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.Lacerta' is het maandblad van de Nederlandse Verenlging 
voor Herpetologie en Terrariumkunde. Het heeft ongeveer 
1400 abonne's, waarvan ongeveer 150 in het buitenland. 
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,Lacerta' is a monthly publication of the 'Nederlandse 
Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde' (Dutch 
Society for Herpetology). It has over t400 subscribers. of 
whom about 150 live abroad. Most of its readers are 
amateurs in the field of herpetology. 
All kinds of articles on amphibians and reptiles may be 
published. There is a preference for papers on their ecology 
and ethology. Taxonomic and systematic problems can be 
discussed. but Lacerta is not a journal for o riginal publica
tions on these subjects. There is a special interest for 
articles on the reproduction of amphibians and repti les in 
the terrarium. 
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De geboorte van een Afrikaanse 
doorstaartagame U romastyx acanthinurus 

lngezonde n: november 1979 
lnhoudsoverzicht: Inleiding · terrarium - toenade
ringen - eieren - het slome jong- summary- litera
tuur 

INLEIDING 

AI meer dan vijf jaar verzorg ik nu Afrikaanse 
doom staartagamen, sinds een vriend ze voor 
me ui t Marrakesj meebracht. Dit jaar had ik 
voor het eers t e ieren. Er werd een jong ge
boren, dat echter jammer genoeg slechts vij f 
dagen in Ieven bleef. 
Toch wilde ik deze geboorte in de openbaar
heid brengen, want voorzover mij bekend is 
het zeldzaam dat een doomstaartagame in een 
terrarium eieren legt. Nog nooit werd buiten 
het land van herkomst een doomstaartagame 
in gevangenschap gekweekt. 

TERRARIUM 

Het paartje agamen waarover het in dit verhaal 
gaat houd ik samen met enige gordelstaart
hagedissen , skinken e n halsbandleguanen in 
een te rrarium van 2 ,25 x 1,25 x 0,60 m (I x b x 
h). Op de bodem ligt een 5 tot IOcm dikke laag 
duinzand en wat basaltblokken. Het zand is 
zeer droog, waardoor de ontlasting snel uit
droogt en gemakkel ijk uitgezeefd kan worden. 
De verlichting bestaat uit twee TL-buizen van 
40 W , de ene kleur 33 en de andere True-lite. 
Twee comptalux lam pen (flood) van 75 en I 00 
W verzorgen de stralingswarmte. Er is geen 
bodemverwarming, want dat vind ik tegen
natuurlijk. 
Als drinkgelegenheid is er een platte water
bak, hieruit heb ik de doomstaartagamen 
echter nooit z ien drinken. 
De re latieve luchtvochtigheid in het terrarium 
bedraagt ongeveer 40 a 50% 
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TOENADERINGEN 

In februari en maart zag ik het mannetje toe- .· 
nadering zoeken tot het vrouwtje. Als het · 
wijfje bij hem onder de warmtelamp · kwam 
liggen begon het mannetje over haar heen en 
weer te kruipen en met zijn kop te knikken. 
Hoe diehter hij haar kop en nek naderde hoe 
meer hij zijn kop sehokkerig heen en weer ging 
bewegen. Mijn varanen doen het ongeveer op 
dezelfde manier: Helaas heb ik -de eigenlijke 
paring niet gezien, maar begin juni waren aile 
huidplooien aan de zijkant van het vrouwtje 
verdwenen en kon ik de eieren at voelen zitten . 

EIEREN 

Op 22 juni '·s avonds om negen uur zag ik dat 
het vrouw~je overal in het terrarium probeerde 

te graven. Toen besloot ik , voor het eerst in 
zestien jaar, het jaarlijkse TT-evenement in 
Assen mijn neus voorbij te Iaten gaan. Meteen 
maakte ik een vochtige plek in het terrarium, 
maar die avond gebeurde er verder niets. Ook 
de volgende dag liep ze de hele dag te spitten 
en te graven. De dag daarop eindelijk begon ze 
's morgens om half elf haar eerste ei te leggen. 
Daarna kwam erom de twintig minuten een ei. 
Toen er na 10 eieren at een uur niets gebeurd 
was, daeht ik dat ze klaar was. Ik heb toen de 
tien eieren weggebracht naareen bevriend rep
tielen houder, omdat hij met het uitbroeden 
van slange- en schildpaddeeieren nogal succes 
heeft, terwijl ik met de eieren van basilisken 
en wateragamen tot nu toe steeds teleurstel
lende resultaten behaal. Bij nadere beschou
wing bleken negen van de tien eieren bevrucht 
te zijn, in het ei was een donkere vlek te zien 
op de plaats waar het embryo zieh zou gaan 
ontwikkelen. Omtlat de eieren zo vers waren 
was dit at te zien zonder ze voor een lamp te 
hoeven houden. 
Weer thuis aangekomen zag ik dat er nog zes 
eieren gelegd waren, hiervan waren er vier 
bevrucht. In totaal waren er dus zestien eieren 
gelegd, volgens G r e not een normale hoe
veelheid. De vier eieren begroef ik in duin
zand dat ik door regelmatig sproeien vochtig 
hield.De temperatuur was dag en nacht 30°C. 
Vlak na het leggen maten de eieren 3,7 x 2,0 
em. 
De eerste vier weken groeiden ze in de lengte 
en de breedte I mm per week, de volgende 
twee weken 2 mm per week. Toen de eieren 
4 ,5 x 2,8 em waren stopten ze met groeien. De 
eieren bij mijn vriend w:~ren na een week alle
maal verdroogd. Bij mijzelf was het eerste ei 
na drie weken dood. Op 3 augustus maakte ik 
een tweede ingedroogd e i open, hierin bevond 
zieh een embryo van 2,5 em. Ruim twee we
ken later was er nog een ei ingedroogd. Toen 
ik dit openmaakte was het nog voor de helft 
gevuld met dooierzak, in de andere helft zat 
een bijl)a volledig ontwikkeld doodjong van in 
totaal 6 em. De huid van het diertje was at 
gekleurd en getekend. Beide embryo's heb ik 
bewaard. De vniag rees natuurlijk wat ik ver
keerd gedaan kon hebben. De heer 
C o r n e I i s s e n uit Haarlem adviseerde 
me het laatste ei in voehtig mos of fijn grind te 
Ieggen. Hij daeht dat de eieren gestikt waren, 
omdat het fijne zand door het vele sproeien 
was diehtgeslagen. 
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HET SLOME JONG 

Op 8 september's avonds om half e lf, dus na 
77 dagen, zag ik dat het laatste e i was uitge· 
komen, aileen de kop van het diertje stak pas 
naar buiten. Na een tijdje kroop het helemaal 
uit het e i, het bleek via de navelstreng nog 
verbonden te zijn met een dooierzak van I ,5 
em. Deze verbinding verbrak pas de volgende 
dag. De kle ine agame wilde uit z ichzelf geen 

voedsel tot zich nemen, zodat ik na twee dagen 
besloot hem te dwangvoederen met wat eigeel 
met gistocal. De volgende dag stopte ik nog 
twee krekeltjes van 5 mm in z ijn bek. 
Voor een pasgeboren hagedisje was het diertje 
vee) te s loom, het bleef de hele dag op dezelf
de plaats zitten. 
lk begreep al gauw dat het heel moeilijk zou 
worden het in Ieven te houden. AI na vijf 
dagen overleed de eerste gevangenschap ge.
boren Afrikaanse doomstaartagame. 

SUMMARY 

After five years in captivity an African mastigure 
lizard laid sixteen eggs. Thirteen eggs were fer
tilized. 
Twelve eggs shriveled up in the fLrSt 8 weeks. After 
77 days of incubation at 3o•c one young hatched. 
The animal was lethargic and showed no appetite. 
Egg-yolk and small crickets were force-fed, but 
after five days the small creature died. 

LITERATUUR 

G reno t, C., 1976. Ecophysiologie du Jezard 
saharien Uromastix ac:anthinurus Bell, 1825 
{Agamide herbivore). Ecole normaleParis. 
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V erzorging van de koningspython 
(Python reg ius). 

lngezonden: 1979 
lnhoudsoverzicht: Inleiding - terrarium - huis
vesting - copulatie- kweekresultaten 
geslachtsverschillen summary - literatuur 

IN LEIDING 

De koningspython is de kleinste vertegen
woordiger van de onderfamilie der Pythoni
nae. Zijn lengte blijft meestal onder de 200 
em. Het gewicht van de volwassen vrouwtjes 
kan gaan tot 2500 g. De mannetjes blijven 
meestal kleiper en wegen ook minder; 100-
150cm, 1000-1500 g. (Ma t z, 1971). 
Deze kJeine python bewoont de vochtige re
genwouden en drogere savannen van West- en 
Midden Afrika (Pitman, 1938). Het is 
vooral een bodem bewoner maar klimt ook 

uitstekend. Hij is niet agressief en roll zich bij 
verstoring meestal op tot een bal, vandaar ook 
zijn Amerikaanse bijnaam "ball python". 
Door zijn geringe afmetingen is het een inte
ressant terrariumdier. Een groot nadeel heb
ben ze wei: in het begin van de gevangenschap 
zijn ze soms moeilijk aan het eten te krijgen. 

HOE MOEILIJK IS PYTHON REGJUS IN 
HET TERRARIUM? 

Bij de vele kontakten met regius liefhebbers 
hoor ik steeds hetzelfde verhaal terug: maan
denlang weigeren de slangen aile aangeboden 
voedsel! In de voorbije vijf jaar heb ik me 
speciaal met deze soort bezig gehouden. In 
deze tijd kreeg ik vee! uitgemergelde dieren 
binnen die door hun radeloze eigenaars wer
den afgestaan. 
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Om deze slangen er bovenop te krijgen heb ik 
een therapie ontwikkeld die zeer succesrijk is. 
Aan de hand van een voorbeeld zal ik dit dui
delijk maken. Van een vriend kreeg ik een P. 
regius die bij hem na 7 maanden nog steeds 
niet had gegeten. Het beest was 92 em lang en 
vel over been. werkelijk een alarmsituatie. Bij 
een eerste kontrole bleek de slang vrij van 
uitwendige parasieten; wei waren er enkele 
stukken oude verve lling aan het dier blijven 
vastzitten. 

(A) 
(B) 
(C) 
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Na een half uurtje lauw baden waren de stuk
ken los. de huid eronder was gaaf. Onmiddel
lijk werd een injectie gegeven met Vit.B
complex ( I ml). Vijfdagen laterbegon ik met 
dwangvoederen. Een halfwas muis, gedood, 
werd goed nat gemaakt en met een pincet de 
slokdann ingeduwd. Dit is beslist geen lach
werk; tot tienmaal toe werkte de slang de muis 
weer naar buiten . Na een elfde poging begon 
ze te n s lotte toch met doorslikken. Na een 
zestal dagen vond ik een eerste faecespakketje 
water op wees dat de inwendige organen goed 
marcheerden. Oit pakketje werd op hetlab. in 
de R.U .G. (Rijksuniversiteit - Gent) onder
zocht op allerlei wormen. 
Deze test bleef negatief. Verder werd iedere 
week een halfwas muis gestopt. Na enkele 
weken ging dit karwei vlotter, na 2de of 3de 
poging begon de s lang door te slikken. Het 
gewicht beg on stilletjes op te lopen en er volg
den enkele vervellingen. 
We konden het dier als gered beschouwen. Pas 
na 8 maanden dwangvoederen is de python 
zelfstandig beginnen te eten en doet dit tot op 
hede n regelmatig. Haar gewicht is nu 900 g. 
bij een lente van II 0 em. Later werden nog een 
tiental P. reg ius , waaronder ook kleintjes van 
30-40 em, op dezelfde manier aan het eten 
gebracht. Bij een tweetal kwam de hulp helaas 
te laat. 

HUISVESTING IN HET TERRARIUM . 

In een terrarium van I 15x50x I 00 em (lxbxh) 
zijn sedert januari 1977 vier Python regius 
ondergebracht waarvan met zekerheid kan 
worden gezegd dat het 2 koppeltjes zijn. 
Lengten - gewichten - leefdtijd. 

I ste ex . <j? L: 130 em Gew.: 2080g. leefdtijd: ?? 
2de ex. 0 L: 90cm Gew.: 820 g. leefdtijd: 6 J . 
3deex. 0 L: 100 em Gew.: 880g. leefdtijd: 4 J. 
4de ex. <j? L: 92cm Gew.: 720g. leefdtijd: ?? 

Verder in de tekst zullen we gemakshalve de 
dieren met hun letter aanduiden. 
Verdere inrichting van de bak: enkele stexige 
takken die tot onder de lichtkap klimmen·en 
een waterbak van 40x20x 10 em (lxbxh).-De 
bodembedekking bestaat uit een laagje hout
krullen.Een bodemverwarming zorgt voor bo
dem temperatuur van 28°C. 
De luchttemperatuur varieert van 28 tot 33~C. 
Verwanning en Iicht branden van 7h30 tot 
21h30. Tweemaal per week wordt flink water 
gesproeid. De luchtvochtigheid schommelt op 
die manier van 85% niet tot de sproeibeurt 
afzakkend tot 60% over de volgende paar da
gen. 
De dieren worden met kleurmuizen en jonge 
ratjes gevoerd. 

COPULA TIE'S. 

Volgens gegevens van andere auteurs valt de 
paartijd bij P. regius in oktober/november. Dit 
werd bewaarheid waht op 3 november '77 om 
9 uur 's avonds zag ik o B voortdurend langs 
<j? A kruipen en met zijn kop duwende bewe
gingen maken tegen haar lijf. Met zijn kleine 
spoortjes krabde hij ook haar achterlijf. Een 
tijdje later lagen beiden in copula. 
Dit minnespel duurde nog de ganse volgende 
dag, afwisselend waren de slangen vast en los. 
Wei werd vastgesteld dat niet bij elke copu
latie de hemipenis werd ingebracht. Er zijn dus 
ook vee! schijncopulaties bij. Na die dag/nacht 
waren de hofmakerijen voorbij. De overige 2 
exemplaren hadden geen interesse. 
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Deze periode scheen mij erg kort, bij andere 
pythonsoorten duurt de paringsperiode meest
al enkele weken. Toch hoople ik op eieren 
omdat het wijfje vanaf die datum alle voedsel 
weigerde. Ook de andere bewoners aten vanaf 
die datum niet meer. Normaal zouden rond 
eind februari de eieren komen. Op 14 februari 
'78 begon moeder slang opnieuw te vreten, 
van 14 tot 28 februari at ze 13 volwassen 
muizen, zodat ik alle hoop op nakomelingen 
kon Iaten varen. Het duurde nog tot 13 mei eer 
de eerste vervelling kwam. 
Op 24 mei '78 werd ~ A opnieuw bekropen 
maar nu door o C, die aan de eerste paringen 
niet had deelgenomen. Zijn pogingen waren 
veel intensiever en hij copuleerde zowel met 
~ A.als met 2 D. 
Ook hierbij waren veel copulaties schijncopu
laties. Wei valt hier op te merken dat aile vier 
de pythons bleven door eten. De paringen 
duurden tot 10 juli '78. Normaal had dit evene
ment eieren moeten opleveren in oktober/no
vember. Ook deze keer helaas geen resultaat. 
Eind november '78 begon 0 C opnieuw avan
ce's te maken bij ~ A; ook werd gecopuleerd 
en dit duurde tot eind december '78. Mannetje 
B die vorigjaar had gepaard deed nu niet mee. 

Opnieuw werd gedurende de paarperiode niet 
gegeten door aile 4 de slangen. 
Ook deze keer geen eieren; ~ A is half januari 
' 79 verveld en opnieuw gaan eten. 
Wat de oorzaken zijn van de herhaalde mis
lukkingen is mij nog een raadsel. De enige 
oorzaak die ik zou kunnen bedenken is dat de 
dieren nog te jong zijn. Vandaar misschien de 
vele schijncopulatie's. 

De toekomst zal moeten uitwijzen wat er fout 
was; de aanhouder wint! 

ANDERE KWEEKRESULTATEN lN GE
VANGENSCHAP. 

Bij nazicht van de literatuur heb ik enkele 
gegevens gevonden over kweekresultaten in 
gevangenschap. Een kweek is duidelijk be
schreven door L o g a n ( 1973) in de Houston 
Zoological Gardens (Texas). 
Het betrof hier een paartje gevangen in West
Afrika. 
Het mannetje was 106 em, het vrouwtje 137 
em. De dieren werden het ganse jaar samen 
gehuisvest bij een vrijwel constante tempera
tuur (25-28°C). Ieder jaar opnieuw vertoonden 
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ze een soort wintenust door 4 maanden voed
sel te weigeren. Deze voedselstakingen be
gonnen meestal in oktober/november en ein
digden in maart/ april wanneer de eieren wer
dengelegd. 
In de jaren 1969-1972 werden vier legsels ge
produceert. De grootte hiervan varieerde van 6 
tot 9 eieren. Aile eieren werden 's nachts ge
legd in een dichte hoop. 
De eieren van P. regius zijn zeer groot in 
vergelijking met die van andere pythonsoor
ten. Afmetingen: 72-87 bij 52-61 mm. 
Het vrouwtje was dermate uitgeput door het 
eieren leggen en door de lange voedselstaking 
dat de legsels kunstmatig werden uitgebroed. 
Bij het afnemen werden deze door de slang 
hardnekkig verdedigt. 

Twee reeksen werden succesrijk uitgebroed, 
van de 6 eieren uit '69 had men 6 jongen, van 
het legsel uit '71 kreeg men van 7 eieren 5 
jongen; de overige jongen kwamen 2 dagen 

later te voorschijn maar bleken niet levens
vatbaar. De overige 2legsels werden te warm 
uitgebroed en kwamen niet uit. De incubatie
tijd bedroeg 90 tot 97 dagen. Na de 90ste dag 
zijn de jongen Jevensvatbaar. 

GESLACHTSVERSCHILLEN. 

Uiterlijk zijn bij Python regius wetmg ge
slachtsverschillen vastgesteld. Proeven die op 
een grote reeks dieren werden uitgevoerd zo
als het meten van de diameter en de lengte van 
de sporen, lengte .van de staart, bekijken van 
de beschubbing rood de cloaca, bleven echter 
zonder duidelijk resultaat. 
Het enige waar we op het oog kunnen mee 
werken is het verschil in grootte tussen de 
dieren: vrouwtjes meestal zwaarder en Ianger 
mannetjes meestal Iichter en korter. Uiteraard 
moeten we dan dieren hebben van ongeveer 
gelijke leeftijd. 
De enige zekere methode om het geslacht van 
een python te bepalen is beschreven door o.a. 
S z i d a t ( 1968) en Honegger (1978). Hier
bij wordt, door middel van een knopsonde, het 
al of niet aanwezig zijn van de hemi~nes 
onderzocht. 

SUMMARY 

The author describes the difficulties in keeping P. 
regius in captivity and gives his method of force
feeding with this species. Several times mating 
behaviond was observed. However eggs were never 
produced, probably because the animals were too 
young. 
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Het valt me op hoe vaak terrariumdieren en 
mieren iets met elkaar te maken hebben. Mijn 
ideeen hierover heb ik eens op een rijtje gezet 
in de hoop dat iemand er iets aan beeft. 
In wetenschappelijke artikelen over bagedis
sen en kikkers komt men vaak analyses van de 
maaginhoud van deze dieren tegen. Opvallend 
daarin is de grote hoeveelbeid mieren die dik
wijls vermeld wordt. Enkele soorten eten bijna 
aileen mieren. Het artikel van 
H o o g m o e d over de bagedissen van Suri
name geeft er een aantal voorbeelden van, 
zoals de bonte steltloperleguaan (Plica umbra) 
en de doomstaartleguaan ( U racentron azu 
reum). 
Bekende voorbeelden zijn natuurlijk ook de 
bergduivel (Moloch horridus) en de vliegende 
draakjes( Draco). 
Misschien een reden om de mierofhet miereei 
als voedsel eens toe te pas sen? 
Daar komt nog bij dat vele bodembewonende 
hagedissen, zoals skinken, en een aantal 
wormslangen (Typhlopidae) een gladde, 
barde huid hebben. Dat is bandig bij een gra
vende levenswijze, maar bewijst vast ook 
goede diensten tegen mierebeten. E"n juist op 
de bodem vinden we volop mieren. In de vrije 
natuur hebben tie meeste hagedissen wei een 
paar rode bloedluizen bij zicb, bij skinken in 
bet wild heb ik ze nog nooit gezien. In ge
vangenschap zag ik skinken die wei luis bad
den, ik denk dat in de natuur de mieren de 
skinken van hun luis afuelpen. 

lk vermoed dat er tussen bepaalde soorten rep
tielen en mieren een soort symbiose bestaat. 
Misscbien is bet interessant om bier in een 
terrarium eens waamemingen aan te doen. 
Leest u echter eerst bet artikel van 
V a nE i j s den, want aan mieren in better
rarium zitten ook nadelen! 

SUMMARY 
The author gives his thoughts about ants in the 
terrarium, he mentions some animals that feed 
almost entirely on ants. He asks for more obser
vations about ants and their role in removing ecto
parasites from reptiles. 

LITERATUUR 
H o o g moe d, M.S., 1974, 1975. De hagedis
sen en wormhagedissen van Suriname. Lacerta 33, 
pp31,87,143en 179. 
E i j s den, E. H. T h. van., 1978. Tilland
sia's, mieren en nog wat. Lacerta 36,- 152 



11 

Enquete 
Begin april werd er door de redaktie van het 
maandblad een enquete rondgestuurd die be
doeld was om de lezers de gelegenheid te 
geven hun wensen kenbaar te maken. 
Tot ons grote genoegen hebben meer dan 350 
leden van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

RESULT A TEN 

Hieronder vermelden wij de vragen met daar
achter het percentage van de inzenders dat de 
betreffende keuzemogelijkheid heeft aange
kruist. 

A) Vindt u het blad 
I) goed 
2) matig 
3) slecht 
4) wisselend 

B) Vindt u de inhoud 
I ) precies goed 
2) te moeilijk/wetenschappelijk 
3) te makkelijk/onwetenschappelijk 

C) Leest u LACERTA 
I) helemaal 
2) gedeeltelijk 
3) nauwelijks 
4) niet 

D) Wat leest u het eerst? 
I) LACERTA 
2) Mededelingenblad 
3) Bijsluiter 

23,4% 
40,1% 

6,5% 
29,9% 

33,1% 
35,6% 
10,6% 

49,6% 
45,1% 

4,8% 
0,6% 

40,4% 
49,1% 
10,5% 

E) lndien u zelf geen artikelen voor LACERTA 
schrijft, wat is hiervan de reden? 

I) lk vind mijn waarnemingen te onbelangrijk 
of onvoldoende. 45,4% 

2) Ik weet niet hoe ik het moet opschrijven. 
2,0% 

3) lk vind LACERTA niet het geschikte blad 
voor mijn artikelen. 6,6% 

4) lk ben bang dat het toch niet geplaatst wordt. 
2,6% 

5) Het duurt te lang voordat het gepubliceerd 
wordt. 3,1% 

6) Ik zou wei will en, maar ik kom er gewoon 
niet toe. 29,3% 

F) Geef uw interesse aan voor de volgende on
derwerpen. 

a) terrariumhouden 
b) reisverslagen 
c) gedetailleerde 

veldwaarnemingen 
d) boekbesprekingn 
e) korte stukjes 
f) terrariumtechniek 
g) bedreiging en 

bescherming 

positief matig negatief 
90,8% 5, I% 4,2% 
28,2% 27,2% 44,6% 

51,9% 27,8% 20,3% 
47,5% 25, I% 27,4% 
53,2% 3I,5% 15,3% 
81,4% 9,5% 9,I% 

68,7% 18,7% I2,6% 

G) Van welke onderwerpen treft u in LA
CERTA te weinig aan? (zie F) 

abc de f g 
30,7 1,3 8,4 5,7 11,6 30,5 11,7 % 

H) Waaraan zoudt u de voorkeur geven? 
a) een dik (16 pagina's of meer) blad zonder 

kleurenfoto's 34,4% 
b) een dunner blad maar dan met kleuren-

foto's 10,3% 
c) een dik blad met kleurenfoto's en hogere 

contributie 55,3% 

Doordat niet altijd iedereen elke vraag heeft 
beantwoord, is de som van de percentage niet 
altijd IOO. 

COMMENTAAR 

Ons vermoeden dat er onder de lezers enige 
onvrede heerste over de inhoud van bet 
maandblad is door deze enquete bevestigd. 
Heel kort samengevat komt bet erop neer dat 
de artikelen door veel mensen te moeilijk en te 
wetenschappelijk worden gevonden, terwijl ze 
ook vinden dat er te weinig op de terrarium
hobby gerichte artikelen verschijnen. 
Bij vraag E gebruikt 89% van de inzenders een 
van de excuses om zelf geen artikeltje te 
hoeven schrijven en dat, terwijl bet voor ieder
een toch duidelijk is dat de leuke artikeltjes 
voor een groot deel juist door deze mensen 
geschreven zou kunnen worden. Wij weten 
best wei dat niet iedereen even vlot en makke
Iijk schrijft, maar de redaktie is altijd bereid 
om steun te verlenen. 

Als laatste punt van de enquete hebben we 
gevraagd om verdere kritiek en voorstellen ter 
verbetering van het maand/mededelingen-
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blad. Gelukkig hebben heel veel inzenders 
hier een goed gebruik van gemaakt. Het is 
helaas niet mogelijk de vele positieve ideeen in 
dit artikeltje te bespreken. 
Wij zullen zoveel mogelijk proberen de vele 
bruikbare suggesties te verwezenlijken. Het 
gebruik van kringlooppapier voor bet mede
delinJ!enblad, een veel geopperd voorstel, is in 
tegenstelling tot wat veel mensen menen om 
druk- en verzendtechnische redenen niet 
kostenbesparend. 

Boekbespreking 

R.A. AVERY, 1979. 
Lizards - A Study in Thermoregulatioiz. 

Bovenstaand boekje is over het algemeen heel 
duidelijk geschreven en behandelt vrijwel aile 
facetten die met thennoregulatie te maken 
hebben. 
Voor iedereen, die met enige interesse het 
artikel van d e K o n i n g h (Lacerta, jaar
gang 32, 1973) over regulatie van de lichaams
temperatuur bij reptielen en amfibieen heeft 
gelezen, biedt dit boekje een mooie gelegen
heid om zich wat verder in deze materie te 
verdiepen en om op de hoogte te komen van de 
huidige stand van kennis. Maar omdat de door 
ons gekozen "huisdieren" in hoge mate af-· 
hankelijk zijn van de temperatuur van de om
geving, dus van de temperatuur die wij via 
allerlei voorzieningen moeten teweeg bren
gen, is dit boekje eigenlijk een must voor elke 
goede terrariumhouder. 
Het tweede hoofdstuk (na de inleiding) be
handelt de verschillende termen die met be
trekking tot thermoregulatie zijn ontstaan en 
de manier waarop hagedissen door middel van 
gedrag hun lichaamstemperatuur vrij constant 

Tot besluit kunnen wij slechts vaststellen dat 
veel mensen een leesbaarder maandblad wil
len. Wij zijn graag bereid hier een groot deel 
van onze vrije tijd in te steken, maar de ge
vraagde artikelen zullen toch voor het grootste 
deel door de terrariumhouders zelf geschreven 
moeten worden. 
En u was toch ook terrariumhouder ... ? 

De redaktie 

weten te houden. Het is jammer dat het A very 
niet is gelukt om het derde hoofdstuk over de 
fysiologie en de evolutie van homeothermie 
(wannbloedigheid) even simpel uit te leggen 
als de rest van de hoofdstukk~n. Ook juist 
omdat in dit hoofdstuk wordt duidelijk ge
maakt dat reptielen echt nog niet zo ver 
'' achter lopen'' ten opzichte van vogels en 
zoogdieren en dat juist de koudbloedigheid er 
voor zorgt dat met name kleine hagedissen in 
zeer extreme klimatologische omstandig
heden kunnen Ieven. 
Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstukken 
over aanpassingen aan hete en aan koude kli
maten: De resterende hoofdstukken over ther
moregulatie bij dinosauriers en over de in
vloed van thennoregulatie op het sociale ge
drag en de regulatie van bet aantal exemplaren 
van een populatie (bevolking), de populatie
dynamica maken van dit boekje een veelzij
dig. zeer goed leesbaar geheel. Niet in de 
Iaatste plaats vanwege de beknoptheid en de 
lage prijs, kan ik dit boekje bij iedereen van 
harte aanbevelen. 

P.E. Ouboter. 


