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discoglossus pictus 
6OOR m. steiqeR, BAzeL (zwitseRlAtift) 

Lid der Vereniging, met een foto van den schrijver. 

Aangezien ik de eer en het genoegen had, 
om de Hollandse terrariumvrienden via de 
vereniging van Discoglossus pictus, Ge-
spikkelde Schijftongkikvors, te voorzien, 
zou ik hen ook eens iets over die dieren 
willen vertellen. Mijn vriend Wussler 
bracht de eerste diertjes mede van zijn 
tweede reis naar Algiers in het voorjaar 
van 1938. Het waren alle prachtig ge-
kleurde dieren. Een exemplaar had een 
gele streep over de rug; eerst meenden 
wij, dat het een andere soort was, doch 
het determineren wees uit, dat het alle-
maal Discoglossus pictus waren. In de 
zomer legden de dieren eieren bij hem, en 
ik kreeg er ook enkele. Dan volgt een 
aantekening uit mijn dagboek: 
„Ontvangen op 18 September 1938 zes pas 
ontwikkelde jonge dieren, twee daarvan 
hadden nog een stompje staart; zij waren 
pl.m. 5 millimeter groot. Zij werden onder-
gebracht in een onverwarmde bak, 25 X 
15 X 15 cm met een waterdeel van 1/:< van 
de oppervlakte en circa 2 centimeter diep. 
Van 18 September tot 8 October gevoederd 
met kleine azijnvliegjes en groene blad-
luizen, dan tot 19 November met fijnge-
hakte tubiiex en enchytraeen, daarna met 
meelwormpjes, at en toe vliegjes en iijn-
gehakte regenwormen. Gedurende de win-
ter kwam het terrarium in een verwarmde 
kamer te staan. Gedurende voorjaar en 
zomer werd allerhande klein voeder ver-
strekt. De dieren groeiden prachtig op, en 
hadden na een jaar reeds een grootte van 
4 centimeter bereikt". 
In Augustus 1939 kreeg ik van mijn Schijf-
tongkikkers ook eieren, en het opkweken 
ving weer van voren af aan. Sedertdien 
zijn er nog verscheidene kweken gelukt in 
verwarmde en onverwarmde terraria. 

Voorjaar 1940 heb ik een Oerwoudterra-
rium gebouwd (waarover nog een uitvoe-
rig bericht volgt) waarin ik de diertjes 
houd bij een minimum temperatuur van 25 
graden Celsius. Hierin krijg ik tweemaal 
per jaar eieren. Na 15 uur komen de larven 
vrij uit het ei, en na 16 dagen reeds ver-
laten de eerste diertjes het water. Men 
neme slechts de oude dieren weg, aange-
zien de jongen anders hun vraatzucht ten 
ofier vallen. Een dag na het eierenleggen 
moet het water vervangen worden wegens 
het overvloedige dril, zo niet, dan ontstaat 
een afschuwelijke stank in het terrarium 
en alles gaat ten gronde. De larven voedt 
men met gedroogde daphnia, algen en 
verse lever. Zoals men ziet, kan men deze 
dieren koud en warm houden, de tempe-
ratuur moet slechts, wanneer de dieren 
gevoederd worden, niet onder 10° C. zak-. 
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ken. Bij een warmere doorsnede-tempera-
tuur gaat het kweken gemakkelijker en 
sneller; overigens heb ik bij de volwassen 
dieren geen bijzondere nadelen kunnen 
ontdekken van het warm of koud groot-
brengen. Ook in mijn tuinvijver heb ik dril 
uitgezet, zonder voedering. De ontwikkeling 
ling hierin duurde echter zeer lang. Jonge 
dieren, die in de buitenlucht overwinterd 
hebben, kon ik nog niet vinden, maar oude 
dieren zijn bij een vriend van mij in turf-
molm bij een grote koude (winter 1939/'40) 
de winter doorgekomen zonder enige scha-
de. In het algemeen zijn de schijftongigen 
dankbare pleegkinderen en goede eters. 
Alles wat in het terrarium beweegt, word! 
gevangen. 
Volwassen dieren worden gevoederd met 
regenwormen, slakken, jonge muizen, mei-
kevers (eerst poten afknippen in verband 
met de haakjes er aan), en zo voorts. 
Heeft men geen levend voeder, dan wor-
den van lever of hart reepjes gesneden 
en door middel van een bewegend staaije 
voorgehouden. Men dient er op te letten. 

Zo bestaat onze vereniging al weer vijf 
jaar! In deze periode heeft zij kans gezien 
vier jaargangen van haar orgaan te doen 
verschijnen. Wei is waar heeft elke jaar-
gang niet bestaan uit 12 afleveringen, 
maar de tijd, die achter ons ligt in acht 
nemende, mogen wij ons zeer gelukkig 
prijzen het nog zover te hebben gebracht. 
In 1946 verscheen ons orgaan met de re-
gelmaat van een klokl Daar zijn we 
trots op. 
Zoals U alien weet uit de diverse mede-
delingen, worden nu met ingang van ons 
zesde verenigingsjaar enige ingrijpende 
veranderingen ingevoerd, welke er toe zul-
len moeten leiden, definitief een meer so-
lide financiele basis te scheppen, die in 
het bijzonder tot uiting zal kunnen komen 
in ons orgaan wat omvang, uitvoering en 
inhoud betreft. Teneinde misverstand ten 
opzichte van de aard van ons maandblad 
te voorkomen zullen wij de naam „Lacerta 
Nieuws" wijzigen in „Lacerta", terwijl met 
ingang van dit nummer zal worden over-
gegaan tot invoering van de nieuwe spel-
ling en een gewijzigde kolomindeling. 
Door het heimelijk doen lichten van een 
artikel uit het vorige nummer om mij on-
gewild in het zonnetje te zetten, is er enige 
tekst blijven overstaan, zodat dit nummer 
tegen mijn zin enigszins wild aandoet, 
waarvoor uw clementie wordt ingeroepen. 
Wijziging zou veel extra kosten met zich 
hebben medegebracht. 
Het is voor ons een grote voldoening te 

dat in een bak dieren van ongeveer de-
zelfde grootte worden gehouden; zo niet, 
dan worden de kleine exemplaren opge-
vreten. Naar mijn bevindingen moet de 
terrariumhouder zelf weten wanneer de 
dieren verzadigd zijn, want zij zelf vreten 
totdat de maag overvol is, en geven dan 
alles weer terug. Maar zij kunnen ook lang 
hongeren; toen ik tijdens de oorlog in 
dienst was, waren de dieren 4 maanden 
zonder voedsel. Van veel belong is echter, 
dat men ze steeds vochtig houdt. Wat de 
kleur betreft zijn de Disco's zeer verschil-
lend. Men vindt ze licht- of donkerbruin, 
gespikkeld bruin "en een tot drie strepen 
over de rug in lichtere of donkere kleuren. 
Tot heden heb ik reeds enkele honderden 
exemplaren naar verschillende landen 
gezonden, en de meeste vreugde heb ik er 
van beleefd, toen ik na de oorlog weer 
aanvragen kreeg van liefhebbers voor 
deze diertjes, want het zijn dankbare 
pleegkinderen, ook voor den beginner. 

D. J. v. d. LAAN, vertaler. 

mogen constateren, dat ons orgaan aller-
wegen — ook buiten verenigingsverband 
— zeer grote waardering geniet. Het zal 
voor een groot deel van onze leden af-
hangen of deze waardering bestendigd zal 
blijven, ja naar wij hopen zelfs groter zal 
worden. De gewijzigde contributie — thans 
nog geen 80 cent per maand —, welke wij-
ziging door de tijdsomstandigheden helaas 
moest worden ingevoerd, stelt ons in staat 
de omvang van ons blad te doen uitbrei-
den in evenredigheid met de toeneming 
van het aantal leden-abonne's. Indien wij 
dus kans zien met aller medewerking het 
nogal grote ledenverlies tengev'olge van 
de contributieverhoging te compenseren 
en het aantal leden te verdubbelen, dan 
kan de omvang van het blad ook direct 
verdubbeld worden. Daar hangt alles van 
af. Uitbreiding van het aantal ledenl Het 
orgaan zou dan een omvang van 16 pa-
gina's kunnen hebben. Hoe wij ons zo'n 
blad voorstellen, hebt U kunnen zien aan 
het jubileumnummer van September j.l., 
waarbij dan nog moet worden aangeno-
men, dat dit de minimum eisen zijn die 
door ons worden gesteld. Bovendien ver-
wachten wij in toenemende mate mede-
werking uit onze ledenkring en wij doen 
een beroep op alien om bijdragen in te 
sturen, ervaringen uit de liefhebberij, in 
de vrije natuur, door middel van ons blad 
uit te wisselen. Wij verwachten korte me-
dedelingen en berichten, vertalingeri van 
interessante artikelen uit buitenlandse 

BIJ 6e aanvAnq van de vijf6e jAARQAnq 
6OOR j . th. teR hORst, oen haaq 
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boeken en tijdschriften, kortom wij vragen 
iets voor „Lacerta" te doen, iets bij te dra-
gen tot verfraaiing van ons maandblad. 
Kunstenaars onder ons worden uitgenodigd 
ons te voorzien van zwart-wit, zowel als 
pastel- en waterverftekeningen van ter-
rariumdieren, tekeningen van aardige 
vignets, ontwerpen voor diploma's, medail-
les en alles wat in de toekomst voor onze 
vereniging van nut kan zijn. Wat wij vooi-
al nodig hebben zijn foto's, goede scherpe 
afbeeldingen van allerlei reptielen en om-
phibieen, terrariuminterieurs en dergelijke. 
Heren fotografen helpt ons! 
En tot slot, U kunt uw vereniging geen gro-
ter dienst bewijzen en uw bestuur geen 
groter plezier doen en ook veel werk be-

*) Postwissel te adresseren aan H. C. 
Koopman, Paets van Troostwijkstraat 207, 
's-Gravenhage, Penningmeester. 

sparen door nog heden een postwissel *) 
(momenteel liever geen giro-overschrijvin-
gen) te sturen groot / 9,50 .of / 4,75, resp. 
voor een of een half jaar contribute. Zij, 
die liever in vier drie-maandelijkse ter-
mijnen betalen, mogen dit ook doen, mits 
zij den penningmeester even hiervan in 
kennis stellen. Hoe U het doet geeft niet, 
maar doe het nog heden! 
Met aller steun en medewerking zal ons 
blad over enkele jaren een leidende positie 
kunnen innemen tussen de natuurhistori-
sche periodieken. Dan zal het ieder lid 
verlreugen trouw te zijn gebleven in deze 
moeilijke jaren van het begin en te heb-
ben medegewerkt iets moois te helpen op-
bouwen. 
Een vereniging met een prima service en 
een fraai orgaan, daar sturen wij op aanl 

De Redacteur, 
J. TH. TER HORST. 

heRpetbLoQische waaRneminQen 
in oe pUntentuin te BuitenzoRQ 

6OOR h. a. L menne, PARATTIARIBO 
Met foto's van den schrijver 

HIT H E ^ 

Si&imM 

Wanneer wij in Holland 
over een plantentuin 
horen spreken, denken 
wij allicht aan een be-
perkt oppervlak, zoals 
b.v: de Hortus in Lei-
den. Stelt U zich toch 
niet voor dat de Bui-
tenzorgse Plantentuin 
iets dergelijks is. Men 

kan er uren in dwalen. Behalve een ge-
deelte met kwekerijen, vijvers, kassen 
(open kassen natuurlijk, met afdekking te-
gen de felle zon!) en musea, bestaat de 
Plantentuin uit een aaneenschakeling van 
woudcomplexen, in het midden doorsne-
den door een kronkelende rivier, de Tjili-
woeng, waarvan de bedding bezaaid is 
met grote steenblokken, die in de droge 
moesson slechts weinig water bevat, een 
echte bergkali dus. Op drie plaatsen in de 
Plantentuin is deze overbrugd. In dit woud 
leeft het van kleurige vogels en vlinders, 
van hagedissen en slangen en merkwaar-
dige insecten. Zoogdieren treft men er niet 
veel aan, alleen wat badjings (Klapper-
ratten, precies kleine eekhoorns). Apen — 
in Indie zo algemeen — worden daar te-
recht geweerd wegens de schade die deze 
dieren aan de bomen toebrengen, zulks in 
tegenstelling met de botanische tuinen in 
Singapore en Penang, waar het krioelt van 
apen en deze een bepaalde attractie vor-
men voor de bezoekers. 
Bij onze wandelingen in de tuin merken 
wij, meest op zonnige stenen, al dadelijk 

de kadal op (een soort skink, Mabuya 
multiiasciata). een verbazend vlug dier, 
hetwelk overal in Indie voorkomt. Ook de 
groene londok of boenglon (Calotes ju-
batus). Deze hagedis beweegt zich in de 
struiken en bomen en is door zijn kleur 
moeilijk te onderscheiden. Het Vliegend 
Draakje (Draco volans) komt er natuurlijk 
eveneens voor, maar wij zien het lang niet 
altijd, doordat het hoog in de bomen leeft. 
Het komt zelden op de grond, alleen eigen-
lijk om zijn eitjes .te leggen, welke het in 
de grond aan de voet van een stam be-
graaft. 
Een interessante baas is de mlnjawak 
(waraan), Varanus salvator, welke op 
vochtige, dicht begroeide plaatsen voor-
komt. Het is een schuw dier, hetwelk men 
echter op autotochten door bosrijke en 
moerassige streken nogal eens verrassen 
kan. Vaak blijft hij dan tot op 't laatste 
ogenblik verbaasd zitten. Op de eilanden 
Komodo en Rintja (bij Flores) leeft zijn 
beroemde verwant, Varanus komodoensis, 
het reusachtige monster, hetwelk gemid-
deld 3 m lang wordt en als het laatste 
overblijfsel der voorwereldlijke reptielen 
beschouwd wordt. Ik hoop op dit dier in 
een afzonderlijk stukje terug te komen. 
Soms krijgt men de bosgecko (Ptychozoon 
homocephalum) te zien, meestal tegen een 
boomstam gedrukt. 
Kleine slangen zijn er in de Plantentuin 
enorm veel, maar men moet geluk hebben 
om hen te zien. Ik nam er in de loop der 
jaren (1919 tot 1938) een twaalftal soorten 
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<*&$?> 
Gedeelte van 
de tuin met 
Tjiliwoeng 

waar (waaronder 7 boomslangen), maar 
er moeten er nog meer voorkomen. De 
meest voorkomende soorten zijn: Dryophis 
prasinus (groene zweepslang); Dendrophis 
pictus (kleine boomslang, bruinachtig, zeer 
dun);Dendrophis formosa; Coluber oxyce-
phalus (grote groene boomslang); Coluber 
radiatus; Tropidonotus trianguligerus 
(olijfgroen-met-zwart moerasslangetje); Za-
menis korros (geelbruine grondslang, vrij 
groot); en Ancistrodon rhodostoma (de ge-
vaarlijke roodbruine adder). Van deze 
laatste zag ik eens in de tuin een jong 
exemplaar op een grasveldje bezig met 
het doden van een kadal. Het dier was 
prachtig getekend; graag had ik het voor 
het terrarium meegenomen, maar als er 
kinderen in huis zijn, is dit niet verant-
woord. 
Een verbazend grappig dier, doch weinig 
opvallend, is de Anguis rula, door de In-
landers genoemd „oelar kepala doea". 

tweekoppige slang, omdat kop en staart 
precies op elkaar gelijken. Zij is zwart met 
oranje gekleurd en leeft bijna uitsluitend 
onder de grond, zodat men haar vrijwel 
nooit ziet. De exemplaren, die ik in Bui-
tenzorg bemachtigde, waren bij graafwerk 
te voorschijn gekomen. Zou de bewering, 
dat onze Anguis fragilis eigenlijk een on-
deraards leven leidt, toch waarheid be-
vatten? Het is wel eigenaardig, dat men 
deze in de streken, waar zij veel voor-
komt, zo zelden ziet. 
De Indische boomkikker (Hyla infrafiena-
ta) ziet men in Buitenzorg veel 's avonds, 
na zware regen. Zij komt dan vaak in de 
galerijen der huizen. Is bruinachtig van 
kleur. 
Tenslotte moet in de rivier in de Planten-
tuin de Indische rivierschildpad voorko-
men, maar ik heb haar daar nooit waar-
genomen, wel overal elders. 

het teRRARium van deze rruand 
Een buitenterrarium 

In Augustus 1944 kwam ik op zolder toe-
vallig een flinke spiegel tegen. Dit bracht 
mij op de idee om zelf een buitenterrarium 
te gaan bouwen! 
Hier volgen dan de technische gegevens. 
Het terrarium is speciaal bedoeld voor 
hagedissen. 
De lengterichting van het terrarium ligt in 
lijn Oost—West. De maten zijn: lengte 1,30 
meter, breedte 0,65 meter, de hoogte aan 
de voorkant 0,65 meter en aan de achter-
kant 0,80 meter. eD voorruit bestaat uit 
een giote spiegelruit. Dit is dan de Zuid-
kant. De Westkant wordt eveneens ge-
vormd door een spiegelruit. De Noordkant 
(achterkant) is een houten schot. Overblijf-

OOOR q. h. otten, LeeuwaRoen 
sel van een zandbak! Over blijft dan nog 
de Oostkant, een stenen muurtje. Hierin 
bevindt zich een houten deurtje om te voe-
deren. De bovenkant bestaat uit drie ra-
men in sponning. Het geheel is een flink 
eind de grond in gewerkt. Het houtwerk 
is eerst flink in de carbolineum gezet en 
vervolgens groen geschilderd. De ventila-
tie. Zoals gezegd, bestaat het bovendek 
uit drie ramen in sponning. Een van deze 
ruiten kan vervangen worden door een 
raampje met horregaas. 
Boven achter in het houten schot, dat de 
achterkant vormt, bevinden zich links en 
rechts nog twee openingen van 10 X 30 
centimeter, bedekt met horregaas. Langs 
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de grond zijn in de achterkant nog kleine 
gaten geboord. En dan is er nog het 
deurtje met gaas 15 X 30 centimeter. Rest 
mij nog te vertellen, dat de hele bovenkap 
van het terrarium afneembaar is. 
De beplanting bestaat voor het grootste 
deel uit heide. Enkele vetplanten en dop-
heide zijn om het drinkbakje, een groen-
geglazuurde bloemenschotel, heen ge-
plant. De achterbeplanting bestaat geheel 
uit een strook heide. Langs de voorruit is 

een strook zand opengelaten om als koes-
terplaats voor de hagedissen te dienen. 
Bodemgrond. Eerst werd een laag kiezel 
aangebracht en daarop een laag van zo-
wat 15 centimeter dikte van aarde met 
flink wat zand erdoor. De bevolking be-
staat momenteel slechts uit enkele gewone 
padden, maar gelukkig zijn nu eind Mei 
1946 enkele Zandhagedissen (Lacerta 
agilis) van een medelid op komst. 

QifttAnden en sUnqenqiften 

A. GHttanden: bij enkele slangenfamilies 
— tenminste in Europa,- in tropische stre-
ken bij vele slangenfamilies — vindt men 
gifttanden in de bovenkaak. Deze tanden 
zijn uit speciale tanden ontstaan. De gift-
tanden zijn altijd groter dan de gewone 
tanden, maar vertonen eveneens de krom-
me sabelvorm. 
De eenvoudigste vorm van gifttand be-
staat hierin, dat aan de achterzijde der 
tand, dus in het holle gedeelte, een groef 
aanwezig is, die over de gehele lengte 
van de tand doorloopt. Waar de tand in 
de kaak is vastgegroeid, mondt dan de 
afvoerbuis van de giftklier (oorspeeksel-
klier) uit en door de groef vloeit het gift 
in de wond. 
Een tweede vorm is deze: de randen van 
de groef groeien naar elkaar toe en slechts 
aan basis en top is de tand open; de 
naad, die op de randen der groeven blijft 
bestaan, is dan aan de vooizijde nog dui-
delijk te zien. 
Een derde en laatste vorm: de randen der 
groef zijn geheel met elkaar vergroeid en 
dus is in de tand een kanaal ontstaan, 
met aan basis en top een opening. Dit is 

OOOR q. uiteR&ijk, zeist 
Met tekeningen van den schrijver 

het geval bij alle adders (Aib. 1). 

GIFTTAND 

GIFTKANAAL 

2>WAHiDOO«SIV£Dt 

^ '/•» 
AF.B. 1 

Het gebruik der gifttanden geschiedt op 
de volgende wijze: het giit bevindt zich in 
een z.g. giftklier, de oorspeekselklier ge-
naamd. Bijt nu een slang, dan drukken de 
kauwspieren op deze giftklieren, met als 
gevolg dat deze leeggedrukt worden. 
Tijdens het bijten worden de gifttanden 
iets naar voren gebracht, zodat ze min of 
meer rechtop staan. In rusttoestand liggen 
de tanden met de punt achterwaarts ge-
richt in de bek (Atb. 2). 
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OORSPEEKSELKUER 

AFVOERBUIS 

GIFTTAND 

GIFTKANAAL 

AFB. 2 KAUWSplEREN 

B. Gil tkl ieren: mees t a l l iggen deze achter 
d e ogen in d e s l a a p s t r e e k — oorspeekse l -
kl ierenl — m a a r ze kunnen ook verder 
n a a r ach te ren ve r schoven zijn, tot in het 
voors te g e d e e l t e v a n d e romp (bij het ge -
s lacht C a u s u s ) . Bij een a n d e r e soort — 
Mat i co ra — ligt d e giftklier nog ve rde i 
n a a r achteren , n.l. tot op pl.m. een d e r d e 
der l i chaams leng te . 
De giften uit d e z e kl ieren ver tonen ver-
schi l lende werk ingen . In hoofdzaak onder-
scheidt men twee soor ten v a n giften, n.l.: 
a . neurotoxinen; d e z e werken op het cen-
t ra le zenuwste l se l en ve roo rzaken door 
ve r l amming der a d e m h a l i n g s c e n t r a d e 
dood door vers t ikking; komen voo rname-
lijk voor bij d e C o l u b r o i d a e ; 
b . h a e m o r r h a g i n e n ; d e z e fas ten b loed en 
b l o e d v a t e n a a n ; voornamel i jk bij de a d -
ders . 
De m e e s t e giften zijn zonder toediening 
v a n e e n tegengift dodeli jk — dit is s p e -
c i aa l het g e v a l bij t ropische s langengif ten. 
Addergif ten beva t t en stoffen, d ie sterk d e 
stoll ing v a n het b loed bevo rde ren . In de 
a e n e e s k u n d e wordt v a n d e z e e i g e n s c h a p 
gebru ik g e m a a k t : bij pa t ien ten , z.g. „bloe-
ders" , d ie erns t ige , niet te s te lpen b loedin-
g e n ver tonen, wordt een sterk v e r d u n d e 
op loss ing (1 : 10.000) v a n 't gift v a n b e -
p a a l d e a d d e r s t o e g e d i e n d om het b loed 
te doen s te lpen. Om d e giftwerking tegen 
te g a a n en d e dood v a n het slachtoffer te 

voorkcmen, moet mees t a l een serum-
inspui t ing t o e g e p a s t worden . Het gift 
werkt het kracht igst w a n n e e r het dier 
k w a a d g e m a a k t of honge r ig is. 
Hoe wordt nu zo'n se rum v e r k r e g e n ? Dit 
geschiedt op d e v o l g e n d e m a n i e r : men 
spuit een p a a r d in met een zeer k le ine 
hoevee lhe id s langengif t en bij t u s s e n p o z e n 
voert men deze hoevee lhe id op , zoda t d e 
dieren er tenslotte immuun voor worden . 
Zij kunnen d a n een dosis v a n het gift ver -
d r agen , die aanzienl i jk groter is d a n d e 
dodeli jke dosis voor n i e t - b e h a n d e l d e p a a r -
den. (In dit v e r b a n d moet opgemerk t wor-
den, dat s l a n g e n b e z w e e r d e r s v a a k d e -
zelfde manier op zichzelf t o e p a s s e n , a fge-
zien d a n v a n b e d r o g t e n g e v o l g e v a n het 
ui t trekken der gif t tanden en het ve rvan-
gen d a a r v a n door a n d e r e met een scherp 
mesje.) 
Van d e immuun g e w o r d e n p a a r d e n word t 
b loed afge tap t en het se rum op e e n b e -
p a a l d e manie r v a n 't b l oe d g e s c h e i d e n . 
Dit serum beva t d a n d e n e u t r a l i s e r e n d e 
stoffen t egen d e we ik in g v a n giften. De 
e i g e n s c h a p p e n v a n giften verschi l len bij 
p rac t i sch i ede r e soort ; m a a r bij g e b r e k 
a a n serum tegen 'n b e p a a l d e s l a n g e n b e e t 
bewijst het se rum v a n een a a n v e r w a n t e 
soort v a a k u i t s t ekende d iens ten . 
S l angenbee t se rums worden b e r e i d in s p e -
c i aa l d a a r t o e inger ichte insti tuten, d ie een 
s langentu in bezi t ten en v a n d e d a a r a a n -
wez ige d ieren v a n tijd tot tijd gift a f t ap -
pen . Deze instituten vindt men in a l le w e -
re lddelen . De b e k e n d s t e zijn: 

I. in Zuid-Amerika: te Butan tan in Bra-
zilie; 

II. in Afrika: te Port El izabeth in Z.-Afrika; 
III. in Europa : te Parijs (het Pas teur- ins t i -

tuut) ; 
IV. in Azie: te Batavia-Bui tenzorg ('s Lands 

Plantentuin) . 
Verder kunnen toed ien ing v a n s terke a l -
cohol ica , doe lma t ig afbinden of u i tb ran-
den der g e w o n d e l i c h a a m s d e l e n met ka -
I i u m p e r m a n g a n a a t , mits tijdig t oegepas t , 
in ve le geva l l en v a n d e d o o d r e d d e n . 

nieuws van onze technische teRRARiumdienst 
U i t n e e m b a r e te r rar iumrui ten OOOR J. s m i t h JR., R O t t e R d A i n 

M e t 2 tekeningen v a n den schrijver 

Zou men zich bij vrij ve le 
te r rar ia nog kunnen b e -
he lpen zonder ui tneem-
b a r e of s chu ivende rui-
ten, door a l le hande l in-
g e n in het terrar ium te 

verr ichten met er-af-te-Iichten dak , bij een 
a q u a - t e r r a r i u m behoor t dit tot d e onmo-
gel i jkheden. Het b o u w s c h e m a „Triton", da t 
e e n dergel i jke b a k beschrijlt, toont dit 

duidelijk. Iedere a q u a r i u m h o u d e r wee t en 
kent de noodzakel i jkheid bij tijd en wijle 
de a q u a r i u m b o d e m af te t a s t en met heve l 
of a n d e r e dergel i jke ins t rumenten. De w a -
terhoogte v a n het a q u a r i u m d e e l bij d e 
Triton-bak zal ze lden hoger komen d a n 
30 cm. Nemen w e daarb i j een g e m i d d e l d e 
v a n 70 cm hoog te v a n het e igenl i jke ter-
rarium, d a n heeft men — op we lke man ie r 
d a n ook — een a f s tand v a n een meter af 

6 



Figuur 1 

te leggen om de bodem van het aquarium-
deel te bereiken. Dat dit niet goed doen-
lijk is, zonder zelf bijna in het terrarium 
te duikelen, zal wel duidelijk zijn. Juist 
omdat de meeste handelingen in en om 
dat waterdeel te verrichten zijn, is het ge-
wenst een uitschuifbare ruit bij of liever 
nog boven het waterdeel aan te brengen. 
Er zijn enkele oplossingen hiervoor. In het 
bouwschema werd er van uitgegaan, dat 
het terrariumframe uit hoekijzer vervaar-
digd werd. De uitschuifbare ruit wordt 
omhoog geschoven en kan via de boven-
zijde van het terrarium verwijderd wor-
den. Op een tweetal zaken moet hier ge-
wezen worden. In de eerste plaats, dat de 
vaste ruit van het aquarium, die dus 
slechts steun ontvangt van de onderregel 
en twee zijstijlen, van voldoende dikte is. 
Neem hiervoor 10 millimeter spiegelglas. 
De eigenlijke schuifruit kan van normaal 
dubbeldik vensterglas gesneden worden 
en staat in rust op de onderruit. Aan de 
binnenzijde der terrariumstijlen zijn nu 
kleine lipjes gelast, die deze schuifruit op 
haar plaats houden. In de tweede plaats 
is het nu noodzakelijk, dat de bovenrand 
van het terrarium ter plaatse van de schuif-
ruit niet uit hoek- of T-ijzer bestaat, maar 

uit een ijzeren strip vervaardigd is. Figuur 
1 zal dit alles zonodig duidelijker maken. 
Noodzakelijk is het nu, bij het verwijderen 
der ruit, het dak even op te lichten. 
Een andere methode is weergegeven in 
figuur 2. Het ijzeren frame blijft op de nor-
male wijze in tact. Voor de uitneembare 
ruit is nu evenwel een apart houten frame 
gemaakt, dat aan het ijzeren frame wordt 
vastgeschroefd. De zijstijlen vertonen geen 
groef, maar een sponning, behalve aan 
het laagste punt aan de onderzijde, waar 
een stukje dwarshout (A) ter plaatse steun 
geeft aan de uitschuifruit. 
De bovenrand heeft een groef (B), diep 2 
centimeter. De schuifruit reikt hierin niet 
verder dan 1 centimeter. Schuift men de 
rutt nu omhoog, dan dringt deze dus nog 
1 centimeter verder de bovenrand in en 
komt daardoor vrij aan de onderzijde van 
de dwarsstukjes hout. Door de ruit naar 
voren te trekken kan deze nu verwijderd 
worden. Ingeslepen handgrepen verge-
makkelijken het uitnemen der ruiten in 
hoge mate, terwijl het rondom laten slijpen 
der ruiten het afstoten van hoekjes e.d. 
vrijwel verhindert. Kleine stukjes gummi, 
op de onderruit geklemd of gelijmd, voor-
komen het harde stoten op de onderruit, 
wanneer de bovenruit iets te snel wordt 
losgelaten. 

Figuur 2 
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NUTTIGE NOOTJES 
Bijdrage voor onze mbriek ..Nuttige nootjes" worden gaa-ne ingewacht. Ieder kan hleraan medewerken. 

Een zonvervanger is de combinatie: Vitam.ne A rf D (Davitamon, Dohyfal) in sproei-
water en op de voederdieren en geregeld voeren met kalk (b.v. calcium gluccnaat), 
eveneens op de voederdieren. Dit behoef; niet bij amphibieen, alleen bij sterk ver-
magerde dieren, is echter vooral bij schiU'padden, die niet in de buitenlucht worden 
gehouden, onontbeeilijk. 

P. J. v. d. W. 
Axolotl-eieren. Met belangstelling nam ik kennis van het artikeltje over het opkwee-
ken van Axolotlembryonen, beschieven door den lieer v. d. Werff. In mijn studietijd 
heb ik ook wel Axolotl-eieren tot ontwikkeling probeeren te brengen en ook daarbij 
kwamen dikwijls mislukkingen voor. De beste resultaten verkreeg ik echter wanneer 
het water voortdurend ververscht werd. Daartoe liet ik doorloopend een dun water-
straaltje in 'n ondiep aquarium loopen, terwijl aan de andere zijde het oveitollige 
water weer werd afgevoerd. Op deze wijze kon een veel grooter percentage der 
embryonen tot ontwikkeling worden gebracht, zoowel van de witte als van de zwarte 
axolotl. Ook dient er op te worden gelet dat geen beschimmelde of onbevruchte 
eieren, dan wel zieke embryonen bij de gcede verblijven, aangezien hierdoor de kans 
op infectie zooveel grooter wordt. 
Hopende, dat het bovenvermelde kan biidragen tot een beter resultaat, 

J. D. VIS, Leeraar biologie, Rotterdam. 
Smaragdhagedis als moerasbewonerl Lazen wij reeds in „Wochenschrift", 40ste jrg., 
biz. 110, dat een Duitsch soldaat Lacerta viridis had aangetroffen in 'n moerasgebied, 
thans lezen wij in „Weer en Wind", 8e jrg., biz. 169, in een artikel van Jan P. Strijbos, 
waar hij in de Camargue (Rhone delta) ontmoetingen met dezelfde hagedis had. M.i. 
stellen wij ons het gebied, waarin L. viridis voorkomt, dan ook in 't algemeen veel te 
droog en te rotsachtig voor. Reeds de groene kleur van het dier wijst meer op het 
grazige-vochtige dan op het steenige-droge. 

v. d. L. 
Als „ziekenhuis" voor amphibieen, en speciaal voor Anuren, is aan te bevelen een 
zoo groot mogelijk laag rond inmaakglas zonder zandbodem; alleen een met mos 
begroeiden steen zonder scherpe kanten. Waterhoogte 2 cm. Voeder: kleine regen-
wormen, pas uitgekomen vliegen, zachte meelwormen, en het liefst: wasmotten in alle 
stadia van ontwikkeling. Vooral matig aan met voederen. 

P. J. v. d. W. 
Broedkasten voor hagedissen-, slangen- en schildpadeieren. Een houten kist, maten 
circa 65 X 35 X 25 cm, van binnen met blik bekleed en met enkele gaten in den 
bodem. Over deze gaten bloempotscher/en en verder de kist voor % opvullen met 
tijn, wit zand. In den zandbodem wordt een 10 X 15 cm diepe groeve gemaakt. Hierin 
een kleine, houten doos van 10 X 15 X 4 cm zonder bodem en deksel. Eieren voor 
de helft in het wat vochtige zand leggen. Op kistje 2 glasdeksels deponeeren, hier-
overheen weer fijn wit zand. Temperatuur 25 gr. Celsius. De voordeelen spreken voor 
zichzelf en behoeven niet nader te worden uitgelegd. Verreweg de beste methode 
is: na het leggen der eieren de groote dieren uit het terrarium verwijderen en alles 
verder rustig op zijn beloop laten! 

P. J. v. d. W. 
Om een biologisch ingericht terrarium op te bouwen schetst of fotografeert U buiten 
een voor het landschap karakteristiek plekje. Neem de daarvoor karakteristieke 
planten in matig aantal mee en richt aan de hand van schets of foto (met zofo 
weinig mogelijk planten) den betreffenden bak in. Op deze wijze krijgt U steeds een 
natuurlijk geheel. Gebruik tevens als studieboeken hierbij: 
Inleiding tot de Plantensociologie, door Meltzer en Westhoff, en Overzicht der planten-
gemeenschappen in Nederland, door Westhoff, van Dijk en Passchier. Zoodoende 
raakt U a.h.w. spelenderwijze thuis in de voor den terrariumlieihebber noodzakelijke 
kennis der plantenweield en krijgt U inzicht in het steeds weerkeeiende hoofdstuk der 
natuurlijke historie: „Het dier in zijn wereld". 

P. J. v. d. W. 
Ons lid J. Kaan uit Amsterdam gebruikt o n plaggen uit te steken geen mes, maar een 
kort handzaagje, lengte ca. 15 cm. Hiermede gaat hij door den zwaarsten veengrond, 
met gemak, succes en open oog. Ga maar eens kijken naar zijn kostelijk ingeiichte 
terraria. 

P. J. v. d. W. 
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