wi ld gcvan
gen excmplarcn in Senegal blcek hct me
nu voor ongevecr de hcl ft ( 48 %) tc bc
staan uit miljoenpotcn en duizcndpotcn, 

de andere 'hclft ' uit inscktcn, waarondcr 
de kcvcrs hct bclangrijkstc warcn (21 % ). 
Vcrdcr warcn door cnkclc dicrcn huis
jcsslakkcn, stcppcvaraan- en agamcnei
ercn gcgctcn (C i s s c, 1972). Kcnnclijk 
ctcn dczc dicrcn als zc de kcus hcbbcn 
gccn gcwcrvclden, hctgccn zou kunncn 
samcnhangcn met hun tamclijk tragc rc
act ics (R o It c r, 1963 ). Volgcns Dun
g c r ( 1967b) echtcr zou dczc soort net zo 
akticf zi jn als de nijlva raan en even gocd 
kunncn zwcmmcn, hctgccn ik bctwijfcl, 
gczicn de kortc en ronde staart. 
S c h mid t (19 19) bcschrijft hoc dcze 
soort z ich tcgcn bclagcrs in ccrstc instan
tic vcrdcd igt door met de staart tc slaan 
en pas daarna tc bijtcn, en tcvcns 
hoc hct d icr zich dood houdt als hij tc 
lang lastig gcvaltcn wordt. 
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Basiliscus vittatus in een terrarium 
I ngezonden: oktober 1978 
lnhoudsoverzicht: inleiding - de kas - de 
dieren - het gedrag - voortplanting - sum
mary. 

IN LEIDING 
De kleinste uit het illustere gezelschap 
der basilisken, Basiliscus vittatus, heeft 
waarschijnlijk door zijn kleine formaat, 
de voorkeur · van diegene die in een 
klein huiskamer terrarium toch deze im
posante hagedissen houden wil. Oat is 
begrijpelijk, maar niet terecht. Mijn er
varingen met die soorten basilisken (B. 
basi/iscus, B. plumifrons en B. vittatus) 
hebben mij geleerd dat van deze soorten 
B. vittatus veruit de levendigste is. Ik 
hou deze dieren dus in een kasterrarium. 

DE KAS 
De plantenkas is onder bepaalde voor
waarden een goede woongelegenheid 
voor basiliken. Die voorwaarden zijn; 
een minimumtemperatuur van 14° C, 
een maximum van 40° C, voldoendc 

klimtakken en een verwarmd waterbad. 
Een stuk van mijn plantenkas van 1,60 m 
breed 2,50 m diep en een hoogte die 
verloopt van 1,80 m naar 2,40 m, heb ik 
aan deze minimumvoorwaarden Iaten 
vol-doen. Het is ingericht met peretak
ken en er is een kleine vijver in gegra
ven. Verder is het rijk beplant met o.a. 
Bilbergia en Guzmannia, diverse Philo
dendron-soorten, een Monstera, enkele 
Dip/adena, een Passif/ora en een grote 
hoeveelheid kleine kruidachtige planten. 
De verwarming geschiedt met twee ra
diatoren van de c.v., aangevuld door een 
blaaskachel, aangesloten op een thermos
taat, die afgesteld staat op 21 ° C. En in 
een dubbelglazige kas werkt elk zonne
straaltje als een verwarming. Zelfs in de 
winter doet een zonnige dag de tempera
tuur nog oplopen tot 32° C. 's Zomers 
kan dat soms tot 50° C gaan en dan is 
het zaak op tijd te luchten. In elk geval 
zijn cr bij de bodem altijd plaatsen die 
koel zijn; 20-25° C 's zomers en 15-18° 
C 's winters. De diercn hcbben dus 's win
ters een koude periode. 



Fig. 2 
Basiliscus 
vittatus. 
Foto: 
Mudd e. 

Fig. 3 
Basiliscus 
vittatus. 
Foto: 
Mudd e. 
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DE DIEREN 
Het mannetje is kaneel- tot grijsbruin. 
Boven de ogen tot in de nek loopt aan 
weerszijden van de kop een zwavelgele 
streep. Een dergelijke streep loopt vanaf 
de kaken tot boven de voorpoten. De 
keel is oranje gevlekt, de lippen blauw
aehtig. De staart is roodbruin en aan de 
aehterste helft gebandccrd. Op de kop 
heeft de man een kam die bijna zo groot 
is als de kop zelf. 
Het vrouwtje is geelgrijs met donkere 
Iengtestrepcn over de rug met daartus
sen donkcrc vlekjes en een donkere kop 
met een klein kammetjc. Het mannetje 
heeft een Iiehaamslengtc van ongevecr 
15 em het vrouwtjc 10 em. 

HET GEDRAG 
De dieren zijn aanvankelijk nogal sehuw. 
Maar eenmaal gewend zijn ze bij vol
doende hoge temperatuur zeer aktief met 
kopknikken, jagen en springen. De mini
mumtemperatuur voor aktiviteit is 20° C, 
maar om zieh eeht Iekker te voelen wit
len ze graag 26° C. Het voedsel bestaat 
uit vrijwel alles wat beweegt. Voorkeur 
gaat uit naar spinnen en sprinkhanen. 
Ecn drietal Anolis carolinensis dat uit 
een naburig terrarium ontsnapte ver
dween eveneens spoorloos in de basilis
kenkas. Omhoog gegooide regenwormen, 
die door de bladeren kronkelen worden 
ook gegeten. 
Vitaminen worden af en toe toegediend 



Fig. 4 en 5 
Basiliscus 
vittatus. 
Foto: 
Mudd e. 
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door ze in vloeibare vorm in te spuiten 
in sprinkhanen. Jonge muizen worden 
slechts weinig gegeten. Na de maaltijd 
zitten de basilisken graag op de blote 
uiteinden van de takken, in de zon. Ge
zwommen wordt er door deze soort wei
nig. 

VOORTPLANTING 
Diverse malen was het wijfje drachtig. 
Een enkele keer heb ik ook eieren ge
vonden in de vijver. In de bodem geleg
de eieren zijn onvindbaar. Kans dat be
graven eieren uitkomen is klein, omdat 
de temperatuur in de bodem niet boven 
de 18° C uit zal komen. Na drie misluk
te kweekjaren ben ik me er voor aan 
het inspannen om toch ooit eens jonge 
basilisken te krijgen. 

Toevoeging van twee paar anderssoortige 
basilisken had tot gevolg dat de uitbrei
ding van het basilisken-gedeelte onver
mijdelijk werd. Een gedeelte van de bo
dem van het nieuwe gedeelte heb ik ge
probeerd om te bouwen tot broedbodem. 
In een kuil heb ik enige platen poly
styreen neergelegd, daarop een dun laagje 
turfmolm, dan een verwarmingskabel en 
weer een laag turf. Daarnaast schijnt er 
op deze broedheuvel een spotje en werd 
de overige bodem onaantrekkelijk ge
maakt met puin enz. 

SUMMARY 
A couple Basi/iscus vittatus is being kept 
in a glasshouse (bottom surface area 
1,60 m X 2,50 m) at a temperature 
ranging from 21-40°C (extrema: 14 and 
50°). The animals behave lively and feed 
on all kinds of small animals. 
Circumstances, so far beyond my control, 
prevented the hatching of the eggs, that 
were laid several times. An attempt is 
made to improve this. 

Binnenkort te 
verwachten: 
B r a n d e n b u r g: Yerslag van de fo
rumdiscussie Wet Bedreigde Uitheemse Dier
soorten. 


