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Latijnse naam:
Takydromus sexlineatus
Nederlandse naam: Zesstreeplangstaarthagedis
Duitse naam: Sechsstreifige langschwanzeidechse
Engelse naam:
Six-striped long-tailed lizard

Uiterlijk
De zesstreeplangstaarthagedis is een relatief kleine hagedis, die een bruine grondkleur met onregelmatig verspreide vlekken. Relatief kleine hagedis, bruine grondkleur met onregelmatig verspreide 'vlekken', en lichte en donkere banden. Lengte 30 cm waarvan ongeveer 25 cm de staart is.
Verspreidingsgebied
Dit dier komt in Zuid-Oost Azie voor.
Huisvesting
Een hoog, redelijk droog, klimterraium van 50 x 40 x 40 cm kan uitstekend voldoen voor een mannetje en twee vrouwtjes. Neem een achterwand van kurk want deze hagedis heeft geen hechtlammellen maar nagels. Met een kurken achterwand vergroot je dus hun leefruimte in het terrarium.
Plaats grillege takken (kienhout e.d). Langstaarhagedissen verschuilen zich graag en plaats daarom
ook veel planten. Als bodem materiaal is leemzand of houtsnippers het beste. Een waterbakje is
een vereiste.
Inrichting
In de natuur komen deze dieren voornamelijk voor in licht vochtige gebieden (bossen). Het terrarium dient overeenkomstig de biotoop ingericht te worden met flink wat takken en een bodembedekking die het vocht langere tijd vasthoudt. Ideaal hiervoor zijn schors snippers (Repti Bark). Verdere
aankleding van het terrarium kan bestaan uit diverse plastic planten. Uiteraard mag een drinkbakje
niet ontbreken (Repti Rock Waterdish). Het water dient minimaal driemaal per week ververst te
worden.

Om de luchtvochtigheid in het terrarium op peil te houden kunt u het beste om de dag even licht
sproeien met Bio Mist. Voor de verlichting en verwarming komt een Repti Basking Spot Lamp in
aanmerking. Het wattage van de lamp is afhankelijk van de grootte van het terrarium. Als aanvulling is het aan te bevelen een TL te gebruiken die ultraviolet licht uitstraalt als vervanging van het
zonlicht in de natuur (Repti Glo 2.0). Uit ervaring is gebleken dat bij het gebruik van dit licht de
kleuren van de dieren beter tot uiting komen en zowel het eet- als paargedrag gestimuleerd wordt.
Beide lichtbronnen mogen 12 tot 14 uur per dag branden.
Eventuele bijverwarming, voor de nacht of tijdens de winter, kan in de vorm van een porseleinen
warmtestraler (Ceramic Heat Emitter), een rode spotlamp (Infrared Heat Lamp), een warmtesteen
(Repticare Rock Heater) of warmtemat (Vivarium Heat Mat).
Voedsel
Kleine insecten, bijvoorbeeld krekels, vliegen en kleine sprinkhanen. Het is aan te raden calcium
over ze heen te strooien voor het voeren. Zoals Repti Vit.
Voortplanting
Dit is een rustig hagedisje dat met gemak met meerder samen gehouden kan worden, ook meerdere
mannen kunnen bij elkaar hoewel het aan te raden is meer vrouwen samen te houden. Langstaarten
zijn in combinatie met andere soorten (zoals anolissen)erg dominant.
D.w.z. dat ze bijvoorbeeld de betere plekjes in een terrarium opeisen. Zorg dus voor voldoende
(schuil)plaatsen waar de verschillende soorten elkaar niet kunnen zien. Anolissen worden simpelweg verbannen naar mindere plekken in het terrarium. maar dit kan dus redelijk simpel worden
opgelost.
Mannen zijn verhoudingsgewijs groter en hebben een duidelijk grotere keelkam.
Kleurvormen
De zesstreeplangstaarthagedis/ Takydromus sexlineatus heeft een bruine grondkleur met onregelmatig verspreide vlekken, en lichte en donkere banden.
Ziektes
Uiteraard kan uw nieuwe huisdier ook ziek worden, net als ieder ander dier. Alle mogelijke ziektes
in deze brief schrijven is onmogelijk.
Als u twijfels heeft over de gezondheid van uw dier, neemt u dan contact met ons op, misschien
kunnen wij u helpen, zoniet dan verwijzen wij u door naar een dierenarts die gespecialiseerd is in
het behandelen van reptielen en amfibieën.
Aanwijzingen voor mogelijke ziekten kunnen zijn:
Lusteloos gedrag, slechte eetlust en weinig bewegen (bij een normaliter actief dier) Moeilijk ademen, met de bek open ademhalen, dit kan wijzen op luchtweginfecties. Afwijkende ontlasting, diarree, abnormaal ruikende ontlasting, of helemaal geen ontlasting. Deze symptomen kunnen wijzen op een besmetting met darmparasieten of een bacteriële ontsteking
Braken of regurgiteren (opgeven) van voedsel
Kleine rode of zwarte spinachtige beestjes die over uw dier lopen. Dit zijn mijten, deze diertjes
voeden zich met het bloed van uw huisdier en moeten zo snel mogelijk bestreden worden.
(Let op! Ziektes kunnen zich ook op andere manieren uiten, als uw huisdier ander gedrag vertoont
dan wat hierboven beschreven is, laat het ons even weten, wij kunnen u misschien verder helpen en
u eventueel doorverwijzen naar een dierenarts.)

