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Bespreking tijdschriften.
..DAS AQUARIUM” van Januari 1944 bevat o.a.: Werner. Varanus albigularis. — Werner. 

De Reichenberger Dierentuin. — Linde. Het Zoologisch station in Napels. — J. B. ten Veen 
(onze Voorzitter), Salamanderkweek met vitamine E. — Hopfner, Over Inteelt. — Lang. Hyla 
arborea. — Reuss. Lacerta agilis exigua en Natrix natrlx astreptophora.

,,DE LEVENDE NATUUR" van Maart 1944 bevat o.a.: Burgers. De poliepen van de Oorkwal. — 
Van Deinse, De resten van Pinnipeia. — Barkman, Nematodengallen op bladmossen. — Diverse 
mededeelingen, o.a. over het aantreffen van rupsen en vlinders van de Koninginnepage.

..DE LEVENDE NATUUR" van April 1944 bevat o.a.: Burgers. De poliepen van de Oorkwal. — 
Starcke, Bescherming van de Roode Boschmier. — Thijsse, Landschapsbescherming. — Thijsse, 
Van groei en bloei en jaargetijde. v- L.

Ervaringen met terrariumdieren in tropisch Azie.
door H. A. L. Menne, Apeldoorn, (ex-bestuurslid ..Aquaterra”, Java).

Het waren oude natuurliefhebbers uit Holland, die in Indie voor het eerst propaganda gingen 
maken voor de terrarium- en aquariumsport. Dat was in 1930. Toen ging ook van den zooloog 
wijlen Dr. Buschkiel het initiatief uit om een vereeniging op dit gebied op te richten. Deze club 
..Aquaterra” genaamd, hield al dadelijk, behalve bijeenkomsten en filmvertooningen, tal van 
excursies onder deskundige leiding naar interessante gebieden, zooals het binnenland van 
Bantam, de groote moerasgebieden 'bij Bekassi, onbewoonde eilanden in de Java-Zee, enz. 
Ieder jaar was er een tentoonstcliing in Batavia, welke geweldig de aandacht trok van alle 
landaarden. Daarbij bleek steeds hoe weinig de bevolking in de tropen af weet van de gewoon- 
ten en de al of niet giftigheid van de slangen. Er waren zelfs Europeanen, die meenden dat 
aanraking door de tong van een slang al fataal was ! Haast niemand kon de giftige van de 
niet-giftige soorten onderscheiden. Nam ik een onschuldig sawah-slangetje — Tropidonotus 
vittatus — in de hand, dan stoof het publiek, dat het terrarium omringde, uiteen. Dit diertje 
is het aardigste terrariumdier van alle Zuid-Aziatische kleinere slangen. Men kan het zelfs 
niet er toe brengen om te bijten. Wei scheidt het, als het gevangen wordt, ter vferdediging een 
naar muskus ruikend vocht af, maar doet dat later niet meer, en pakt, als men het in de hand 
neemt, voedsel (kleine kikkertjes) uit de andere hand aan. Dit slangetje komt in grooten getale 
in vochtige lage streken voor. Ik vroeg eens een vriend van een rijstland om voor mij slangen 
te laten vangen. In de kist vol slangen, welke hij zond, waren 34 exemplaren van Tropidonotus 
vittatus. De meeste daarvan zond ik naar Holland. Het dier is fraai geteekend. bruin met 
zwarte en witte strepen en stippen. Alle Tropische tropidonotus-soorten (familie van de 
Hollandsche ringslang !) zijn even onschuldig. Over het algemeen is het aantal onschuldige 
slangen in Tropisch Azie veel grooter dan dat der gifslangen. Afgezien van de zeeslangen — 
alle zwaar giftig en waarvan in de Indische zeeen een 40-tal soorten voorkomen — zijn er 
maar 10 soorten op 't land levende gifslangen in Indie, welke werkelijk gevaar opleveren, hetgeen 
ongeveer 10 pet is van alle daar voorkomende soorten landslangen. Het gifslangengevaar is in 
de Maleische gebieden dan ook niet zoo groot; anders is dit in bepaalde deelen van Zuid- 
Amerika en Zuid-Afrika. Wat niet wil zeggen, dat beten van niet-giftige slangen geen gevolgen 
kunnen hebben. Elke slangenbcet is te vermijden, want de mogelijkheid bestaat altijd, dat een 
slang (en ook de krokodil of een waraan) lijkengif in den bek heeft. Gevallen van zware ziekte 
daardoor zijn mij bekend. Aardige slangen voor het terrarium zijn ook de Groene Zweepslang, 
Dryophis prasinus, en de groote groene boomslang, Coluber exycephalus, welke beide soorten 
ik ook met succes naar Holland verzond. Die zweepslang trok altijd het meest de aandacht op 
de tentoonstellingen. Het is ook een hoogst eigenaardige slang. Zij heeft een zeer spitsen kop 
en lichtgele oogen. Vaak blijft zij onbewegelijk, met de witte tong uitgestoken. langen tijd in de 
lucht staan", om zich dan plotseling, met bliksemsnelheid, op een prooi te werpen. Het aardige 
van dit dier is. dat het altijd in het terrarium zichtbaar is, want het beweegt zich in de hoogstc 
takken daarvan en komt nooit op den grond. Ik voeddc deze slangen met tjitjaks, de bekendc 
hagedisjes, welke in geen enkel Indisch huis ontbreken en daar, jacht makend op allerlei insecten, 
hun kunsten vertoonen door langs plafonds en muren te rennen, hetgeen mogelijk is, doordat hun 
pooten, evenals bij de tokke's (Gecko vcrticillatus) voorzien zijn van zuignapjes. Alleen bij 
het vechten valt er wel eens een naar beneden. De Zweepslang is licht giftig (voor den 
mensch echter zonder beteekenis), de groene boomslang is heelemaal niet gevaarlijk, doch dit 
is een cchte nijdas, welke altijd de keel zal opblazen van boosheid, als men bij 't terrarium komt.
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Nu ik het toch over de groene slangen heb, noem ik meteen de derde groene, dc Lachesis 
gramineus, een boom-adder, een gevaarlijke knaap. die evenwel, zooals de meeste gifslangen, 
slechts bijt als hij verstoord wordt. Maar het is een prachtdier in het terrarium. Zijn beet is 
niet doodelijk, d.w.z. voor den mensch niet, wel voor kleine dieren, doch veroorzaakt wel 
ernstige ziekte-symptomen en spoedige toediening van slangenserum is dan ook noodig. Deze 
adder, welke niet langer wordt dan 85 cM., komt veel voor in boschrijke bergstreken in Zuid- 
Azie en houdt zich dientengevolge ook op in de theeplantages. Zoodoende worden de inheem- 
sche theepluksters nog al eens in de hand gebeten, want als het dier doodstil in een theestruik 
ligt, valt het door zijn kleur niet op. Dit is ook de adder, welke in de beroemde Chineeschc 
slangentempel in Penang in meer dan honderd exemplaren vereerd en verzorgd wordt. Deze 
tempelslangen liggen den heelen dag onbewegelijk in daartoe op standaards opgestelde takken 
en er is geen enkele afsluiting voor de bezoekers. Deze loopen in drommen langs de tafels; 
vooral des Zondags en op Chineesche feestdagen is het er stampvol, ook massa's kinderen 
schuifelen er vlak langs, doch de adders reageeren nergens op. Had ik dit niet met eigen 
oogen gezien, dan had ik het moeilijk kunnen gelooven, dat dit zonder eenig gevaar mogelijk 
is. Ik streelde een adder vrij stevig over den kop en de eenige reactie was, dat hij de tong even 
uitstak. Het geheim is, dat de dieren onder voortdurende zware bedwelming van een soovt 
wierook staan. De heele tempel is er grijs-beneveld van en ik was dan ook blij weer in de 
buitenlucht terug te zijn !

Ik wil van de talrijke Indische voor het terrarium geschikte slangen nog noemen de voqel- 
slang, Dipsadomorphus dendrophilus, door de Maleiers ,,oelar tjintin mas”, gouden ringslang 
genoemd. Zij is zwart met gele banden, wordt nog al groot (tot 2 meter) en moet dus een 
flink terrarium hebben met boomstammen er in. Deze slang, een nachtdier, hetwelk voornamelijk 
in de rhizophorenbosschen aan de Maleische kusten zeer talrijk voorkomt, voedt zich in hoofd- 
zaak met vogels en heeft vooral de gewoonte om jonge vogels uit de nesten te halen. Zij wordt 
sterk vervolgd yanwege haar huid, waarvan de inboorlingen damesschoenen, tasschcu e.d. 
fabriceeren. Ik hield deze slangen alleen om hen, bij voorkomende verzendgelegenheid, aan 
Europeesche dierentuinen te schenken, waar zij erg in trek waren. In ruil kreeg ik dan dieren 
uit andere werelddeelen terug. Een prettig terrariumdier vond ik het niet, omdat de vogels, welke 
men hun geeft, levend moeten zijn. De kleine nonnetjes, welke men op de Javaansche pasars voor 
een paar centen koopt, hadden zij het liefst. Ik deed deze vogels overdag in het terrarium en 
zoodra het dan donker werd, werden zij met woest geweld gegrepen en snel verslonden. Da 
vogels waren dadelijk dood dan wel bewusteloos door de verdoovende werking van het gif 
(deze slang is ook licht-giftig).

Een buitengewoon interessant diertje voor het Tropisch terrarium is het Vliegend Draakje 
(Draco volans), een hagedisje, hetwelk voorzien is van vliegschermen, waarmee't van boom tot 
boom zeilt. Echter is het niet zoo gemakkelijk te houden: de voeding vereischt zeer veel zorg. 
Beter te houden is de groene londok of boenglon (Calotcs jubatus), welke overal in boomen en 
struiken in Tropisch Azie te vinden is, soms in de onmiddellijke nabijheid der woningen. Oude 
exemplaren zijn nogal bijtachtig. De Indo-Europeaan noemt dit diertje ten onrechte kameleon; 
het heeft daar in vorm wel iets van. Ook de kadal, een skink-achtige hagedis, Mabnia multi- 
fasciata, is geschikt voor het terrarium, maar men komt er in de tropen niet toe dit dier te 
vangen, omdat het zoo ontzettend algemeen is. Hetzelfde geldt voor de tokkeh's en tjitjaks. 
Wel hield ik de boschgecko (Ptychozoon homoccphalum), welke veel minder algemeen is. Wat 
de Indische boomkikkers betreft, deze zijn helaas niet mooi geteekend (bruinachtig); hun 
Europeesche en Amerikaansche verwanten vind ik veel mooier. Padden zijn er in de tropen 
ontzettend veel en de meeste soorten zijn Veel grooter dan de Europeesche. Vooral als het 
geregend heeft, komen zij overal te voorschijn. De aardigste van de Indische padden lijkt mij 
Bu[o asper. Zooals de meeste padden, wordt dit dier spoedig mak. Het is erg vraatzuchtig. 
Salamanders komen in Indie niet voor. De Aziatische schildpadden zijn weinig interessant, 
zoowel van de land- als van de rivierschildpad zijn de kleuren onopvallend. Alleen zijn de 
pas geboren zeeschildpadjes (Chelonia mydas) aardig om te houden. Ik bracht hen wel eens 
van dc eilandjes in de Java-Zee mee. Deze schildpad legt gemiddeld 600 eieren tegelijk en 
eenmaal zijn in een nest ruim 1300 eieren gevonden.

Om te besluiten wil ik nog noemen de Waraan (Varanus saluator), die wegens zijn grootte 
— evenals krokodillen — niet in een terrarium maar in een openluchtvivarium thuis behoort. 
De waraan komt overal in Zuid-Azie voor waar maar even wildernis is. Vaak ziet men het 
dier op een autotocht door het binnenland over den weg loopen, waarbij het soms uiterst ver- 
baasd blijft zitten kijken, om op het laatste moment weg te schieten. Voor het vivarium 
worden zeer jonge exemplaren genomen, welke wel aardig zijn.

Hoewel geen terrariumdier, wil ik hier nog een enkel woord wijden aan de reuzen-waraan 
van Komodo (Varanus komodoensis), welke alleen op Komodo en enkele andere afgelegen 
eilanden aan de kust van Flores voorkomt en als een laatste overblijfsel van de voorwereldlijke 
monster-reptielen beschouwd wordt. Deze diersoort wordt dan ook beschermd. Eigenaardig is 
dat deze monsters verlekkerd zijn op kadavers, hoewel zij toch mans genoeg zijn om een hert 
of zwijn te overmeesteren. Zij leggen zich daartoe in een hinderlaag en vallen dan de prooi 
onverhoeds aan, waarbij de verVaarlijkc staart een voorname rol moet spelen. Den mensch
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vallen zij als regel niet aan. Wei is het voorgekomen dat een kind overvallen en gebeten is. 
Dit is zeer spoedig overleden, als gevolg van het met de tanden geinjecteerde lijkengif. Ik wil 
hier nog een verhaal weergeven, hetwelk mij de commandant van een detachement militairen deed 
hetwelk toegevoegd was aan een wetenschappelijke expeditie naar Komodo. Men was al door- 
gedrongen in het gebied der monsters, het woeste rotsachtige bergland, doch moest zijn eerstc 
ontmoeting met de dieren nog beleven. De inheemsche soldaten hidden rust en rookten kalm 
hun strootje. Eensklaps hooren zij een aanzwellend gedruisch en zien een aantal reuzenwaranen, 
hoog opgericht op de pooten, op hen af stormen. De aanblik van de woeste demonen-koppen 
boven het hooge gras veroorzaakte bij de op niets voorbereide Inlanders zoo’n schrik, dat zij, 
alles in den steek latend, het met z’n alien op een loopen zetten onder het roepen van ,,bouaja 
darah!” (bloedkrokodillen). Het bleek echter, dat de schuwe dieren in 't geheel niet de be- 
doeling hadden de menschen aan te vallen, doch van de vreemde luchtjes, welke tot hen door- 
drongen zoo wild waren geworden, dat zij als dol in die richting doorstormden, — juist de 
verkeerde richting!

door A. Sloet tot Everlo, Den Haag.
Planten voor het terrarium
Lelietje van Dalen.

Als er een bloempje is, hetwelk zich steeds in de gunst van den natuurliefhebber — en zeer 
zeker ook van de natuurliefhebster — mag verheugen, dan is het wel het Lelietje van Dalen 
(Convallaria majalis). ’t Is jammer, dat van het groote aantal planten slechts een klein 
percentage in bloei komt, maar de dichte begroeing van de bladeren maken het tot een ideaal 
terrariumplant, omdat de dieren zich hiertusschen zoo heerlijk kunnen verstoppen en er zich 
vele voederdieren tusschen verschuilen. Als men er op de velc plaatsen in ons land, waar 
zij voorkomen een vindt, dan staan er gewoonlijk honderden bijeen. Licht kan men dus een 
polletje uitsteken en in het terrarium zetten. Daar dit plantje zoo overbekend is, bchoeft 
hier geen afbeelding van gegeven tc worden. Denkt u er om, dat het zwak gif tig is ? Familie 
hiervan is de Salomonszegel, welke in drie soorten in ons land voorkomt, maar waarvan een 
uiterst zeldzaam, n.l. de kransbladsalomonszegel (Polygonatum vcrticillatum). De beide andere 
soorten, gewone S. (P. officinale) en de veelbloemigc S. (P. multiflorum) vindt men daaren- 
tegen zeer veelvuldig en dan in groote hoeveelheden bij elkaar. Eerstgenoemde wordt veel in 
de duinen gevonden, en vult daar groote oppervlakten. De tweede groeit voornamelijk in onze 
Oostelijke provincies in bosschen en op zandgronden. De Salomonszegel heeft een dikken 
vleezigen wortelstok, waaruit de Stengels ontspruiten.
„Mansoor”.

Wil men een plantje, hetwelk ook 's winters groen blijft, dan kan men het ..Mansoor" 
(Asarum europaeum) nemen. Dit is een zeer laag blijvend plantje, hetwelk over den grond 
kruipt met zijn glimmende, niervormige bladeren. De bloempjes, w'elke bruin van kleur zijn, 
ruiken eenigszins naar kamfcr. Het plantje wordt hoofdzakelijk in bosschen gevonden en 
werd vroeger veel als randplant in tuinen aangekweekt.
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Viooltjes.
Zeer dankbare plantjes voor het terrarium vormen de viooltjessoorten. Reeds vroeg 

beginnend met bloeien, blijft deze bloei langen tijd aanhouden, telkens nieuwe bloempjes 
vormend en — hetgeen van groot belang is — zich zelf uitzaaiend. Op een heel enkele uit- 
zondering na — hierbij worden de gekweekte soorten niet medegerekend — zijn alle plantjes, 
tot het geslacht Viola behoorendc, overblijvend, hetgeen in de determineer tabellen wordt 
aangeduid met het teeken %■.

a. Het driekleurig viooltje (V. tricolor) vindt men zeer veel in de duinen. Een enkel 
polletje in ons terrarium overgebracht, kan ons maandenlang pleizier geven. En al wordt het 
plantje af en toe flink plat gedrukt door een der bewoners, och. het richt zich spoedig weer op. 
Door de oude uitgebloeide en zaad afgegeven hebbende deelen telkens te verwijderen, kan men 
het lang in goede conditie houden, zonder dat het een warwinkel wordt en dan niet meer 
als sieraad werkt. Het driekleurig viooltje is dus een plantje voor het droog terrarium.

b. Dit is ook het gcval met het Zandviooltje (V. arenaria), doch dit is zoo zeldzaam, 
dat men het beter kan laten staan, waar men het vindt.

c. Weer algemeener is het Hondsviooltje (V. canina) en dit is een plantje, hetwelk elke 
grondsoort voor lief neemt, een ideaal terrariumplantje dus. Het verlangt alleen een ietsje meer 
vocht.

d. Meer geschikt voor het vochtig terrarium is het Moerasviooltje (V. palustris), hetgeen 
dan ook de naam aanduidt. Men kan het veel op veenmos en in poelen en plassen en op 
vochtige plaatsen, langs greppels en in bosschen vinden.

Er zijn natuurlijk nog meer soorten, vooral gekweekte, maar bovengenoemde zullen voldoendc 
zijn, om een paar aardige groepjes in ons terrarium te vormen.

NUTTIGE NOOTJES.
Bijdragen voor onze rubriek ,,Nuttige nootjes” worden gaarne ingewacht. leder kan hieraan medewerken

Wandeleride takken.
Uit een correspondentic met een lid uit Groningen over de Wandclende Tak, bleek, dat een 

te droge atmosfeer voor die dieren niet zoo best is, althans, dat in een wat vochtige atmosfeer 
de dieren beter gedijen. Want weliswaar bevat hun voedsel veel vocht, maar wanneer het 
Insectarium in een droog vertrek staat, wordt via de buitenzijde van het lichaam weer veel 
vocht onttrokken. Het vochtgebrek van de dieren uit zich dan in het met waar genot zich 
wentelen in, en opsnoepen van een toevalligen waterdroppel. In een warmere kamer was die 
reactie op een droppel water weer sneller dan in een koudere. Niettemin bleek ons lid, dat bij 
een hoogere temperatuur de dieren weer sneller groeien. Waaruit dan moge volgen, dat een 
vochtige warmte voor deze dieren het beste is, en dat men hen, de warmte gevende, toch eenig 
vocht niet mag onthouden. v. d. L.
Bewaren van Muggenlarven.

Roode Muggenlarven kunnen op verschillende wijzen goed gehouden worden, wanneer zij 
niet direct alle opgevoederd worden. De eenvoudigste methode is wel, de larven te deponeeren 
op een stuk krant, dat over een ondiep bord is uitgespreid. Er dient zooveel water te worden 
toegevoegd, dat de krant juist vochtig is, en ook blijft.

Worden de larven ondergebracht in een bakje met water gevuld, dan trachten zij steeds 
in den bodem te verdwijnen. Het beste is voor een bodemlaag te zorgen van gewoon duin- 
of rivierzand. Binnen korten tijd zijn alle larven daarin verdwenen. Heeft men een hoeveelheid 
larven noodig. dan worden deze met bodemzand en al uitgeschept met een zeefje van horre- 
gaas. Het zand valt terug en de muggenlarven blijven achter.

Op soortgelijke wijze kunnen de larven, die pas gekocht of geschept zijn, gereinigd worden 
van kroos en slootvuil. Alle larven worden in het bakje gedaan, zooals zij ontvangen worden. 
De larven verdwijnen in de bodemzandlaag en het vuil kan makkelijk afgeheveld worden. 
Wegkruipen van wormen. J- Smith Jr., Rotterdam.

Het moge dan tot de meest natuurlijke gewoonte van een worm behooren, zoo spoedig 
mogelijk in den grond te verdwijnen, voor den terrariumhouder is deze houding alles behalve 
welkom. Een verdwenen worm, is verdwenen voedsel.

Het eenvoudigste is dan ook slechts enkele wormen tegelijk toe te dienen en zeker niet 
meer. als er dadelijk opgenomen kunnen worden. Zijn de terrariumdieren aan een vaste voeder- 
plaats gewend, dan is het mogelijk, een bakje in de terrarium-grondlaag in te graven. Een heel 
dun laagje (eigenlijk stukjes) aarde, geeft den wormen de illusie het na hardnekkig voortzetten, 
tot diepere gronden te kunnen brengen. Voordat zij hun vergissing bemerken en over den rand 
van het bakje heen probeeren te komen, zijn zij gewoonlijk wel verdwenen in het een of 
andere spijsverteringskanaal.

Een andere, door teergevoelige zielen wellicht af te keuren methode, is het afsnijden van 
den kop der wormen, waardoor deze het vermijden in den grond weg te kruipen.

J. Smith Jr., Rotterdam.
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