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spaanse zandlopeRS 
Gedurende een tweetal jaren heb ik 
Spaanse zandlopers, Psammodromus algi-
rus L., in mijn terrarium kunnen gadeslaan. 
De bak voor deze hagedissen was inge-
richt met grote stukken natuursteen, welke 
in rotsvorm op en over elkaar waren ge-
legd, daar tussen stonden enige vetplan-
ten, welke weelderig om de rots heen-
groeiden. De bodemlaag bestond uit grof 
rivierzand met hier en daar enkele plekjes 
bloempottengruis. Het geheel had iets tro-
pisch en was artistiek van opzet. 

OOOR h. AIBBRS, amsteRbam 
ken aan een Scheltopoesik?) en met grotere 
en grove schubben bedekt dan bij de 
andere hagedissen. Hun achterpoten zijn 
longer dan hun voorpoten, wat hun goed 
van pas komt bij het springen. Want dat 
kunnen deze dieren buitengewoon goed. 
Ook hun tenen zijn longer dan gewoonlijk. 
Wat het klimmen betreft, doen zij niet 
onder voor onze Muurhagedissen. Met even 
veel gemak klimmen zij tegen een steile 
rotssteen op om dan van daaruit met een 
fikse sprong in de kap van het terrarium 

Psammodromus algirus — Algerijnse zandloper. naar Bessiger 

De Spaanse zandlopers zijn bruinachtig 
van kleur, het d* was aanmerkelijk don-
kerder dan het wijfje en ook had het man-
nelijk exemplaar enige mooie beige-bruine 
strepen over de rug. Hun lichaamsbouw 
verschilt nogal met die van hun soort-
genoten. 
Het lichaam is meer rolrond (wat doet den-

terecht te komen. 
In hun voedselkeuze zijn ze gemakkelijk: 
meelwormen, rupsen, vliegen, vlinders, 
spinnen, kleine torretjes, ja zelfs kakker-
lakken versmaden ze niet. hoewel zij deze 
laatste eerst geheel ontleden en daarna 
verorberen. 
Regenwormen eten zij echter niet, dit heb 
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ik meerdere malen geprobeerd, doch zon-
der resultaat. 
Hun winterslaap houden zij niet, zoals de 
andere hagedissen, onder de grond, maar 
op de meest ongewone plaatsen. Zo heeft 
het $ haar winterslaap doorgebracht in 
het water van het drinkbakje, waar zij als 
dood in lag. Toen ik haar er uit haalde, 
had zij de volgende dag dat plaatsje weer 
opgezocht. Ik heb haar toen maar stil laten 
liggen en het bleek haar niet geschaad te 
hebben. Het cf daarentegen was onder een 
steen gekropen en bracht daar de winter 
door. 

Ook heb ik eieren van deze hagedissen 
gehad, welke kwistig door het terrarium 
waren gestrooid. Enkele lagen open en 
bloot dp de rotssteen, andere weer vlak 
onder de oppervlakte van het zand. Het 
is mij echter niet gelukt hier jongen uit te 
krijgen. 
De Spaanse zandloper is een gezellige 
bewoner onzer terraria en ik kan U alles-
zins deze dieren aanbevelen. U zult er 
veel plezier van beleven en zij verstaan 
zich ook best met soortgenoten. Niet alleen 
op zonnige dagen, maar de gehele zomer 
door zijn zij zeer levendig en vlug. Ook 
hebben ze een bepaalde voorliefde voor 
vaste plaatsjes in de bak en zo brachten 

Op 29 Maart 1946 viste ik uit een gat naast 
een sloot een in coitus zijnd paartje Rdna 
tempordria L. (Bruine Kikvors). De verbin-
tenis was zo hecht, dat ondanks zij twee-
maal uit mijn tas wisten te wippen, het 
mannetje het vrouwtje met de voorpoten 
bleef omklemmen. Thuis zette ik deze 
twee-eenheid in een bak bij meerdere 
ordegenoten. 
Zaterdag 30 Maart bleek van een ei-afzet-
ting nog geen sprake te zijn, alleen de 
intensiteit bij het omklemmen scheen te 
zijn toegenomen, waardoor de buik van 
het vrouwtje sterk in omvang was toege-
nomen en zij meer dood dan levend zich 
zo nu en dan trachtte weg te slepen, 
waarbij het mannetje een knorrend ge-
kwaak als protest deed horen. Mogelijk 
bleef de afzetting achterwege door ' de 
aanwezigheid van mensen, verandering 
van temperatuur en omstandigheden? 
Zaterdagavond: Het buikje van het vrouw-
tje is gespannen als een luchtballon, ter-
wijl zij steeds meer apathisch wordt. Nadat 
ik enige pogingen had aangewend om het 
d* te dwingen los te laten, wat slechts tot 
resultaat had, dat hij haar nog meer af-

mijn dieren haast altijd de nacht door in 
de kap van mijn bak. 
Ik hoop dat deze diertjes weer spoedig in 
de handel komen, en al zijn ze dan wel 
wat duurder dan de andere soorten, laat 
dit geen bezwaar zijn ze eens een plaatsje 
in uw terrarium te geven. 

Opmerking van de Redactie: 
Psammodromus algiris L., de Algerijnse 
zandloper, wordt in het Duits Kielechse 
genoemd. Kan een lengte bereiken van 27 
cm, waarvan 19 cm is te rekenen voor de 
staart. Komt veel voor aan de Noord-Afri-
kaanse kust van Tunis tof Marokko, is te 
vinden in Portugal, Spanje en het Zuiden 
van Frankrijk. Het geluid dat zij in angst 
voortbrengen gelijkt op een langgerekt 
„tji-tsih". 
Ps. hispanicus Fitz., de Spaanse zandloper, 
komt voor in Zuid-Frankrijk en in een ge-
deelte van Spanje. Dit diertje is veel klei-
ner, ongeveer 15 cm. Volgens Schreiber 
leeft zij in de vrije natuur ongeveer een 
jaar, in het terrarium wordt ze ouder. 
Waarschijnlijk wordt in bovenstaand arti-
kel dus de Algerijnse zandloper bedoeld. 
De weinige gegevens hebben inderdaad 
hierop betrekking, ofschoon de bedoelde 
soort indertijd als ,,Spaanse zandloper" in 
de handel gebracht werd. Nageslagen werken: 
Brehm, Klingelhdffer en Krefft. 

snoerde, spoot ik haar onder de huid 0,1 cc 
extractum secale cornutum in, waarbij een 
even verhoogde vitaliteit viel waar te 
nemen, maar geen afzetting volgde. Na een 
half uur herhaalde ik bovengenoemde in-
jectie, maar nu probeerde ik het intra-
musculair, ook deze mislukte en had 
slechts tot gevolg dat zij bijna bezweek, 
waarop ik het d* niet geweld separeerde. 
Het 9 bleef als voor dood liggen, met nu 
en dan een respiratie (ademhaling), waar-
bij de oculi en membrana tympani (trom-
melvlies) meededen. 
Zondagmorgen 31 Maart: Toestand gelijk 
aan gisteren, waarop ik haar subcutaan 
(onder de huid) inspoot met 0,1 cc adrena-
line 1 : 1000. Zij reageerde hierop met een 
zich moeizaam door de bak slepen, waar-
bij haar ademhaling en hartswerking 
merkbaar verbeterden. De buik was vrij-
wel van dezelfde omvang gebleven, waar-
op ik tot tweemaal probeerde haar door 
punctie verlichting te geven, wat zonder 
resultaat bleef. Op bovengenoemd vrouw-
tje had de moederkoorn dus weinig of 
geen invloed uitgeoefend op het ei-afzet-
tingsproces. Wel was de working zichtbaar 

emqe pRoeven met Rana tempoRARia 
OOOR ]. BovenkeRk, amsteRbam 
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aan het diertje zelf, het uitte zich vooral 
in een samentrekken van de huid, bij den 
mens zg. kippenvel, en waarschijnlijk 
een vaatvernauwing met de daaraan ver-
bonden verminderde warmte-afgifte. Ook 
was een sterk verhoogde slijmsecretie van 
de huid en pupilverwijding waar te nemen. 
De opleving door de adrenaline bleek van 

Vrijdag: Twee dagen daarna hield het 
mannetje nog steeds het wijfje omklemd, 
hoewel bij nader onderzoek bleek, dat het 
2 reeds was bezweken! Ik moest „den 
bruut" met geweld los maken, waarbij hij 
woest aan het knorren was en met de 
achterpoten sloeg. 
In verband met het voorgaande valt nog 

In coitus zijnd paartje Rdna tempordria L. ') 

durende aard te zijn, daar zij successieve-
lijk verbeterde en Dinsdagmiddag al weer 
aardig door de bak kroop en nu en dan 
een houterig sprongetje waagde, alhoewel 
de buik nog vrij dik was. Woensdag was 
de toestand wederom aanmerkelijk ver-
beterd, en toen ik 's middags thuis kwam, 
zag ik tot mijn verwondering, dat het 
mannetje weer het vrouwtje te grazen had. 
Thans heb ik ze laten zitten, om te kijken 
hoe de zaak nu verlopen zou. 

te vermelden, dat ik ook in de polder 
meerdere £ 2 dood vond, en enkele dus-
danig uitgeput, dat er niet veel leven 
meer in zat. 
Hieruit kan blijken, dat het $ bij de coitus 
ook in de vrije natuur een groter energie-
verlies schijnt te hebben dan het d* 
alhoewel haar houding meer passief is. 
Ccmmentaar en ondervindingen op boven-
staande worden gaarne ingewacht. 

Kikkerverzamelplaats. In Dirksland (Z.H.) bevindt zich naast het ziekenhuis een blind 
eindigende sloot. In het uitersle einde daarvan schijnen zich in de laatste week van 
Maart ongeveer alle kikkers uit de buurt verzameld te hebben.voor de voortplantings-
functie. Ik telde er in een ruimte van ongeveer 3 m meer dan 500, meerendeels twee 
aan twee in paarhouding. 
Het water is veranderd in 'n soort soep van kikkerdril, de dieren zwemmen daarin 
rond. Een zacht kirrend gekraak klinkt voortdurend' op. In de omgeving ziet men 
zoo hier en daar wel eenige eierleggende kikkers, doch nergens zoo'n massale 
bijeenkomst. 

Dirksland, April 1946. Dr. G. STOEL. 

•) Cliche In Weer en Wind. 19 



op zoek na&R teRRARiumoieRen in suRiname 
Met 2 foto's door den schrijver OOOR h. a. I. m e n n e , paRamaRiBO 
Het heeft altijd een bijzondere bekorlng 
voor mij gehad om in een vreemd land 
kennis fe maken met de daar voorkomen-
de reptielen en amphibieen, maar hier in 
Suriname was die bekoring al heel groot 
omdat dit werelddeel geheel nieuw voor 
mij is en ex in tropisch Amerika, en niet 
het minst in Nederlands Guyana, op fau-
nistisch gebied zo enorm veel te genieten 
valt. 
Hoewel ik hier nog geen drie maanden 
ben, heb ik al interessante ervaringen ge-
had op herpetologisch terrein en ik wil er 
hier enige van vertellen. Een terrarium be-
•zit ik nog niet doordat zo'n ding voor de 
timmerlui hier iets geheel nieuws is! Ja, 
't moet mij van het hart: men is hier op 
het gebied der natuurliefhebberfj ontzet-
tend achter. "Aquariumhouders zijn hier 
zeer weinig, van een club is geen sprake. 
Terrariumhouders bestaan hier niet. Wel 
houden de mensen hier dieren (pape-
gaaien, aapjes, zangvogels, herten, enz.), 
maar zorgen daar vaak niet zo best voor. 
Ik zag in een Brits-Indisch winkeltje een 
klein eekhoornaapje, dat aan zo'n kort 
kettinkje was gebonden, dat 't zich niet 
bewegen kon. Duidelijk was te zien, dat 
't diertje leed. 
Maar nu ter zakel Ik meen dus voorlopig 
niet beter te kunnen doen dan een excur-
sie te beschrijven, die ik met een Indiaan 
maakte, speciaal om terrariumdieren voor 
„Lacerta" te zoeken. 
Het was een kilometer of zeven buiten 
Paramaribo waar Marius, de Indiaan, 

Huisje van Marius, de Indiaan 
Op voorgrond zijn vrouw en kind 

woonde. Ik ging er op de fiets heen. Het 
houten, op palen gebouwde huisje, staat 
aan een kreekje waar kaaimannen vaak 
worden waargenomen. We zouden eerst 
het kreekje langs trekken tot we in 't bos 

Ameiva ameiva d" Gewone ameive. naar Klingelhoffer 
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waren, waar het smalle pad spoedig op-
houdt en men zich alleen met kappen een 
weg kan banen. Vlak bij het huis zag ik 
ontelbare hagedissen, Ameiva ameiva. 
kleine en grote exemplaren, sommige zeer 
heldergroen, andere meer grijsgroen. Ook 
schoten overal de leuke, kleine gestreepte 
hagedisjes weg, Cnemidophorus lemnisca-
tus. Als ze weer stil zitten, „wuiven" ze 
met hun voorpootjes. Marius staat nu stil 
aan de kreek, hij knijpt zijn neus dicht en 
maakt een gedempt geluid; hij bootst 
daarmee precies 't geluid na, dat baby-
kaaimannen maken. Als andere kaaiman-
nen dat horen, zouden ze hun kop direct 
boven water steken. We zien niets, dus 
zegt Marius, ze zijn er vandaag niet. In-
eens een geruis in de struik naast ons. 

„Een grote leguaan", zegt de Indiaan. 
„Kijkt U steeds naar hem dan ga ik een 
strop maken". Ik ben muisstil en de 
leguaan blijft onbewegelijk. Enige tijd la-
ter komt Marius terug met een lange dun-
ne stok waaraan een strik is bevestigd. 
Hij steekt die behoedzaam dwars door de 
bladeren naar de leguaan toe, fluit 
zachtjes. „Dan zal hij opkijken". De strik 
is nu vlak bij de opgeheven kop. Maar 
plots, met een ruk, werpt de leguaan zich 
in de kreek. We zien niets meer, maar een 
ogenblik later klimt hij tegen de begroeide 
oever aan de overkant op en verdwijnt in 
het dichte bos. We komen nu onder een 
schaduwrijke boom, waarvan stam en tak-
ken vol grote stekels zitten. „Een gifboom" 

zegt Marius. „Als een leguaan het onge-
luk heeft hiervan een blad op te happen, 
valt hij meteen dood in de kreek". „Past 
U op", en hij steekt met zijn mes in de 
stam waar meteen met kracht een wit sap 
uitspuit. „Als U dit in de ogen krijgt, bent 
U blind". „Maar Marius heeft geheim mid-
del om U weer beter te maken". Deze ge-
vaarlijke boom is de Hura crepitans. 
We gaan nu naar een poel waar iedere 
dag jonge kaaimannen te zien zijn, maar 
ze houden zich blijkbaar schuil, want we 
bespeuren niets. Wel een grote . .sapacara" 
(Tupinambls tegnlxin L.), een hagedis, die 
graag kuikens steelt (en zelf voor zijn huid 
gevangen wordt. Red.). Ik probeer Amei-
va's te strikken, maar ze glippen door de 
strik heen. Marius doet 't beter en we ko-

men met een drietal beestjes thuis. De In-
diaan leidt mij nu naar een paar grote 
stenen, die hij omkeert en we vinden en-
kele reusachtige padden, Biifo marinus L. 
„Deze padden eten vuur", zegt Marius. 
..Wilt U 't zien"? We gaan met de beesten 
in een verlaten schuur en Marius maakt 
een houtvuurtje. Hij slaat vlak voor de 
padden een brandend stuk tak tegen de 
vloer, zodat de vonken de beesten om de 
oren vliegen. Ze springen een eind weg. 
Een trapt in een stukje vuur en trekt snel 
zijn poot op. De Indiaan legt nu voorzich-
tig stukjes vuur voor de padden en be-
weegt ze. Maar de Bufo's happen niet. 
„Ze zijn verlegen", meent Marius, „ze moe-
ten alleen zijn". 

i n 

• i 

' 

mm*L^mm 
Surinaamse kreek met oerwoud. Vindplaats van kaaimannen 
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Ik zeg tegen Marius, dat ik honger en 
dorst heb en we lopen een lang zandpad 
af, omdat hij aan 't eind daarvan een 
Brits-Indische winkel weet. Langs 't pad 
staan koffie-mamma-bomen, zo genaamd 
omdat ze als schaduwbomen in de koffie-
plantages gebruikt worden. Ik zie bont-
gekleurde vogels, o.a. grote zwarte met 
gele staart (een soort wielewaal) en tal 
van andere. Ook enorme rupsen. Vlugge 

vlinders schieten langs ons heen. Meest 
oranje en donkerrode, doch ook kolossale 
papilio's, zwait met geel, veel groter dan 
onze Papilio machaon. In de lucht cirkelen -
aldoor zwarte gieren . . . de opruimers der 
cadavers in Suriname. In de winkel is 
waarachtig een ijskast met ijskoud bier. 
Ik laat een blik zalm open maken en koop 
bananen en s inaasappe l s . . . . 
So long! 

van oen BiBliothecaRis 
(D. J. van der Laan, Malak-
kastraat 188, 's-Gravenhage, 
Postrekening: 59311.) 
Als No. 101 voege men aan 
onze boekenlijst toe: ..Die 
Schlangen Mitteleuropas", 
geschreven door Dr Hediger. 
Een geschenk ter gelegen-
heid van ons eerste lustrum 
van ons Ud Max Steiger te 
Basel, wlen hiervoor van de-
ze plaats onze hartelljke 

C I Jl iL. ^&^C^ dank toekomt. 
' BSP Z£ Waarborgsom / 2,50. Het is 

een prachtig boekje, geheel 
op kunstdruk, met ulterst 

duldeiljke loto's (40 stuks), waarult vooral het 
algemeene uiterlljk en de kop-beschlldlng sterk 
naar voren komen. De inhoud gceft van alle 
soorten een algemene beschrljvlng, voorts een 
beschrljvlng van gedrag der slangen In het alge-
meen. een determlneertabel. een literatuurlljst 
en een mededellng over de behandellng van slan-
genbeten. v. d. L. 
LEESTAFEL. 
..The Aquarist", October 1946. 
Barnet over ..Slangen als hulsdieren". Een alge-
meen artlkel. Behartigenswaard Is zijn opmer-
king, dat men bij een verwarmd terrarium altijd 
een waterreservoir dient In te schakelen. onver-
schilllg of men de lucht in het terrarium 66k 
vochtlge warmte wenst mede te delen, in ver-
band met het felt, dat water — eenmaal ver-
warmd zijnde — veel en veel langer de warmte 
vasthoudt dan lucht. Een waterreservoir ver-
warmt daardoor economlscher, en vangt rampen 
op, wanneer de warmtebron eens onverhoopt 
mocht falen. 

„Het Aquarium", November 1946. 
Het reinlgen van Tubifex, door A. O. Janse. De 
klult modder met tubifex wordt in een bloempot 
gedaan, welke op de bodem een laagje fijn grint 
of scherp zand bevat. Daarna wordt de bloempot 
op een paar stenen In een bak water gezet. De 
tubifex krulpen door het zand heen, het gaatje 
van de pot uit, en verzamelen zich In het schone 
water van de bak. v. d. L. 

VRAAG EN AANBOD, 
RUILRTJBRIEK 

Mededelingen worden gratis 
opgenomen. ZIJ moeten ul-
terlijk de 20e van de maand 
in 't bezlt zijn van den re-
dacteur! 
Ons lid E. C. Stol, „Bufo 
marlnus", Nleuwe Rijn 14, 
Leiden,' stelt gratis voor le-
den beschlkbaar een 10-tal 
Colyledon viviparum (ook wel 
Crassula vlv. genoemd). De-
ze terrariumplantjes zijn 20-

30 cm hoog en bevallen bijzonder goed. Groelen 
zowel droog als matig vochtig, verdragen tem-
peraturen tussen 10 en 28<> C en doen het vrijwel 
In elke llchtstand. 
Tevens meelwormen aangeboden ft /10,50 per 
kilogram. 
Ons lid Th. Determan, Korenbloemstraat 155, 
Tllburg, bledt te rull aan terrarium 25 X 25 X-
40 cm voor een Primus '/s liter, met kleine petro-
leumlamp. 
De bibliothi r.iris vraagt drlngend om een exem-
plaar No. 1 van de 3e Jaargang van ons orgaan. 

wat doet u met uw qestORven teRRARiumoieRen? 
OOOR h. L 6e koninqh, utReclir 

Gooit U ze weg? Inderdaad is een dood amphibie of reptiel van weinig nut voor U. 
Er zijn echter liefhebbers die er wel iets mee doen! Zij gebruiken namelijk dit doode 
materiaal om er preparaten van te maken, o.a. voor natuurhistorische tentoonstel-
lingen, terrariumtentoonstellingen, enz. 
In het algemeen kunnen de preparaten gebruikt worden om een indruk te geven van 
het uiterlijk van het dier, vooral indien het levende dier moeilijk verkrijgbaar is. 
Voor determineerwerk, voor vergelijkend anatomisch onderzoek, kortom voor allerlei 
zaken welke met onze liefhebberij in nauw verband staan en er van veel belong voor 
zijn, kunnen de preparaten goede diensten bewijzen. Een verzameling van aan ziekten 
gestorven dieren is van veel nut bij de bestudeering der ziekten van deze diergroepen. 
Gooit dus in het vervolg uw gestorven dieren niet weg, al is het nog zulk een onnoozel 
salamandertje en al dacht U „wat hebben ze nu hieraan!" Indien U geen termen 
aanwezig acht om door onzen Sectiedienst te doen onderzoeken aan welke ziekte 
Uw terrariumdier is gestorven, stuurt dan het lijk zoo spoedig mogelijk op aan 
H. L. de Koningh, Kromme Nieuwegracht 72. Utrecht, zoo mogelijk gehuld in doeken 
of papier gedrenkt in een zwakke formaline- of alcoholoplossing. 
Vermelding van gegevens bij de zending, zooals naam, ouderdom, geslacht, vind-
plaats, en andere bijzonderheden is zeer gewenschtl! Frankeerkosten worden vergoed. 
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het teRRARium van oeze maano 
een moeRasschiLopa66enBak, &OOR m. R. oe misteR, mivensum 

Met enige tekeningen door den schrijver 

Naar aanleiding van het artikel ..Over de 
werking van zout bij Waterschildpadden" 
onder de rubriek ..Nuttige nootjes", kwam 
ik op de idee om eens over mijn eigen 
ervaringen met deze dieren te schrijven. 
In 1938 kocht ik drie moerasschildpadden, 
welke niet groter waren dan lYi cm per 
stuk. Na ongeveer acht jaar in mijn bezit 

te zijn geweest, zijn ze nu 7—8 cm groot en 
bevinden zich in de beste welstand. 
Zij, die de dieren hebben gezien, kunnen 
getuigen, dat zij prachtig glanzend zijn en 
dat zowel borst- als rugpantser niet de 
minste verweking vertonen. 
Dit laatste komt, vooral als men ze zo 
klein koopt, in gevangenschap veelvuldig 
voor. Ik wil hierbij nog vermelden, dat ik 
de dieren geen kalk of Vigantol heb toe-
gediend. Dieren, welke ik voordien heb 
gehad, leden ook meestal aan pantser-
verweking en oogontsteking. Dit is vooral 
te wij ten aan het gebrek aan directe zon-
bestraling. 
Zoals de meeste terrariumliefhebbers, hield 
ik vroeger de dieren in een aquarium 
(later aqua-terrarium) binnenshuis, waar-
door zij geen directe zonbestraling kregen. 

Deze laatste drie schildpadden kregen 
direct een aqua-terrarium met opschuif-
bare voorruit en een plaats op het Zuiden 
voor een open te schuiven raam. Hierdoor 
kregen zij het grootste gedeelte van de 
dag buitenlucht en zon. Toen ik naar 
Hilversum verhuisde, kwamen zij in de tuin 
te staan in een terrarium zonder bedek-

king. Hierin verblijven zij dus het gehele 
jaar en overwinteren ook in diezelfde bak, 
terwijl ze 's winters buiten blijven. Alleen 
als het heel erg vriest, gaat het terrarium 
naar binnen, maar zodra de vorst weer 
afneemt, wordt het weer buiten geplaatst. 
Hierdoor maken zij een lange winterslaap 
en komen dan steeds weer monter uit de 
modder. in het bassin. Tegen de winter 
namelijk maak ik het bassin niet meer 
schoon, zodat daarin dus een modderlaag 
ontstaat. Er zullen nu wel stemmen opgaan, 
die zeggen, dat hierdoor ziekten zullen 
ontstaan, maar de ervaring over de laatste 
acht jaren hebben echter bij mij het tegen-
deel bewezen. Het is een lust om de dieren 
te zien en hun eetlust waar te nemen. Bij 
zonnig weer liggen ze uren lang te zonnen. 
Het terrarium bestaat uit een zinken bak. 
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welke in tweeen gedeeld is; hierdoor ont-
staat een bassin en een lahdgedeelte. In 
het laatste bevindt zich aarde en een 
boomstronk, begroeid met Kalmoes, Honds-
draf en andere onkruiden. In het bassin 
bevindt zich in de twee hoeken op de 
achtergrond een paar eilandjes, begroeid 
met Kalmoes, Dotterbloem, Levermos e.d. 
Deze eilandjes maakte ik van enige 
plankjes en reepjes fineer, een en ander 
aan elkaar getimmerd. Hierin drukte ik 
grond en planten flink aan. Bij het schoon-
maken van het bassin kunnen ze er uit 
genomen worden, zonder uit elkaar te 
vallen. Verder een steen voor het in- en 
uitklauteren. 
Het terrarium zelf bestaat uit hout. De 
opstaande spijlen zijn voorzien van spon-
ningen, waarin aan voor- en achterzijde 
ruiten -zitten, de zijruiten zijn van geper-
foreerd zink voorzien. Het geheel kan af-
gedekt worden met twee glazen ramen met 
geperforeerd zink en rust op losse onder-
leggers. 
Het voedsel is zoveel mogelijk afwisselend 
en bestaat uit: meelwormen (hoofdvoed-
sel), gewone wormen, watervlooien en 
verder alles wat leeft. Gevoerd worden zij 
ieder afzonderlijk met een pincet, opdat 
elk dier zijn deel krijgt. Ze kunnen dage-
lijks heel wat aan en het is aardig om te 
zien, hoe zij, als ik bij hen kom, met hun 
voorpoten op de rand van het bassin 
leunen en met wijd open bekken en gerek-
te halzen staan te wachten. Dat het flinke 
rovers zijn, moge nog uit het volgende 
blijken. Om het terrarium naar de hier 
gehouden tentoonstelling over te brengen, 
was het noodzakelijk de dieren een ogen-

Op een zonnige dag ontdekte ik dat mijn 
hagedissen nogal erg over hun kopjes 
zaten te krabben. Wat was de oorzaak? 
Vlak bij de ogen zaten van die kleine 
donkere puntjes, welke bij nader onder-
zoek bloedluisjes bleken te zijn. 
Gelukkig was goede raad niet duur, want 
onlangs had ik op een bijeenkomst van de 
werkgroep Den Haag gehoord dat het 
bekende D.D.T. ontsmettingspoeder zonder 
gevaar kon worden gebruikt ter ontluizing 
van terraria. Ik besloot dus hiervan gebruik 
te maken. Eerst heb ik mijn Lacerta dgilis 
L. uit 't terrarium genomen en daarna 
bestoof fk de bak met het poeder. Ook de 
planten en klimpartijen vergat ik natuur-
lijk niet. Daarna kwamen de zandhagedis-
sen aan de beurt, welke ik met een w'atje 
aan voor een bepoederde. Het resultaat 
was dat de bloedluizen verdwenen, maar 
ook een van mijn zandhagedissen is er 
waarschijnlijk aan gestorven, want een 

blik ergens anders onder te brengen. Daar 
ik niets anders beschikbaar had, bracht ik 
ze in een groot aquarium met salamanders 
en twee axolotls. Deze laatste waren plus 
minus 25 cm groot. De verplaatsing ge-
beurde 's Zoterdagsmiddags en toen ik 
's Zondagsmorgens de schildpadden er uit 
wilde halen, bleken ze mijn axolotls afge-
maakt en bijna geheel opgegeten te heb-
benl > 

van vlieqenval tot qeloval! 
OOOR a. v. o. QRaap, fcoRfcRecht 

In het ..Lacerta-nieuws" van Januari 1943 
stoat een goed voorbeeld van een vliegen-
val, maar weet U dat ook een geldval 
gemakkelijk zelf is te maken? 
Benodigdheden: een klein busje plus een 
deksel dat op dit busje p a s t . . . 
Er kan een gewoon busje uit de huishou-
ding gebruikt worden, terwijl het deksel, 
dat er in moet klemmen, toch gemakkelijk 
kan worden verwijderd. In dit deksel komt 
een opening waardoor een kwartje moet 
kunnen, dus plus minus 3 cm. Wanneer 
men zo nu en dan, als men er eens langs 
loopt, wat geld in doet, valt het altijd naar 
beneden e n . . . het geld zit in de val! De 
opening terugvinden doet het nooit. Zit er 
genoeg geld in, dan neemt men het deksel 
er af en stort de kopeken op girorekening 
461084 van den penningmeester. 
Het voordeel van deze methode is, dat men 
— nu de contributie verhoogd is — niet 
zo diep in de zak behoeft te fasten als de 
wisselloper komt! 

paar dagen later lag ze dood in het ter-
rarium. Houding: rechtsom in elkander 
gerold en pootjes in een kramphouding. 
Wie heeft ook al met D.D.T. gewerkt en 
wat zijn de resultaten? Na de bewerking 
geen ongedierte meer in de bak gevonden. 
Bestaat de mogelijkheid soms dat de 
zenuwen van onze reptielen bij het gebruik 
van dit poeder verlammen, net als bij het 
ongedierte, gelijk de beschrijving op de 
verpakking aangeeft? 
Wie kan hier afdoende antwoord geven? 

Opmerking van de Bedactie: D.D.T. (Di-
chloor-Diphenyl-Trichlooraethaan), het 
Amerikaanse insectenpoeder en ziektebe-
strijdingsmiddel tegen alle ongedierte, 
wordt in de handel gebracht in een sterkte 
van 5 % en 10 % in spuitdoosverpakking. 
Rapporten over de werking ervan bij de 
zo gevreesde bloedluis dringend verzochtl 

O.d.t. Brj BeStRlJOinQ Van BlOefcLUIS OOOR th. n. homan, oen haac 
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