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Latastia longicauda
Nederlandse naam:
Duitse naam:
Engelse naam:
Plaats in het dierenrijk:
Klasse:
Onderklasse:
Orde:
Suborde:
Infraorde:
Familie:
Lengte:
Herkomst:
Terrariumtype:

Temperatuur:

Voedsel:

Water:

Voortplanting:
Overige opmerkingen:

Langstaartrenhagedis
Reptilia
Lepidosauria
Squamata (Hagedissen / slangen)
Sauria (Hagedissen)
Scincomorpha (skinkachtigen)
Lacertidae (Echte hagedissen)
Tot 20 cm.
Noordoost-Afrika (van de Sinaï tot Senegal en Somalië) en WestAzië (Arabisch schiereiland).
Deze dieren vragen een rotsterrarium. Naast veel grondoppervlak en
een diepe bodemlaag (zand) moeten ze ook wat klimgelegenheid hebben in de vorm van stenen en stronken. Daarbij moet er goed op
worden gelet dat deze goed vast liggen en niet kunnen kantelen of vallen! De klimmogelijk- heden moeten ook een zonplaats kunnen bieden.
In het algemeen moet het terrarium droog worden gehouden, behalve
in de schuilplaatsen. Deze moeten wat vochtig zijn.
25 tot 35 °C. (dagtemperatuur)
15 tot 20 °C. (nachttemperatuur)
Een winterperiode van 4 tot 8 weken bij temperaturen tussen 8 en 10 °C.
is aan te bevelen.
Grotere insecten. Volwassen sprinkhanen, krekels, moriowormen, vlin
ders e.d. kunnen als levend voer worden aangeboden. Wormen kun
nen als aanvulling worden gegeven. Voer deze altijd in een bakje waar
ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren be
strooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toe
dienen (zie ook 'water').
De dieren vragen een kleine waterbak. Dagelijks moet het water worden ververst. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan
het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.
De dieren zijn eierleggend. Het aantal eieren per legsel bedraagt meestal
2 tot 6 stuks.
Typische grondbewoners die graag graven en de nacht en de warmste
uren doorbrengen in hun schuilplaatsen. Er zijn ongeveer 7 ondersoorten te onderscheiden.

