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is onze inlanose AOOGR qevAaRlrjk 
VOOR 6e mens? 

Dient hij te worden uitgeroeid of te worden beschermd? 
OOOR ] . t h . t eR h o R s t 

In de maand Augustus van dit jaar circu-
leerde in de Nederlandse dagbladpers een 
bericht over het in grote getale voorkomen 
van adders op de Veluwe. De inhoud van 

het stukje deed de argeloze vacantie-
ganger en toerist de haren ten berge rijzen. 
Wij laten de inhoud woordelijk hieronder 
volgen: 

") Clich6 „In weer en wind". Adder. Vipera berus. ') 



..ADDERS OP DE VELUWE. 

De laatste tijd komt het op de Veluwe 
herhaaldelijk voor, dat argeloze wande-
laars in het bos of op de heide op een 
adder trappen. De dieren laten zich nooit 
onbetuigd, maar bijten dadelijk van zich 
af, met min of meer nadelige gevolgen 
voor het slachtoffer. 
In het Juliana-ziekenhuis te Apeldoorn zijn 
dan ook herhaaldelijk dergelijke patienten 
binnengebracht, volwassenen en kinderen. 
Dezer dagen overleed na drie dagen lijden 
een 4-jarig kind van de fam. Koetsier te 
Uddel, dat bij het bosbessenplukken op 
een adder had getrapt. In het ziekenhuis 
liggen sommige patienten met adderbeten 
al verscheidene weken. Het is moeilijk om 
de adders op heide- en bosgrond te onder-
scheiden. Maar toch verdient het aanbe-
veling, vooral voor de vacantiegangers, 
om bij verpozing in bos en heide goed uit 
te zien of er ook dergelijke beesten in de 
omgeving zijn". 
De inhoud gaf echter aanleiding te ver-
onderstellen, dat deze berichtgeving ten-
dentious genoemd kon worden, zodat wij 
ons met den Geesheer-Directeur van het 
Juliana-ziekenhuis te Apeldoorn in verbin-
ding stelden om nadere inlichtingen, welke 
ons onmiddellijk werden verstrekt. Wat 
bleek? 

Gedurende de zomer van het jaar 1946 
werden zegge en schrijve DRIE patienten 
opgenomen met slangenbeet. Van een 
lange verplegingsduur van deze patienten 
is geen sprake geweestl Natuurlijk is het 
van belong, dat de patient, die gebeten is, 
zich terstond naar het ziekenhuis begeeft, 
zo schreef de Geneesheer-Directeur. Voor-
zichtigheidshalve werden dergelijke pa-
tienten vroeger en ook nu nog ter obser-
vatie opgenomen, terwijl ze onmiddellijk 
serum toegediend krijgen. Als regel ver-
voegen zich al jaren lang gemiddeld 3 a 
4 patienten per seizoen aan het ziekenhuis 
met slangenbeet, meestal in de zomer. 
Veelal worden kinderen gebeten bij het 
bosbessenplukken, gewoonlijk in een 
vinger, ook wel in de voet (de kinderen 
lopen in het bos vaak met blote voeten). 
Inderdaad is in Juli een meisje van 4 jaar 
tengevolge van een adderbeet overleden. 
Dit is het enige geval van overlijden door 
adderbeet, dat in de 23-jarige loopbaan 
als Geneesheer-Directeur van dit zieken-
huis, (dat gelegen is in het centrum van 
de bosbessenpluk, waaraan enorm veel 
personen deelnemen) is voorgekomenl 
En . . . dit overlijden is bovendien nog het 
gevolg van een ongelukkige samenloop 
van omstandigheden, indirect als gevolg 
van de oorlog. Vroeger had het ziekenhuis 
steeds slangenserum in voorraad, helaas 
is dit echter in ons land nog niet te krijgen 
en wordt door het Rijksserologisch Instituut 

nog niet geleverd. Thans beschikt het 
ziekenhuis -weer sedert enige tijd over 
enkele ampullen, welke de apotheker Hof-
man te 's-Gravenhage leverde (een Frans 
serum van het Instituut Pasteur te Parijs). 
Zo zien wij hoe misleidend een dergelijke 
berichtgeving kan zijn. Ter illustrering hoe 
ongevaarlijk onze adder voor den mens is, 
moge ook nog uit het volgende blijken. 
De heer H. Mulder te Groningen zond ons 
een brief van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek ter inzage, waarin het volgende 
betreffende dood door slangenbeet wordt 
medegedeeld: 

In de Nederlandse sterfte-statistiek wordt 
het aantal gevallen van dood tengevolge 
van slangenbeten niet afzonderlijk ver-
meld. Zij zijn, in voorkomende gevallen, 
begrepen in de doodsoorzaak: dood door 
vergiftige dieren, waartoe ook insecten-
steek en sepsis1 ) na beet of insectensteek 
behoren. In ons land komt deze doodsoor-
zaak slechts sporadisch voor: in de jaren 
1931—1943 werden slechts vier gevallen 
geregistreerd, n.l. in 1932 een vrouw van 
45—49 jaar in de provincie Zuid-Holland, 
in 1933 een jongen van 15—19 jaar in 
Noord-Brabant, in 1936 een man van 40—44 
jaar in Drente en in 1942 een meisje van 
2—4 jaar in Friesland. Ter vergelijking 
werd in een bijgevoegd staatje voor ge-
noemde jaren het aantal sterfgevallen ten-
gevolge van gewelddadige dood (met uit-
zondering van moord, zelfmoord, verkeers-
ongevallen en oorlogshandelingen) aan-
gegeven, Welke cijfers luidden respectieve-
lijk 1650, 1535 en 1430 personen. 

In twaalf jaren tijds dus slechts vier sterf-
gevallen van vergiftige dieren, waarbij het 
nog niet eens vaststaat dat het hier vier 
gevallen van adderbeet betreft. De over-
ledene in de provincie Zuid-Holland zal 
bv. wel niet door adderbeet'overleden zijn. 
Tenslotte nog een recent geval van adder-
beet op de tentoonstelling „Natuur en 
Landschap", welke in September jl. in de 
stad Groningen werd gehouden en waar 
ook een. aantal terraria geexposeerd was, 
waarbij een, waarin een adder — Vipera 
berus — huisde. Een rondleider wist dat 
het dier steeds boven in het terrarium (een 
aquarium dat provisoiisch als terrarium 
was ingericht) lag. Hij wilde hem even 
wegpakken om hem te demonstreren, 
greep hem daarvoor bij de staart om hem 
op de bodem te gooien. Deze onvoorzich-
tigheid moest hij echter bekopen met twee 
beten in zijn vingers. De man ging dadelijk 
naar huis, deed een druppel geconcen-
treerd zwavelzuur op de wonden en wat 
zoutzuur. Door het zwavelzuur werden de 

1) Sepsis = lnfectie door mlcro-organlsmen veroorzaakt 
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wondjes uitgebrand. Verder gebeurde er 
niets, zelfs zijn de vingers niet eens opge-
zwollen! Hierbij moeten wij echter in aan-
merking nemen, dat het niet uitgesloten 
geacht moet worden, dat de adder zijn gif 
al eerder kwijt geraakt was. De inrichters 
van de expositie hadden het dier namelijk 
in een linnen schepnet vervoerd. Hoe het 
ook zij, dit geval bewijst weer eens te 
meer, dat het levensgevaar bij adderbeet 
over hot algemeen gruWelijk overdreven 
wordt. Als er direct maatregelen worden 
genomen, bestaat er voor de mens geen 
enkel gevaar. Slechts een dosis voorzich-
tigheid dient aanwezig te zijn. 
Dit laatste geval bewijst ons tenminste dat 
op tentoonstellingen van aquaria en ter-

Het overwinteren van de inheemse terra-
riumdieren kan men op twee manieren 
uitvoeren: 
1. Men zet de bak in een verwarmd ver-
trek en verzorgt de dieren gedurende de 
wintermaanden. Door middel van een ver-
warmingslamp op het terrarium kan men 
zorgen, dat de dieren zo min mogelijk last 
hebben van de donkere dagen, terwijl ze 
bij voldoende warmte ook beter zullen 
eten. 
2. Men kan de dieren hun natuurlijke 
winterslaap laten ondergaan. 
Een goed voorbeeld van een zg. overwin-
teringsbak vinden wij in het boek van Dr. 
Kurt Floericke „Der Terrarienfreund", blad-
zijde 49. V66r men de dieren in de winter-
slaap brengt, moet men er op letten, dat 
ze minstens 14 dagen geen voedsel meei 
krijgen, want de maag moet geheel leeg 
zijn. Ik heb, dank zij mijn lange ervaiing 
met terrariumdieren, bemerkt dat de beste 
methode is de dieren in hun eigen bak te 
laten overwinteren. Immers, zij kennen dan 
elke schuilplaats en weten waar hun —. 
altijd aanwezig-zijnd drinkbakje — te vin-
den is. Het vertrek moet natuurlijk vorstvrij 
zijn. Dooit het, dan worden de dieren vro-
lijk en beweeglijk, wordt het weer kou'der, 
dan gaan ze hun oude schuilplaatsen weer 
opzoeken. In een kist daarentegen blijven 
ze meestal aan de oppervlakte en zouden 
dan van de koude te lijden krijgen met 
eventuele minder aangename gevolgen. 
Tijdens de winterslaap moet men zijn die-
ren steeds goed onder controle hebben, 
dit is een voornaam ding. Vele liefhebbeis 
vullen hun kist met bladeren, hetgeen ook 
goed gaat, maar deze methode vereist een 
zekeie graad van kennis. Immers, de die-
ren welke in de winterslaap zijn hebben 
een bepaalde dosis vochtigheid nodig. 

raria of andere natuurhistorische objecten 
in geen geval terraria aanwezig mogen 
zijn, waarin giitige slangen worden gehou-
den, tenzij de bakken speciaal voor dit 
dcel zijn ingericht en bovendien de nodige 
voorzorgsmaatregelen zijn genomen om 
ontsnappen te voorkomen en om onge-
wenste belangstelling, als hierboven ver-
meld, tegen te gaan. Wij doen een beroep 
op tentoonstellingscomite's hierop in het 
bijzonder te letten, want ongevallen als 
deze kunnen de terrariumhouderij enorme 
schade berokkenen. Al met al behoeft men 
de adder niet als zijnde een schadelijk en 
gevaarlijk reptiel in Nederland uit te 
roeien. 

Kikkers en padden meer dan hagedissen, 
slechts landschildpadden moet men droog 
houden. Wanneer men dus de inhoud van 
de kist bespuit, dient er streng op te wor-
den gelet, dat 't gebladerte niet gaat be-
schimmelen of rotten. Men doet dus beter 
met eerst het blad er uit te nemen, dan te 
sproeien en daarna weer het blad aan te 
brengen. De duur van de winterslaap moet 
zo natuurlijk mogelijk zijn en daarom 
breng ik mijn dieren eerst tegen het einde 
van November in de kelder. De amphibieen 
worden begin Maart, de hagedissen einde 
Maart of begin April te voorschijn gehaald, 
maar men moet natuurlijk de weersom-
standigheden in acht nemen. Bij mij krijgen 
dan alle dieren een bad van ca. 18 gr. 
Celsius, want daardoor krijgen de beesten 
het naar hun zin en ze worden nog schoon 
op de koop toe. Het terrarium wordt dan 
meteen grondig gereinigd en opnieuw fris 
klaar gemaakt. 
Maar nu komt nog een gevaarlijke tijd, 
want de vorst kan zich soms weer aan-
dienen en daarom is het noodzakelijk de 
dieren goed warm te houden en ze zoveel 
mogelijk van de zon te laten profiteren. 
Het overwinteren is een zaak welke men 
niet te licht moet opnemen en het verdient 
aanbeveling om in de vereniging veel 
meer over dit thema te praten, want anders 
ondergaat de beginneling al heel gauw 
zijn eerste tegenslag en dat zou jammer 
zijn. 
Want niet degene, die in het voorjaar zijn 
terrarium vol stopt met dieren en in de 
herfst alles weer weg doet, is een goede 
terrariumliefhebber, maar hij, die zijn 
beestjes jaren lang in leven houdt al is het 
ook „maar" een kikvors. Dat is de echte 
liefhebber! 
Naar aanleiding van mijn korte uiteenzet-

WAT doe ik 'swinteRs met mijn teRRARiumoieRen? 
OOOR m. steiqeR, Bazel (zwitseRlanb). 

Lid der Vereniging. 
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ting, kan nu ieder zelf uitzoeken wat hij 
gedurende de wintermaanden met zijn 
beesten wil doen — winterslaap of geen 
winterslaap. Ikzelf heb beide methoden 
geprobeerd en kan niet anders zeggen, 
dan dat ik er tevreden over ben. De een 
wil zijn dieren in winterslaap laten gaan, 
de ander vindt het aardiger om ze gade 

In het September-nummer van dit jaar 
spraken we even onder het opschrift „De 
herpeto-geografie in het komende najaar" 
over „een soort gemeenschqpszin" (o.a. bij 
hazelworm, hagedis, vuursalamander, ter-
wijl nu ook van nog enige andere soorten 
berichten hierover binnenkwamen). 
Wat drijft deze dieren naar elkaar toe; 
hoe vinden zij de weg? Deze twee vragen 
stelden wij ons toen. In dit verband nog 
enige opmerkingen: 
Ons boomkikkertje, hyla arborea, het 
mooiste en misschien ook minst waarge-
nomen inlandse kikkertje, blijkt gelukkig 
niet zo zeldzaam als velen misschien wel 
dachten. Er komen berichten binnen welke 
er op wijzen, dat zij, zij het zeer verspreid, 
in verschillende provincies (Zeeland, N.-
Brabant, Limburg en Gelderland) voor-
komen, doch niet alleen door hun perfecte 
schutkleur, doch ook door hun vaak „ver-
heven" zitplaats (populieren) blijven zij 
voor den niet ingewijde, die hun scherp 
stemmetje niet herkent, onvindbaar. Over 
deze diertjes dan, vond ik in „Blfitter fur 
Terrarienkunde" jrg. 53, biz. 77 een mede-
deling van een lielhebber die veel te veel 
van deze luidkwakende kereltjes in z'n 
tuin had (in een goed jaar tijds had er in 
zijn vijver een ware invasie plaats gevon-
den, ofschoon deze soort daar in de om-
geving zeer zeldzaam was), zodat in ver-
band met „burengerucht" en slapeloze 
nachten, haast alles weggevangen en 1 km 
verder, aan de andere kant van een snel-
vlietende beek in een daartoe passende 
omgeving losgelaten werd, echter alle van 
een rode verfstip voorzien. Drie dagen 
later waren de roodgestipte lawaaimakers 
in de tuin weergekeerdl 
Zeer toevallig kreeg ik dezer dagen een 
artikeltje onder ogen uit „Stuwen en Stre-

te slaan gedurende die tijd. Maar voor 
alles is het nodig dat men in die lange 
donkere maanden aandachtig de terra-
riumtijdschriften leest en de verschenen 
vakboeken raadpleegt, want daaruit kan 
men altijd iets nieuws halen over onze 
mooie liefhebberij, welke immers onuitput-
telijk lsl 

ven naar vernieuwing van onderwijs en 
opvoeding" van den heer van Groenland, 
die ook een beschrijving geeft van een 
vangst van boomkikkers in de omgeving 
van Nijmegen en deze overbrengt naar een 
tuin in de Meijerij van Den Bosch, waar 
biologisch bezien volgens den schrijver 
vrijwel dezelfde omstandigheden heersen. 
De volgende dag waren de boomkikkertjes 
echter alien verdwenen om korte tijd later 
teruggevonden te worden in een heipoel 
op 2}^ km afstand, terwijl een jaar later 
ook hier alle dieren verdwenen waren. De 
schrijver stelt zich hier twee vragen: ten 
eerste, hoe vonden die kikkertjes in zeer 
korte tijd dat heipoeltje en ten tweede, 
waarom konden de dieren in deze, volgens 
menselijke opvattingen, op de oorspronke-
lijke vindplaats gelijkende omgeving niet 
„inburgeren". 
De eerste vraag zou zijn antwoord kunnen 
vinden in het feit dat amphibia op bepaal-
de geluiden afkomen, dit is reeds vaak 
aangetoond en ook in het eerste genoemde 
artikeltje vermeldt schrijver hoe hij, bij het 
kwaken van in de tuin aanwezige dieren, 
de roep van andere exemplaren hoorde 
naderen. Verder verwijs ik in dit verband 
nog naar een mededeling in de 3e jrg., 
biz. 4, van „L. N." van salamanders, welke 
een heel huis doortippelden, de trap af en 
regelrecht de kamer binnenmarcheerden, 
waar muziek gemaakt werdl Tenslotte: 
Zelf wonend op een plaats, waar ik de 
boomkikker nog nimmer hoorde, laat staan 
zag, liet ik op een zomerdag een moeilijk 
aan het vreten te krijgen exemplaar los in 
de tuin (toen nog grenzend aan bos). Op 
een zachte avond in het daaropvolgend 
voorjaar, wanneer de boomkikkers weer 
voor het eerst hun stem laten horen, zat 
dit exemplaar weer tegen' de buitenkant 

heRpeto-QeoQR&fische dienst. 
Documentatle-dienst voor de verspreiding van reptllia en amphibia in Nederland en grens-
gebleden. Alle correspondentie, deze dlenst betreffende, te richten aan D. P. van Wijk, Amers-
foortsestraatweg 45, Bussem, (Tel. K 2959-3598). Documentatiekaarten voor het lnzenden van 
waarnemlngen van Reptllia en amphibia In de vrije natuur worden op aanvrage per omgaande 
toegezonden. Deze kaarten moeten als briefkaart gelrankeerd, of gezamelijk in enveloppe als 
brief geretourneerd worden. 

wat weten WIJ van het fgneRe 
Leven van de Reptllia en AmphiBia? 
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Boomkikvors. Hyla arborea. *) 

van mijn buitenterrarium, afgekomen waar-
schijnlijk op het gekwaak daarbinnen. 
Uit -het bovenstaande mag blijken, dat die 
geluiden schijnbaar niet van soorteigen 
dieren afkomstig behoeven te zijn; dus 
bepaalde, slechts aan het water verbonden 
geluiden (andere kikker, watervogels o.d.) 
zouden hier de weg kunnen wijzen. (Op 
hoe een grote afstand kan het menselijk 
gehoor niet reeds kikkergekwaak waar-
nemen, vooral als men zich daar enigszins 
in traint.) (De kikkertjes in het artikel uit 
..Blatter" kwamen niet terug, toen zij 5 km 
weggebracht werden.) 
Bovenstaande kan een verklaring zijn, wat 
betreft de eerste vraag, voor de amphibia, 
doch geeft helemaal geen oplossing voor 
de vondst van bv. een paar honderd hazel-
wormen bij elkaar! 
De tweede vraag, nl. waarop de diertjes 
niet konden ..inburgeren" op een volgens 
menselijke opvatting op de oorspronkelijke 
vindplaats gelijkende omgeving, zal waar-
schijnlijk zijn beantwoording vinden in een 
nadere bestudering van die omgeving. 
Daarbij zouden dan wel degelijk verschil-
len gevonden kunnen worden; ik denk 
hierbij bv. aan de voorkomende insecten, 
dus het voedsel. Kikkers, en zeker boom-
kikkers zijn kieskeuriger dan men denkt: 

waarom eet anders het ene exemplaar van 
de eerste dag af dat U hem houdt, met 
graagte meelwormen, terwijl een ander 
liever verhongert dan er ook maar naar 
te kijken!! Dan nog andere factoren als 
aanwezigheid van bepaalde vijanden, bv. 
vogels en slangen (vooral tijdens de paar-
tijd van belong). 
Uit het bovenstaande moge wel blijken, 
dat hier voor onderzoek een terrein braak 
ligt dat, zover mij uit de literatuur bekend, 
nog maar weinig betreden is. Het ant-
woord op het opschiift boven dit stukje zal 
dan ook moeten luiden: „Bitter weinig!" 
Slechts heel veel waarnemingen, vooral 
ook op heipeto-geografisch gebied, zullen 
de oplossingen van deze vragen nabij 
brengen! 

D. P. VAN WIJK. 

In verband met het opstellen van het jaarverslag ove 
1946 zien wij graag alle gegevens voor onze dlenst 
bestemd, voor 15 December tegemoet. 
Laat Uw gedachten over het aEgelopen (en voorgaandel) 
jaren nog eens gaan op zoek naar nog niet gemelde 
vondsten. Elke waarnemlng op ons gebied Is welkom. 
Zend Uw opgaven zoveel mogelijk In op onze docu> 
mentatlekaarten, dan kunt U geen gegevens over een 
vondst, voor ons van belong, vergeten. 

van Wi|k. 

') Cliche „ln weer en wind" 
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een foRmicaRium van gips 
OOOR w. 6e ROveR 

Met tekeningen van den schrijver 

formicarium en ik heb er allerminst spijt 
van gehad. Doordat wij in September 
moesten evacueren, heb ik er toen maar 
zeer kort plezier van beleefd. Dit was ech-
ter voldoende om mij tot een ijverig „mie-
renhouder" te maken. Gelukkig vond ik 
bij onze terugkeer in 't voorjaar 1945 een 
der twee formicaria ongeschonden, zodat 
ik direct weer kon beginnen. Voor dit jaar 
had ik de Bode Bosmier (Formica rufa) 
uitgekozen. Op 22 Juni toog ik er op uit 
en had het geluk een bosmierennest met 
zeven koninginnen uit te kunnen halen. 
Dit nest is, hoewel natuurlijk sterk geslon-

L J « ^ I s L ^ T J 
Figuur 3 

Doorsnede bij h als alles klaar Is 
1, buitennest 
k. gips 

a D 

Bovenaanzicht van de gereedstaande 
vorm. 
a. Grote wlUekeurlge glasplaat. 
b. Houten vorm. 
c. 2e glasplaat. 
d. Stukjes hout, tegen elkaar gelegd 

tot een patroon van gangen en 
kamertjes. 

e. Dikker stuk hout, 
f. waaxtegen aan glazsn buisje. 

figuur 

elkaar. Ook kan een sigarenkistje zonder 
bodem en deksel hiervoor goed dienst 
ken, thans nog in leven, en ik heb goede 
hoop hef de winter door te krijgen. 
Het nest bestaat uit twee delen: het „bui-
tennest", dat de bovenaardse hoop der 
mierennesten imiteert en het „binnennest", 
dat het ondergrondse deel van het mieren-
nest in de natuur nabootst. In een hoek 
van het buitennest deponeren de mieren 

I hun afval. 
Het binnennest, dat uit gips bestaat, is 
vervaardigd op de volgende wijze: Men 
neemt een willekeurige glasplaat, grooter 
dan het gipsnest moet worden en zet hier-
op een vorm van de afmetingen, die het 
gipsnet moet krijgen. Ik heb hiervoor 28 cm 
lengte en 15 cm breedte, maar dit kan 

I ieder natuurlijk naar believen wijzigen. De 
\ y o r m timmert men van dunne plankjes aan 

figuur 4 
figuur 2 Bedekking buitennest 

Doorsnede bl) h in figuur 1 

1. Bovenrand 
bultennesl 

2. glas. 
3. opening. 
4. rand kleel-

stof. 

^ .2 
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doen . In deze vorm legt men weer een 
rech thoek ige g l a s p l a a t , we lke 3 cm korter 
e n 1 cm smal le r d a n d e vorm is, zo, da t 
a a n drie k a n t e n Yi c m tus sen vorm en 2e 
g l a s p l a a t en a a n een kant %Yz cm over-
blijft. Nu legt m e n op d e 2e g l a s p l a a t op 
m a a t g e s n e d e n stukjes hout, p lus minus 
3 mm dik, d ie d e kamer t jes en g a n g e n 
moeten vormen. W a a r d e u i t g a n g n a a r het 
bui tennes t moet komen , legt m e n een dik-
ke r stukje hout neer , w a a r t e g e n a a n het 
hiervoor b e s t e m d e g l azen buis je op d e 
wijze zoa l s in d e tokening. Op d e over-
g e b l e v e n 2l/i cm legt m e n een stukje hout 
v a n p lus minus \Yi cm b r e e d t e en 1 cm 
dikte , want hier moet nl. een uitholling in 
't g ips komen om het nest gemakkel i jk te 
kunnen bevocht igen . D a a r n a m a a k t men 
het g ips v l o e i b a a r met wate r en giet het 
in d e g e r e e d s t a a n d e v o r m tot een d ik te 
v a n ongevee r 3 cm. Van boven moet het 
enigszins g l a d a fges t r eken worden . Als het 
g ips ha r d g e w o r d e n is, neemt men d e hou-
ten vorm w e g , d r aa i t het g e h e e l om, neemt 
d e t w e e g l a s p l a t e n w e g , wa t bij de t w e e d e 
wel voorzichtig moet gebeuren om het 
g ipsnes t niet te b e s c h a d i g e n , en haa l t d e 
houtjes eruit. N a d a t m e n het g ips nog eens 
g o e d heeft l a t en d rogen , legt m e n d e 
t w e e d e g l a s p l a a t er wee r op , we lke b e -
s temd is om e rop te blijven l iggen. Als 
bui tennes t k a n b i jvoorbeeld dienst doen 
een s igarenkis t je of een inmaakf les , m a a r 
het mees t a a n te beve len is een l e e g s t a a n d 
a q u a r i u m , Waarin e e n gaa t j e k a n worden 
g e b o o r d voor het g l a z en buis je . Gewoonlijk 

/ > ^ N s*. VRAAG EN AANBOD, 
( ^ ^ v f ? RUILRUBRIEK. 
] yj\ Mededelingen worden gratis 
Jk K / opgenomen. Zij moeten 
V (S—KiC ulterlijk de 20e van de 
\ ^ I E ^ \ maand in het bezlt zijn van 
A t>\ den redacteur! 

J \ FT 1 Ons lid H. L. de Koningh, 
/'(K\. aWil~> Kromme Nieuwe Gracht 72, 
( ^ N ^ ^ ^ J ^ ) Utrecht bledt ter overname 
^ -v . '<— aan de boekjes: 

Het Nederlandse Terra-
Aquarium. Kroon & v. Nes 

1 ex. / 0,25; Het Terrarium. J. Bernlnk, 2 ex. / 0,25 
per stuk; Beknopte handlelding voor het terra-
rium, F. Paul, 1 ex. /0,15. Deze boekjes hebben 
meer antiquarlsohe dan practlsche waarde. Vraagt 
te koop: ,,Wormen", Schuurmans Stekhoven, 
Deel 37 van de serle ,,Wat leeft en groelt". 
Ons lid D. J. Rypkema, 54, Wcrkhorst, Post Mep-
pel stelt beschlkbaar voor leden drie adders (VI-
pera berus). Wegens plaatsgebrek spoedlge in-
ontvangst-neming gewenst. 

ARTIKELEN-WERFACTIE LUSTRUM 1946. 
Hebt U de mededelingen op pagina 79 van het 
Septembernummer al gelezen? Stelt U ook uw 
ervaringen ten dienste van uw medeleden door 
eens wat voor ons mooie orgaan te schrijven, eens 
enkele mededelingen in te zenden, een lnteres-
sant artlkel te vertalen, eens een paar mooie 
pentekenlngen van dieren te maken, enz. 
Dan kunt U ook nog een terrarium wlnnen! 
Doe mee. Draag ook een steentje bij voor het 
,,Lacerta"-gebouw. 

zal men over een dergeli jk bu i tennes t g l a s 
l eggen , m a a r het g ro te b e z w a a r h i e r v an 
is, dat d e rui ten zo g a u w a a n s l a a n . Voor 
d e mieren, voo ra l d e r o d e bosmieren , is 
het noodzakel i jk da t ze ook e e n s w a t zon 
hebben , w a a r d o o r dit euve l n o g v e r e r g e r d 
wordt. Hiervoor heb ik een op loss ing g e -
vonden , we lke het g e h e e l w e l i s w a a r niet 
fraaier m a a k t , m a a r w e l k e g o e d voldoet . 
Ik heb nl. op d e r a n d v a n mijn b a k vier 
s tukken g l a s g e r a n g s c h i k t op d e m a n i e r 
zoals d e t eken ing dit te zien geeft. Zo blljft 
er een ruime opening , w a a r d o o r d e wa te r -
d a m p ontwijkt. Om nu te voorkomen da t d e 
mieren on t snappen , k a n m e n een r a n d 
kleefstof bove n en o n d e r a a n het g l a s a a n -
b r e n g e n (zie tekening) , we lke natuurl i jk 
s t eeds k lever ig g e h o u d e n moet worden . Ik 
gebru ik h iervoor su ike rwa te r (bi jensuiker) . 
Op d e b o d e m v a n het bu i t ennes t moe t e e n 
dun l a a g j e n e s t m a t e r i a a l der mieren g e -
st iooid worden . Vooral niet te dik, w a n t 
d a n g a a n d e mieren hier hun b r o e d en 
koninginnen o n d e r b r e n g e n ! Het b innen- en 
bui tennest moe ten b e i d e s t eed s vocht ig , 
echter ook weer niet te na t , g e h o u d e n 
worden . 

Ik k a n ieder v a n h a r t e a a n b e v e l e n , he t 
ook eens met een dergel i jk nes t te p ro -
beren . Aan onde rhou d kost het n ie ts . De 
mieren lusten a l le g r a a g w a t su ike rwa te r 
en a l s U ervoor zorgt d a t ze g e r e g e l d 
insecten — al les wgt niet te groot is, tot 
w e s p e n en hommels toe — krijgen, zijn ze 
al tevreden . 

JLEESTAFEL. 
Zeltschrift ftir Aquarien- & 
Terrarienkunde. Ultgave van 
de Zwltaerse Bond van 
Aquarium en Terrariumver-
enlglngen, Augustus 1946. 
Albert Bok over het gevaar 
van Kruissplnnen voor ter-
rariumbewoners (het spln-
nenverglf zou zonder be-
zwaar terrartumbewoners kunnen 
doden, zoals het ook al kleinere 
zoogdieren als katten e. d. kan 
doden), G. Klaui over de Brazill-
aanse Bosschitdpad. 

„Lcben und Umwelt", September 1945 bevat een 
heel mooi artlkel van den ons bekenden heer 
Stemmler-Morath, den Zwitsersen slangenkenner, 
over Broedzorg bij slangen. 
„Hcrpetologica", Augustus 1946. 
Zoals reeds door ons werd bericht is in de V.S. 
opgericht de ..Herpetologists League", een ver-
eniging voornamelijk van de medewerkers aan 
..Herpetologlca", die elkaar via dit tijdschrift 
gevonden hebben. Alle abonne's zijn tegelijk lid 
geworden. Uit de Inhoud: het vangen van grotere 
hagedissen In Texas. Dit wordt beschreven als 
volgt: men schiet naar de dieren toe een kettlng 
van drie aaneengeknoopte fietsbinnenbanden, of 
wel men richt op hen een schot hagel uit een 
katapult. Tot deze methoden moet men zijn toe-
vlucht nemen, omdat het schleten met een ge-
weer of revolver op de openbare weg — al heeft 
Tom Mix het ons anders geleerd — verboden Is. 
Deze echt Amerikaanse methode zou de dieren 
verlammen van schrik, en onbeschadlgd in han-
den doen vallen van den vanger. Verder: Kannl-
balisme onder Tadpoles (dat zijn amphlbleen-
larven van elke soort) en voorts nog talloze arti-
kelen van veel belang voor ons. v. d. L. 

IS 



VCRSLAQ van den sectieoienst OOOR J. p. v. o. weRfp, ARts 
ameRfooRst 

Hoe vaak vragen wij ons bij het bckijkcn van een onzer gestorven terrariumdiercn niet af. waaraan het dier wel zoi' 
zijn bezweken. omdat cr uiterlijk niets aan het dier valt waar te nemen. Onderstaand vcrslag licht een tipje van den 
slufer van onwetendheid op dit gebied op. 
In 1943 en 1944 werd sectie verricht op de volgende dieren, die in het jaar 1943 
ontvangen waren. 
5 ex. Natrix natrix (Ringslang). Doodsoorzaken: No. 1 huidontsteking met zweer-
vorming. No. 2 oppervlakkige huidontsteking en diepe infiltraten in onderhuidsch 
weefsel. No. 3 uitputtingstoestand na eierleggen; longontsteking. No. 4 en 5 long-
ontsteking. 
1 ex. Coronella austriaca (Gladde slang). Darmstenose] door overvoeding met 
meelwormen. 
1 ex. Anguis fragilis (Hazelworm). Door mechanisch letsel verzwakt in den winter-
slaap, daarna vrij spoedig cachectisch gestorven. 
4 ex. Lacerta viridis (Smaragdhagedis). No. 1 uitputting door langdurig vervoer, 
gestorven direct na vervelling. No. 2 Absces ondeikaak. Algemeene infectfe. No. 3 
huidaandoening, z.g. pokkenziekte (vermoedelijk schimmelziekte). No. 4 uitputting 
door uitwendige parasieten (mijten). 
1 ex. Lacerta muralis (Muurhagedis). Infectie oog, abscesvorming. Door dwang-
voedering sterk mechanisch geweld; shockdood. 
2 ex. Lacerta vivipara (Levendbarende hagedis). No. 1 natuurlijke dood?. No. 2 
Stenose maag-darm. 
6 ex. Lacerta agilis (Zandhagedis). No. 1 toisie en inklemming genitalien na copulatie; 
shockdood. No. 2 absces onderkaak en mondbodem. No. 3 huidaandoening, z.g. 
pokkenziekte (vermoedelijk schimmelziekte). No. 4 onbekend. Na winterslaap in uit-
stekende conditie wakker. Na 5 dagen plotseling dood.- No. 5 vermoedelijk z.g. 
legnood-cachexie bij drachtig wijfje. No. 6 uitputting door uitwendige parasieten 
(mijten). 
4 ex. Lacerta agilis (Zandhagedis) en Lacerta muralis (Muurhagedis). Ongeconser-
veerd, zonder sectieformulieren, doch met mondelinge mededeelingen. Slechte ver-
zorging, vermoedelijk door oorlogsomstandigheden. 
1 ex. Triturus marmoratus (Marmersalaroander). Schimmelziekte, uitwendig. 
1 ex. Triturus crisfatus (Kamsalamander). Algemeene infectie. 
1 ex. Triturus vulgaris (Kleine watersal). Verstikking en stenose in maag en darm. 
1 ex. Triturus alpestiis (Alpenwatersalamander). Schimmelziekte. 
1 ex. Triturus pyrrhogaster (Japansche vuurbuiksalamander). Stenose in maag. 
2 ex. Axolotl. No. 1 verstikking en circulatiestoornissen. No. 2 verstikking en infectie 
huid na verwonding. Beide exemplaren: bij metamorphose door middel van schild-
klierpraeparaten. 
1 ex. Rana temporaria (Bruine kikvorsch). Vergiftiging door huidsecreet. Van Hyla 
arborea? 
5 ex. Hyla arborea (Boomkikvorsch). No. 1 mechanisch letsel neuspunt. Algemeene 
infectie. No. 2 idem. No. 3 idem. No. 4 ondervoeding. No. 5 prolaps van een long. 
2 ex. Emys orbicularis (Moerasschildpad). Longontsteking. 
Van enkele bovengenoemde dieren zijn het slechts waarschijnlijkheidsdiagnoses. 
Te zijner tijd zullen telkens enkele secties worden besproken, met conclusie betref-
fende het voorkomen der ziekten. 
Objecten voor sectie thans in te sturen met daarvoor bestemd formulier en twee 
postzegels van 10 cent aan : 
J. Bovenkerk, medisch student, Oostzaanstraat 21 II, Amsterdam C. 
Voor leden geschiedt de sectie gratis. 
Verklaring van eenige woorden: Cachexie = uitputtingstoestand; infiltraat — de 
stof, die bij infiltratie in het weefsel dringi; Stenose = vernauwing van een kanaal 
of opening; Prolapsus = geheele of gedeeltelijke uitzakking. 

NUTTIGE NOOTJES. 
Bifdrage voor onze rubriek „Nuttige nootjes" worden gaame ingewacht. Ieder kan hieraan medewerken. 
Een vochtig terrarium is ongeschikt voor slangen; ook voor Natrix natrix en Natrix 
tessellatus. Deze hebben noodig: droge mosgrond, klimtakken en een ruime zwem-
gelegenheid met steeds versch water op goede temperatuur. 

P. J. v. d. W. 
Bij het opkweeken van salamanders worden de beste resultaten verkregen door elk 
ei of embryo in een weckflesch van 1 tot 2 liter zich te laten ontwikkelen. Dan is 
zelfs een geslachtsrijpheid na Yi tot J4 jaar geconstateerd. Onder 10 mm grootte 
van de larve: voederen met infusorienwater uit een aquarium (geen hooiaftreksel); 
daarna de fijnst gezeefde daphnia's. Pas jp voor groote cyclops, die de kieuwen der 
larven aanvreten! 
16 P. J. v. d. W. 
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