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Het hierbij afgebeelde terrarium is ingericht voor amphibieen. Het aquarium-gedeelte 
moet een beek voorstellen; het moeras en de wanden imiteeren een inham in den 
oever of het einde van een greppel. Het terrarium is gedurende den oorlog gemaakt 
van materiaal dat in voorraad was, zoodat met de afmetingen hiermede rekening 
moest worden gehouden. Het glas is afkomstig van een plaatwerk dat nog op 
zolder stond en het aquarium was ook reeds aanwezig.

De voorruit is ca 45 cm hoog en 60 cm breed. De voorstijl rechts kan opwaarts 
worden geschoven, waardoor voor- en zijruit horizontaal uitschuifbaar zijn. Hel 
aquarium is aan de voorzijde 15 cm breed, 25 cm lang aan den zijkant en 20 cm 
diep. De zinken bak voor het moeras is 5 cm diep. Deze bak is voorzien van een 
aftapkraantje en het water wordt opgevangen in een conservenblikje. Onder den 
bak is een bergruimte met gaas aan de achterzijde voor de ventilatie; deze ruimte 
biedt gelegenheid voor het opbergen van de hulpmiddelen, wormenpot enz. Een 
gedeelte van den achterwand van het terrarium is voorzien van horregaas. Aan de 
linkerzijde bevindt zich een klep met gaas bedekt. Het gaasgedeelte van het dak is 
uitschuifbaar en zoowel binnen- als buitenzijde en ook het gaas is aluminium geverfd. 
Dit is een „bescheiden" kleur. *) Een achterwand van horregaas in deze kleur is 
niet storend en geeft den indruk of men in het oneindige ziet.

*) Aanteekening van den Technischen Terrariumdienst:
Aluminium is allesbehalve „Bescheiden”. Integendeel, het is opdringerig. Veel beter 
is schilderen in een matte tint, dus ook geen glanslak gebruiken. J. Smith.
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In het terrarium is aan de bovenzijde, links achter, een busje aangebracht, waaraan 
twee geperforeerde buisjes zijn bevestigd. Het water uit dit busje loopt door de 
buisjes en druppelt op den „achterwal" en „zijwal" en komt tenslotte in 't moeras 
terecht. De bodem van de beek is bedekt met bloempotscherven, waarop turt met 
een moerasvegetatie is aangebracht. Tegen den achterwand en linkerzijwand (tot 
boven de klep) zijn plankjes aangebracht. Deze worden door den buitenwand heen 
vastgeschroefd.

De plankjes worden bedekt met een turflaag van 
1 a 2 centimeter dikte, vastgezet met dun koper- 
draad door gaatjes in het hout. De plankjes met 
turf worden eenigen tijd in 't water gelegd, liefst 
regenwater en dus zonder kalk, daarna beplant 
met mossen, varens, enz. De beplanting laat men 
gedurende eenige weken — liggend — vast- 
groeien. Steeds besproeien. Daarna worden de 
plankjes met beplanting in het terrarium vastge
schroefd, zooals hierboven reeds is aangegeven. 
Het is nu nog mogelijk planten aan te brengen. 
Door de wijze van besproeien gaat de veen- 
bodem niet muf ruiken, ook al doordat de ge- 
heele zaak kan worden doorgespoeld. Het 

moeras gaat niet broeien (men denke aan de stortregens in de vrije natuur). Be- 
sprceien met regenwater is aanbevelenswaardig, aangezien moerasplanten niet 
kalkminnend zijn. Verder wordt het terrarium gedecoreerd met steenen. Tegen den 
achterwand en linkerzijwand van het aquarium wordt een cementen muurtje geplaatst 
met een overgangetje naar het moerasgedeelte.

commentAAR op „qenezinQ van slanqen en haqe6issen- 
ziekten en andeRe Raadgevingen”

6oor j. BovenkeRk, mefcisch analyst, amsteRdam
De critiek die ik tegen bovengenoemd onderwerp (Lacerta Nieuws, 4e jrg., No. 2, 
biz. 13) opwerp, is gericht op, als eerste punt, het bij 't dwangvoederen bevochtigen 
met speeksel, daar m.i. het speeksel een grooter infectiebron vormt dan b.v. de niet 
gereinigde glasplaten, de twee maanden oude aarde of het zand enz.
Om deze meening te rechtvaardigen, geef ik hierbij een overzicht van de mondflora 
bij gezonde individuen en welke ziekten zij kunnen veroorzaken.
Streptococcen. Tot deze vergroenende of viridans streptococcen behooren o.a. in de 
hoogere lucht en spijswegen voorkomende virulente *) pneumococcen. Deze worden 
gevonden en vormen of het aetiologisch *) moment van de ziekte of vormen een 
secundaire infectie, waarbij zij eveneens een rol spelen in het ziekteproces bij long- 
ontsteking, empyeem *), middenoor-, gewrichts-, hersenvlies- en buikvliesontsteking. 
Ook spelen zij een rol bij bronchitis en strottenhoofdontsteking. Vervolgens behooren 
daartoe de keelstreptococcen; verwekkers van hartontsteking, rheumatiek, galblaas-, 
blaas- en nierontsteking, tandcaries en etterende tandkasontsteking, abscessen in de 
longtoppen, eveneens bij mazelen, ruggemerg-, hersenontsteking en haardinfectie. 
Evenzeer behooren tot deze groep de grampositieve *) staafjes, waaronder de 
diphterie-, tuberkel- en tetanusbacillen vallen. Verder nog Staphylococcen en micro- 
coccen.
De Staphylococcen veroorzaken bij dieren o.a. bloedvergiftiging met abscessen in 
nieren, hart enz.
Bij den mensch is zij zeer vaak de oorzaak van steenpuisten, vingerfijt, huidabscessen 
enz., doch ook bij borstklierontsteking, beenmergontsteking, bloedvergiftiging enz.
De micrococcen worden o.a. wel gevonden bij lijders aan tuberculose. Let wel, al de 
bovengenoemde vormen komen practisch altijd voor in de mondholte van normale 
individuen. Daarnaast vinden wij nog vaak Spirochaeten, gramnegatieve staafjes, 
fusiforme bacillen en soms ook schimmels en protozoen.
Bij den mensch leven de spirochaeten soms als parasiet, bij syphilis, framboesia

*) Verklaring van eenige woorden: Aetiologie = leer der ziekte-oorzaken, ook 
deze oorzaken zelve; Enpyema = inwendig etterige zweer; Grampositief = gram- 
kleuring van bacterien, behandeling met een kleurstof. Bij ontkleuring behouden 
sommige bacterien hun kleuring (grampositief), andere niet (gramnegatief); Virulent 
= vergiftig, ziekte-verwekkend.
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tropica, ziekte van Weil, febris recurrens enz. Soms als commensaal, in de neuskeel- 
holte, geslachtsorganen.
Gramnegatieve Staafjes zijn o.a. coli-, typhus- en dysenterie-bacillen. Fusiformis 
dentium wordt gevonden bij angina van Plaut-Vincent, ontstekingen van mondslijm- 
vlies, waterkanker, wonden en onder normale omstandigheden. Zij zijn ook van groote 
beteekenis voor de pathologie van dier en plant.
Evenzeex is dit het geval met de protozoen. Deze reeks doet, wat de pathogenese 
betreit, toch zeker de balans doorslaan aan den kant van het speeksel en wat bij 
dien gezonden mensch een invloed had, kan het zeer zeker wel een gevaar worden 
bij een dier, welker weerstand bovendien nog verminderd is en daarom is de 
speekselmethode naar mijn meening sterk af te raden.
Punt twee betreit de koudwaterstraal. Deze is eveneens naar mijn meening niet aan 
te bevelen, daar zij, bij een waarschijnlijk reeds bestaande verhoogde temperatuur, 
nadeelige gevolgen kan hebben, door de te snelle afkoeling.
Wat betreit de Lugolsche oplossing, is deze m.i. zeer zeker met goed gevolg toe te 
passen en daar zij op heden vrijwel niet te verkrijgen is en ik nog in 't gelukkige 
bezit ben van een bescheiden voorraad grondstoiien, kunnen de leden die zieke 
dieren hebben, bij mij gratis deze oplossing betrekken, die bereid wordt volgens de 
Nederlandsche Pharmacopee 5e uitgave. Zij moet bewaard worden in een bruine 
ilesch met goed sluitende glazen stop, daar de oplossing de kurk zou aantasten. 
Wat de chinosol oi superol betreit, deze heb ik niet in voorraad, maar het is m.i. 
te probeeren met een kalium permanganaatoplossing, welke eveneens gratis bij mij 
is te betrekken.

enkeie veeL vooRkomende ziekten bij hyU aRBORea
Ooor p. j. v. 0. wepff, acts, ameRSfooRt 
Sectiedienst „Lacerta"

Bij het doorkijken van de betreifende seetieiormulieren en de brieven, die van de 
leden binnenkomen, valt het op, dat telkens dezelide moeilijkheden opduiken om 
de Hyla arborea in goede conditie te houden. Is een ziekte eenmaal opgetreden, dan 
is het doodvonnis van het dier in den regel geteekend. Toch is dit vaak voor een 
goed deel te voorkomen.
We zullen hier nu enkeie aandoeningen bespreken en daarbij adviseeren wat ons 
tot nu toe de beste resultaten gaf bij de behandeling, doch speciaal met de 
prophylaxe tegen de ziekten. Wie een betere ervaring heeft opgedaan op andere 
wijze, zal ons in de volgende Lacerta-Nieuws-aflevering zijn raadgevingen niet mogen 
onthouden.
Om met het eenvoudigste te beginnen:
Vaak zijn er hyliden die steeds magerder worden, niet willen eten en tenslotte 
uitgeteerd sterven. Meestal zijn dit jonge en/of pas gevangen diertjes. Natuurlijk 
bestaat hier de mogelijkheid, dat ze parasietendragers zijn, of dat in zoo'n geval 
een geccmpliceerde inwendige ziekte schuld heeft. De ervaring echter leerde, dat 
in den regel een veel meer voor de hand liggende factor de kwade rol speelt: n.l. 
ongeschikte voeding in een ongeschikte omgeving.
Zoo'n klein, teer groenrokje komt dikwijls ineens in een terrarium met andere, groote 
bewoners. Deze zijn al lang gewend aan hun omgeving; zij weten plaats en tijd van 
voedering. Daar komt de nieuweling — en krijgt geen tijd te wennen en geen tijd, 
zich een plaatsje te veroveren. Hij blijft, verdrongen, ergens in 'n hoekje „onder de 
kap" en kwijnt weg. Van de 10 tevoren gezonde ingebrachte boomkikkers, weten 
zich slechts enkeie te handhaven.
Wanneer we dezen misstap in andermans leven niet hebben gemaakt en dus een 
stel nieuwelingen gelijk in een speciaal voor hen ingericht terrarium brengen, bestaat 
nog de tweede mogelijkheid tot zondigen: de verkeerde voeding. Dat die eeuwige 
meelworm zeker als beginvoer ongeschikt is, weten we nu zoo langzamerhand wel. 
Er zijn wel een heeleboel boomkikkers — en onder mijn gezondste en langst levende 
waren zij nummer een — die op den duur met graagte de meeltorlarve consumeeren. 
Toch als beginvoer blijft de laatste absoluut te ontraden. Wasmotten, zelf gekweekte 
vliegen en vliege-larven, mugjes, spinnetjes, rupsjes, sprinkhaantjes, al dat kleine 
grut, dat we weideplankton noemen, is door de kleinheid, beweeglijkheid en ver- 
scheidenheid verre te verkiezen. (Bestudeer ook eens in enkeie verloren uurtjes den 
inhoud van het sleepnet. Het loont dubbel en dwars de moeitel).
Nu zijn we met het noemen van die vliegen al aangeland bij ziekte no. 2. We 
bedoelen nu niet die afgrijselijke aandoening van den neus bij kikkers en padden, 
die veroorzaakt wordt door die prachtige, metaalkleurige, glanzende leden van het 
Lucilia-geslacht; daar wordt een andermaal nog wel eens over gesproken.
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Boomkikker zit zich te 
zonnen. Hyla arborea ')

Hier geldt als onderwerp van bespreking: het uitzakken en uitstulpen van het laatste 
gedeelte der endeldarm, de rectumprolaps.
Boomkikkers, oud en jong, blijken, na eenige dagen uitsluitend ol vrijwel uitsluitend 
met groote bromvliegen gevoederd te zijn, een echte constipatie te krijgen. Ook na 
veelvuldige en langdurige meelwormvoeding zal dit zeker het geval zijn. De groote 
hoeveelheid onverteerbare harde chitine wordt als een prop met moeite door het 
teere darmkanaal voortgestuwd en vooral door het laatste gedeelte, waar de voedsel- 
resten worden samengebald tot 't bekende „keuteltje". Door de persingen van de 
darm en de opstuwing van den darminhoud krijgen we de bovengenoemde narigheid. 
Het voorkomen is dus eenvoudig: niet te groote vliegen in niet te groote hoeveelheid 
tegelijk voeren en zooveel mogelijk afwisseling brengen in de voeding.
Voor de genezing van de rectumprolaps komen allereerst voedselonthouding en een 
koud bad in aanmerking. Lukt dit niet, dan voeren met slaolie ol olijlolie via een 
voederdier of een pipetje en voorzichtig probeeren, met een watje gedrenkt in sla- 
of olijfolie, het uitgezakte gedeelte in te duwen. Daarna nog enkele dagen zachte 
kost: 'n rupsje of wormpje, in olie gedompeld. Het is beter enkele dagen niets te 
geven, dan dwangvoeding toe te passen. Als dat laatste n.l. niet is geleerd van een 
ervaren liefhebber, wordt meer kwaad dan goed gedaan.
De boomkikkers eten goed en zitten in een prachtig terrarium met mooie, schoone 
ruiten; zoo schoon, dat wij niet alleen, maar ook de boomkikkers, die geen kunst- 
product als glas kennen buiten in de natuur, ze practisch niet meer opmerken. En 
dat is het hem nu juist. Op een kwaden dag komt er op zoo'n boomkikkerneus een 
speldeknopgroot vlekje, een geelbruin verkleurinkje. Dit wordt grooter, met in 't 
midden soms een helderder gekleurd blaasje, soms zonder voorafgaande blaarvorming 
een klein zweertje. Die steeds zich ontwikkelende zweer breidt zich snel uit, het 
weefsel verkleurt en verdicht en verbreidt zich steeds meer in de omgeving en' 
korten tijd later is het dier dood. We zien vaak onderhuidsche bloeduitstortingen,

1) cliche „In weer en wind-
36



b.v. aan de pooten of op buik en rug, verder bij sectie: puntvormige bloedinkjes in 
de hartspier en andere inwendige organen.
Door die voor de hyla onzichtbare ruit, krijgt bij 't springen zijn neus telkens en 
telkens weer een gevoeligen tik. Het weefsel mel de even verloopende bloedvaten 
wordt gekwetst, de bloedvoorziening lijdt dus en het weefsel gaat in versterf over. 
(Er gebeurt dus iets dergelijks als bij het „doorliggen'' van langen tijd bedlegerige 
patienten).
Een bacierieele of schimmelaandoening in dit weefsel vindt vrijwel altijd plaats, 
gevolgd door een algemeene „bloedvergiftiging".
Middelen, die in het beginstadium te probeeren zijn, volgen hieronder:
a. aanstippen met watje, gedrenkt in 0,6 % keukenzoutoplossing + Yi % phenol liq.
b. op de wonde plek suikerkristalletjes strooien om de reiniging der wond door den 

vochtstroom van binnen naar buiten toe, te bevorderen.
c. aanstippen met een watje, gedrenkt in chinosoloplossing 1 op 1000.
Het diertje zelf komt in het „ziekenhuis".
De genezingskans is door de slechte vaatverzorging van het betreffende weefsel en 
de daarmee in verband staande verhoogde infectiegevoeligheid slecht. Eventueel 
zou ncg zwavelhoudend of chinosolhoudend talkpoeder te probeeren zijn, hoewel 
we hier geen voldoende ervaring over hebben. De manier om alle narigheid te voor- 
komen, is al heelemaal vanzelfsprekend: niet al te schoone ruiten in een ruim 
terrarium.

pUnten voor het teRRARium in
Hondsdraf C>oor h. m. c. qeRRitsen, 's-qRAvenhaqe

met 1 foto van den schrijver

Wanneer wij weer onzen speurtocht voortzetten naar terrariumplanten, dan zullen 
we verbaasd staan hoeveel plantjes er zijn, die wij zouden willen meenemen. Toch

zou ik hiervoor willen 
waarschuwen. Neemt 
niet te veel, geen te 
groote stekken en vooral 
niet te veel verschillende 
soorten, want dit geeft 
ons terrarium een rom- 
melig aanzien en de 
eene plant verstikt de 
andere. Een plant, welke 
het goed zal doen, is de 
Hondsdraf, Glechoma 
hederacea L., en behoo- 
rende — evenals de 
Thym — tot de Labiaten 
of Lipbloemigen. Met zijn 
gekartelde, niervormige 
blaadjes, welke ook wel 
hartvormig kunnen wor- 
den, mag het in geen 
boschterrarium ontbre- 
ken. De Stengels, welke 
over den grond kruipen, 
verheffen zich zoodra de 
bloemen gevormd wor- 
den. Deze vormen schijn- 

kransen, welke meestal bestaan uit 6 violetkleurige bloemen, welke omstreeks April 
beginnen te bloeien tot Juli toe. Na den bloeitijd komt de plant stevig in haar blad 
te zitten, zoodat wij dikwijls moeten snoeien. De Hondsdraf is overal te vinden 
langs de wegen in polders, bosschen, dus overal waar vochtige grond is. Het 
plantje is zeer geschikt om aan de zijkanten van ons terrarium te planten met 
enkele ranken naar de voorruit geleid. Ook weer 'n taaie plant, waarbij padden, 
kikvorschen en salamanders zich best thuis zullen voelen.
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fcooR j. tuinstpa, 6en haaqhet leven ben padden n
(Vervolg van pagina 30)

Evenals elk dier moet ook de pad ademen om te kunnen leven. Dit is alleen mogelijk 
indien de bek gesloten is. De lucht komt binnen door de neusgaten. Hoe hoogei de 
temperatuur, hoe sneller de ademhaling. Bij 11—13 gr. Celsius klopt de keel 91 maal 
per minuut, bij 15—23 gr. C. is dit 150 keer. Daar men de pad opgesloten heelt 
gevonden in muren of rotsen, heeft men gedacht dat zij 't maanden, zelfs jaren achter 
elkaar zonder lucht kan doen. Vele proeven zijn gedaan om den weerstand tegen 
luchtgebrek te onderzoeken en hierbij is bewezen dat Bufo bufo bij gebrek aan 
zuurstof, vrij snel stikt. Toch kunnen padden opgesloten worden in blokken van 
poreuze substantie, bijvoorbeeld gips of cement, en die diep in den grond begraven 
worden. Het beetje lucht dat daar nog doordringt is genoeg om hen in staat te stellen 
een aanzienlijke tijd te blijven leven. De nauwkeurigste experimenten danken wij aan 
Buckland. In een groot blok kalk werden 10 ronde cellen gemaakt van 30 cm diep en 
12 cm wijd, met van boven een glasplaat als afsluiting. Verder ook nog 12 kleinere 
cellen welke van binnen met graniet waren bekleed. Kalk is poreus, graniet luchtdicht. 
26 November 1825 werd in elke cel een levende pad gedaan, alles afgesloten en het 
blok 1 m diep in den tuin begraven. 10 December 1826 (haast 13 maanden later) werd 
de zaak opgegraven; de padden in de granieten cellen waren alle dood, die in de 
kalkcellen leefden nog. Van 1771—1772 hield Herissant 12 maanden lang padden in 
doozen welke met gips waren bedekt. Bijna een eeuw later, in 1851, zette Seguin Sr. 
enkele padden in aarden kruiken welke met cement bedekt waren. Na ze gedurende 
misschien 12 jaar, maar toch in ieder geval 5 a 6 jaar, aan hun lot over te hebben 
gelaten, vond hij er e6n in zoo'n goeden toestand terug, dat hij er paf van stond. 
Het dier sprong op den grond zoodra het bevrijd werd en gedroeg zich alsof er geen 
onderbreking in s'n vrije bestaan was geweest. Het is jammer dat deze proefneming 
niet nauwkeuriger was. Ook Claude Bernard heeft den weerstand van de pad onder- 
zocht, hij kwam tot den tijd van twee jaar. In den regel kunnen koudbloedige dieren 
veel longer vasten dan warmbloedige. Volgens Charles Richet verliezen de laatste 
per uur 1 gram per kilo en de eerste, dus de koudbloedige, een tiende gram per 
kilo. Zoodat wanneer een warmbloedig dier 30 dagen vasten kan, een koudbloedig 
dier dit 300 dagen kan volhouden.

De pad neemt de temperatuur van 
de omgeving aan, hieruit volgt dus 
dat zij bij vorst bevriezen kan. Naar 
men zegt ondervindt zij daar geen 
nadeelige gevolgen van. Isodore 
Geoffry Saint-Hilaire besluit uit zijn 
proeven dat het mogelijk is een pad 
tot aan de binnenste organen te 
bevriezen, zoodat alle lichaams- 
vloeistoffen verstijven. 't Leven is 
echter alleen maar onderbroken en 
niet vernietigd, want wanneer de 
temperatuur stijgt kan 't bevroren 
lichaam binnen 8 minuten in een 
levend dier veranderen.
Rostand zelf onderzocht de sper
matozoa van een pad, welke zes 
uur in een temperatuur van min 5 

Groene pad Rugstreeppad gr. C. hadden doorgebracht. Hierbij
(Bufo viridis) (Bufo calamita) bleek dat ze hun bevruchtende

kracht behielden, terwijl spermatozoa, welke in een horlogeglas aan dezelfde tem
peratuur werden blootgesteld, binnen 6en uur hun bevruchtende kracht verloren. 
Een bewijs dus dat de binnenste organen goed beschermd zijn tegen de kou. De 
volgende proef is ook heel aardig (voor den proefnemer tenminstel). Een pad of een 
groene kikker wordt in water van 0 gr. C. gezet en een andere in water van 38 gr. C. 
Beide zijn dan even langzaam en sloom. Dan verwisselt men het water en beide leven 
weer op. De den door koud, de andere door warm water.
De pad drinkt niet door den mond, maar door de huid. In verhouding tot de zoogdieren 
urineert zij veel: per dag een derde van haar eigen gewicht. De pad is zeer taai, zij 
overleeft onthoofding of liever gezegd ontkopping verscheidene uren, verwijdering 
van het hart of de longen zelfs meerdere dagen. Het mannetje is tot voortplanting in 
staat op 4- d 5-jarigen leeftijd, 't wijfje na 3 a 4 jaar. Omvat het leven van de pad ook 
een periode van ouderdom? In ieder geval bereikt zij een hoogen leeftijd. Bonnaterre 
en Pennant spreken beide van een pad in Engeland, welke 36 jaar werd gehouden
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Zelfs toen eindigde haar leven nog ontijdig daar het dier stierf tengevolge van 
verzwakking, de oogen waren namelijk door een raaf uitgepikt. Smellie geeft 40 jaar 
als hoogsten leeftijd. Onder gunstige omstandigheden zou het echter mogelijk kunnen 
zijn dat Bufo bufo wel een 100 jaar wordt.
In een volgend artikeltje bekijken we eens het voedsel en de bijzonderheden van 
de zintuigen van bovengenoemde pad.

vraaq en aanBOd, RuiLRUBRiek
Mededeelingen worden gratis opgenomen. Zij raoeten uiterlijk den 
20en van de maand in 't bezit zijn van den redacteurl 
Ons lid J. Bovenkerk, Oostzaanstraat 21 II, Amsterdam C, vraagt 
25 a 30 paren Kleine watersalamanders (Triturus vulgaris L.) en 
een aantal kweekbakjes, voor hormoonproeven.
Ons lid C. F. v. d. Bunt, Harnjesweg 146, Wageningen, biedt aan: 
Zandhagedis, Hazelworm en Rugstreeppad in ruil voor Geelbuikpad, 
Boomkikvorsch, Muurhageais.

Ons lid P. Fleuren, Groesbeekscheweg 60, Nijmegen, vraagt wie hem kan helpen aan 
eenige Ringslangen in ruil voor Levendbarende Hagedissen. Wil voor elk exemplaar 
Ringslang vijf hagedissen afstaan.
Ons lid R. P. v. d. Griend, Hoofdweg 739, Hoofddorp, zoekt een kweekportie meel- 
wormen.
Ons lid P. Gijsen, Agricolastraat 8, Sittard, zoekt Lacerta agilis, cT en/of $, liefst cf 
Ons lid A. Herkelman, Vrolikstraat 181 huis, Amsterdam Oost, biedt aan in terrarium 
veranderd aquarium, op hoekijzeren standaard, 60 x 35 x 35. Prijs / 25,—.
Ons lid H. L. de Koningh, Kr. Nieuwe Gracht 72, Utrecht, zoekt een aantal Wandelende 
takken.
Ons lid Bert Otten, Westersingel 22, Leeuwarden, wenscht voor zijn buitenterrarium 
een hoeveelheid Lacerta agilis. Biedt Buio bufo aan als ruilmateriaal.

Wij ontvangen voor deze rubriek van sommige leden heele waschlijsten met ge- 
wenschte diersoorten. Opname van deze vragen heefi absoluut geen doel omdat er 
helaas geen dieren te koop zijn, waarmede met het inzenden van vragen rekening 
gehouden moet worden. Men doet verstandig dergelijke „verlanglijstjes" aan de bij 
onze vereeniging aangesloten handelaren-importeurs toe te zenden opdat deze de 
wenschen van de diverse terrariumhouders te weten komen, en hiermede bij hun 
aankoopen rekening kunnen houden.

VAN DEN BIBLIOTHECARIS.
(D. J. van der Laan, Malakkastraat 188, 's-Gravenhage, Postrekening: 
59311.)

Handbook of Lizards (Lizards of the U.S. and Canada) door Hobart 
M. Smith. Comstock Publ. Co., Ithaca, N.Y. April 1946, 557 bladzijden, 
270 illustraties, 41 kaarten. 10 families en 136 soorten worden 
behandeld. Prijs $ 5,75.
Bespraken wij op biz. 15 van No. 2 van dezen jaargang het fraaie 
werk ..Handbook of Salamanders", thans kunnen wij ons gelukkig 
prijzen dat wij wederom een herpetologisch standaardwerk van den 

eersten rang aan onze bibliotheek hebben kunnen toevoegen, namelijk een handboek 
over de in de V.S. en Canada voorkomende hagedissen. Ook in dit boek worden van 
elke soort achtereenvolgens behandeld: verspreiding van de Forma typica, grootte, 
kleur, herkenningsbijzonderheden, vindplaatsen, gewoonten, teekening der schubben. 
Scfierpe foto's — waarbij van vele soorten de onder- en bovenzijde wordt weergegeven 
— een groot aantal duidelijke schetsen van kopteekeningen, 41 landkaarten waarop 
overzichtelijk de verspreidingsgebieden zijn aangegeven, maken dit boek tot een 
degelijk handboek en determineerwerk, zoowel voor den beroeps- als amateur- 
herpetoloog. Aardig is, dat er in de inleiding hoofdstukken zijn gewijd aan de folklore 
ten aanzien van diverse soorten, de economische beteekenis, het reageeren in 
gevangenschap, tips voor het vangen der dieren, voor het conserveeren. Van alle 
reptielen treffen wij zoowel de juiste wetenschappelijke Latijnsche namen als de 
Amerikaansche benamingen aan. Bovengenoemd boek is onder No. 94 aan onze 
bibliotheek toegevoegd. Waarborgsom /10,—.
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HET BESTELLEN VAN BOEKEN.
Zij, die bij ondergeteekende Amerikaansche boeken (Handbook oi Salamanders, S 5,— 
en Handbook of Lizards, $ 5,75) aangevraagd of besteld hebben of dit nog willen 
doen, dienen er rekening mede te houden, dat — naar de ervaring geleerd heeft — de 
prijs neerkomt op den dollarprijs omgerekend op pl.m. / 3,— per dollar. Er komen 
namelijk porto, aeviezen- en bankkosten bij te pas, die nogal eens oploopen. Wij 
hebben nu twee kleine zendingen ontvangen. In de toekomst zullen wij het zoo doen, 
dat bij binnenkomst van de bestelde boeken, degenen voor wie ze bestemd zijn, even 
een mededeeling krijgen, of zij het verschuldigde ruwweg berekend dus a / 3,— per 
dollar willen storten, waarna toezending der boeken volgt. Is de geheele partij dan 
aan Amerika betaald, dan wordt met elkeen verrekend, wat hij te veel of te weinig 
heeft betaald. Dit om te voorkomen, dat men ons met de boeken laat zitten, of dat 
wij op zeker oogenblik groote bedragen moeten voorschieten, v/aarop de Ledendienst 
niet is ingesteld. Ten overvloede wil ik er nog op wijzen, dat de boeken reizen voor 
rekening en risico van de bestellers.
Dit alles geldt dus voor hen die besteld, doch nog niets ontvangen hebben. Kunnen 
zij hiermede niet accoord gaan, dan gelieven zij dit omgaand te berichten.

D. J. VAN DER LAAN.

LEESTAFEL.
De Commissie der N.J.N. voor Hydrobiologie en Reptielen is begonnen met een 
gestencild blaadje onder den naam De Kwabaal uit te geven. In de nrs: 2 en 3 hebben 
wij al dadelijk aardige artikeltjes aangetroffen, o.a. een overzichtje van de meta- 
tarsusknobbels bij de Salientia en over een aardige voedingswaarneming bij Bulo 
bufo. De Redactie wil graag met onze vereeniging, inzonderheid met den Herpeto- 
geografischen Dienst, medewerken. Adres adm. Zwarteweg 2a, Nijverdal.
Zeitschrift fur Aquarien- & Terrarienkunde, Orgaan van den Zwitserschen Bond van 
Aquarium- en Terrariumver. No. 3, le jrg. Maart 1946. Voor ons zijn van belong de 
artikelen: Het Gif der Padden —■ Biologische waarnemingen aan den Gevlekten 
landsalamander — De Spierkracht van de Toornslang (Coluber viridiflavus). Alle 3 
buitengewoon interessante artikelen.
„Herpetologica". Maandblad gewijd aan herpetologie. Uitgever dhr. Chapman Grant, 
San Diego, Californie. Abonnem. $ 3,— per jaargang.
Wij zijn er in geslaagd in contact te komen met h6t maandblad in de Vereenigde 
Staten op ons gebied, namelijk „Herpetologica''. No. 1 van den 3en jaargang (Novem
ber 1945) kwam reeds in ons bezit, waarop wij nog naaer terugkomen.
Uit Denemarken ontvingen wij van onze relatie aldaar, dhr. Ove Larsen te Kopenhagen, 
eenige interessante brochures over de Rana ridibunda en over de Ringslang. Wij zullen 
trachten deze brochures vertaald te krijgen en deze daarna aan onze bibliotheek 
toevoegen.
Uit Engeland kwam tenslotte de mededeeling. dat het fraaie blad ..The Aquarist and 
Pondkeeper" weer is verschenen. In dit blad is opgenomen het voor ons belangrijke 
blad ..The Reptilian Review".
Wij zijn bezig ook met den uitgever van dit blad onderlinge uiiwisseling van organen 
te verkrijgen. Jaargang XI is begonnen met No. 1, April 1946. Jaarabonnem. 13 s. 6 d. 
Tijdschriften kan men bestellen bij den heer L. E. Romijn, Achillesstraat 103, Amster
dam Zuid.
Men ziet dat langzamerhand belangrijke internationale verbindingen tot stand gaan 
komen.

BESTUURSMEDEDEELINGEN.

In het eerste kwarfaal van 1946 mochten wij ruim 50 nieuwe leden aan onze ver
eeniging toevoegen! Het is ons een buitengewoon genoegen en een hooge eer onder 
de toegetreden leden te mogen noemen, het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van 
Belgie te Brussel. Wij hopen dat hiermede de eerste stap is gozet voor een prettige 
samenwerking met onze Belgische Zuiderburen.
De nummers 1 tot en met 3 van den vierden (loopenden) jaargang, dus de nrs. 
Januari tot en met Maart, zijn totaal uitverkocht en kunnen niet meer worden na- 
geleverd.
Af en toe komen wij in het bezit van losse nrs. van de reeds uitverkochte jaargangen 
1 tot en met 3. Deze kunnen worden geleverd tegen een prijs van 50 cent per nummer. 
Aanvragen bij dhr. D. J. v. d. Laan, Malakkastraat 188 te 's-Gravenhage.
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