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Acanthodactylus scute I latus 

Hoewel het gcvaar van centonigheid drcigt, is 
er ditmaal weer een wocstijnbewoncr op de 
voorplaat afgcbccld. 
Acanthodactylus scutcllatus behoort tot dc 
familie van dc zg. „franjcvingers", zo gehcten 
omdat de schubben aan dc vingers en dc tenen 
tot een soort franjes zijn vergroeid. En bij 
Acanthodactylus scutcllatus is dczc mcrk-
waardige „franjc" het stcrkst ontwikkeld, zoals 
op dc foto ook zeer goed te zien is. 
Algcmcen wordt aangcnomen, dat dczc franjes 
ten doel hebben het wegzinken van dc potcn in 
het fijnc, losse stuifzand van hun woongebicd 
tegen te gaan. 
Van dc 12 soorten is Acanthodactylus scutcl-
latus de meest uitgesproken wocstijnbcwoncr en 
evenals zijn andere familielcden is het een 
bchendige graver, die in zeer korte tijd en met 
ccn ongelooflijk tempo der bcidc voorpoten een 
hoi in het zand kan graven, waarbij ook de 
achtcrpoten mechclpcn, door, in een vcel lang-
zamer tempo dan dc voorpoten, het zand 
achtcrwaarts wcg tc schuiven. 
Dc kleur van A. scutcllatus is zeer licht, geel-
bruin met donkerc bruinc vlckjes en stippen, 
waardoor een grote ovcrcenkomst met dc kleur 
van het wocstijnzand is ontstaan en het dier 
dus goed gccamoufleerd is. 
In gevangenschap dient men dczc dieren in een 
tcrrarium tc houden, dat vrijwel de gchele dag 
in dc zon staat, voorzovcr dat in ons klimaat 
mogelijk is. Dc temperatuur dient ca. 30° C of 
iets meer tc bedragen, want pas bij dczc tempe-
ratuur zijn dc dieren uitcrst levendig. Zoals bij 
alle woestijnbcwoncrs mag dc temperatuur 
's nachts flink dalen. 
Wel moet men cr voor zorgen, dat dc dieren 
rcgclmatig en liefst 's morgens, kunnen drinken 
(wat zc bij voorkcur doen door het oplikkcn 
van druppels), daar cr anders, volgens dc 
litcratuur althans, kans is, dat dc dieren last 
van verstoppingen krijgen. En voorts vond ik 
in dc litcratuur venneld, dat men dczc dieren 
het beste ccn wintcrslaap van 1 a 2 maanden 
kan laten doormaken, daar men dan kans hccft 
dat dc dieren zich in het volgcndc voorjaar gaan 
voortplanten, hctgeen in gevangenschap al 
mccrderc malen is gebcurd. 
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