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de BRaziliaanse. wouoschildpafc, OOOR a. th. Reyst 
Testiido denticuldta L. Met een tekening door Mevr. M. Alberts-Reijst 
Deze schildpad, Testudo tabuldta wald- levendig en aten dat 't een lust was, ter-
baum (volgens latere inzichten zou de La- wijl mijn Griekse landschildpadden op zulke 
tijnse benaming Testudo denticuldta L. dagen lusteloos en in elkaar gedoken stil 
moeten zijn), wordt door de inboorlingen in n hoekje zaten. 
„Schabuli" genoemd en komt uit de bosrijke Het zijn dan oook volstrekt geen zon-

fa 

streken van Brazilie en noordelijk Zuid-
Amerika. Een tropisch warm land en men 
zou dus deze schildpad als een dier der 
tropen moeten behandelen. Toch valt dit 
mee, want de 3 exemplaren, die ik gehad 
heb, maakten geen aanspraak op buiten-
gewone warmte. 
Gedurende de zomer liepen zij dan ook 
vrij in de tuin rond en zelfs op zeer koele 
dagen, zoals wij die in ons landje maar al 
te vaak meemaken, waren deze dieren nog 

Postrekening 461084 

aanbidders, want als het zonnetje zo in-
tens warm straalde, zochten zij schaduw 
onder de planten. Trouwens, dit laat zich 
ook wel denken, het zijn immers woudbe-
woners en in de oerwouden van Brazilie 
dringen de zonnestralen niet door het dich-
te bladerdak heen, al is het daaronder des-
ondanks toch broeiend warm, terwijl 
de „Grieken" zich juist bij zon zonnebad 
kiplekker gevoelen. 
Een ander verschil tussen deze schildpad-

S7 



den merkte ik ook nog op, mijn „Griekse" 
zag ik namelijk nooit drinken, die hadden 
blijkbaar g e n o e g aan de saprijke bladeren 
v a n salade, paardenbloemen, weegbree enz. 
en aan vruchten, terwijl de „Brazilianen" 
vaak en gretig met grote teugen dronken 
en daarbij de kop bijna gehee l onder wa-
ter staken. 
Laat ik trachten u deze fraaie dieren te be-
schrijven. De rugschilden zijn bruin of 
zwart met een gee l of geelrood midden-
veld. Het buikpantser is gee l met een bruin-
zwarte tekening in 't midden. De kop en de 
poten — welke laatste vrij lang zijn — zijn 
rood of gee l getekend en het is juist dat, 
hetwelk zo'n leuke indruk maakt wanneer 
de dieren op hoge poten, alsof ze op stel-
len lopen, door de tuin scharrelen. Vooral 
die rode kleur geeft aan de beesten een 
e igenaardig voorkomen. Het rugpantser, 
dat een lengte van ongeveer 55 cm kan 
bereiken, is tweemaal zo lang als breed. 
Er bestaat ook nog een varieteit carbonaria 
Spix genaamd. met een gehee l zwart rug-
pantser. De Duitsers spreken hier van de 
z.g. . .kolenbrandersschildpad". 
Enige jaren heb ik deze dieren in het leven 
kunnen houden en ze stelden ook geen al 
fe hoge eisen om de wintermaanden door 
te komen, hetgeen ook Kreift in zijn boek-
werk „Das Terrarium" aangeeft. Hij ver-
meldt daarin o.a. een tabuldta, die bij een 
liefhebber 40 jaar lang des zomers in de 
tuin gehouden werd en des winters in de 
kelder in 'n oude theemuts s lapende door-
gebracht, zich als het ware aan ons kli-
maat aanpas te en een soort winterslaap 
hield. 

Bij mij kwamen ze de eerste winter in een 
l a g e kist met zand en mosplaggen in een 
verwarmd vertrek en bleven hier monter en 
gezond, ondanks de kleine ruimte. Zij aten 
en dronken ook g o e d — kregen zelfs melk 
— hetgeen weer tengevolge had, dat het 
mos telkens vernieuwd en de kist gereinigd 
moest worden, daar de uitwerpselen hun 
verblijl zeer bevuilden. 
De volgende winter mocht ik ze door 
vriendelijke bemiddeling naar een dieren-
tuin brengen, waar ze in een verwarmd 
lokaal vrij rond konden lopen. Echter — 
en wat de juiste oorzaak w a s ben ik nooit 
precies te weten gekomen — wisselde hier 
de een na de ander het tijdelijke met het 
eeuwige en na een paar winters w as ik 
mijn prachtige tabuldta's kwijt! 
Een groot exemplaar w a s er bij van onge-
veer 50 cm., blijkbaar een $, want behalve 
het kenmerk, het meer bolle buikschlld v a n 
de vrouwtjes en ik paring had waarge-
nomen, zag ik haar op een zomeravond 
bezig met net graven v a n een kuiltje met 
het kennelijk doel er haar eieren in te 
deponeren. Maar hoe ik ook oplette, het 
gewicht ige ogenblik zelf heb ik niet kun-
nen waarnemen, misschien heeft dit wel des 
nachts plaats gevonden. Telkens als ik 

dacht, „nu is het zo ver", bleek het toch 
weer mis te zijn. Groot w a s dan ook mijn 
verwondering en tegelijk teleurstelling, 
toen ik In 't vroege voorjaar daarop, terwijl 
lk in de tuin bezig was met het graven 
v a n een gat om er een plant in te zetten, 
twee eieren vond en dus tot de ontdekking 
kwam, dat het dier toch eieren gelegd ha<£ 
Naar schatting waren deze eieren zowat 
twee en een half bij drie cm in doorsnede. 
Een daarvan w a s bij het graven bescha-
digd en bij verder openmaken bleek het 
bijna geheel uit dooier te bes taan en zelfs 
geen begin van ontwikkeling w a s er aan 
waar te nemen. Zou het daarvoor te koel 
geweest zijn of waren ze ondanks de po-
gingen van het mannetje toch niet be-
vrucht? Ook het andere ei leverde na on-
derzoek hetzelfde resultaat op. Bij verder 
afzoeken van de tuin heb ik er niet meer 
kunnen vinden. Waarschijnlijk l e g g e n de 
Testudo denticuldta haar eieren afzonder-
lijk en niet zoals de Griekse verwanten alle 
bijeen in een kuiltje. 1 ) (Zie mijn beschrij-
ving hierover in ..Lacerta", 3e jrg., 1944/'45, 
biz. 29.) Dat de eieren in de tuin niet uitge-
komen zijn, behoeft m.i. g e e n verwondering 
te verwekken, aangez ien zij reeds laat in 
het seizoen — Augustus — g e l e g d zijn en 
dus geen broedwarmte kregen. Bevrucht 
waren zij vermoedelijk wel, want ik had 
meermalen het l iefdesspel van het iets 
kleinere mannetje met dit vrouwtje gade-
ges lagen. Volgens Kreift zouden deze 
schildpadden gedurende de paringstijd 
een fluitend geluid als een soort lokroep 
laten horen. Ik heb dat geluid niet kunnen 
constateren en a l leen maar de boksstoten 
van man tegen vrouw als uitingen van zijn 
liefdesdrang vernomen. 
Mogen deze fraaie schi ldpadden binnen-
kort weer hun w e g uit Zuid-Amerika naar 
de liefhebbers vinden, die, wanneer zij 
deze dieren des zomers vrij in de tuin. al-
thans op een aigerasterd ruim grasveld 
laten rondlopen, er vee l g e n o e g e n aan 
zullen beleven, te meer daar de voedsel-
voorziening van deze beesten ook al geen 
moeilijkheden oplevert. 

J) In Brehm, 4e deel, 1920, lezen wij dat de T. 
dentlculata L. In het warme jaargetijde een 
„nest" maakt van droge bladeren en daarin haar 
eieren legt. Brehm geeft ruim twee bladzljden 
over deze schildpad. Red. 

Kunstbijlage. 
De foto van de BrazlUaanse Woudschlldpad (Tes-
tudo dentlculata L.) Is genomen in het reptlelen-
huis van ,,Artis" te Amsterdam, ongeveer twee 
maanden geleden. Voor hen, die er belang In 
stellen, kunnen wij nog vermelden, dat het bo-
venschild van dit fraaie dier 27 cm meet, geno-
men over de lengte en 24 cm, gemeten over de 
breedte, terwijl deze maten respectlevelijk 18 en 
15 cm zijn voor het buikschlld. De grootste om-
trek bedraagt 59 cm. 
In de komende vacantlemaanden moet men het 
dier maar eens gaan bekljkenl Ook ,,Artis" is 
lid von ..Lacerta". Wist u dat?. 
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nieuws van onze technische teRRARiumoienst 
HET INSECTARIUM 6 o°R 3- smith JR., RotteRdam 

Met een tekening door de schrijver 
Van een onzer Lacerta-
leden ontving ik een 
aantal Wandelende tak-
ken, we lke bij thuiskomst 
ondergebracht werden in 
een grote wijdmondse 
fles. 
Een tak van de klimop-
plant werd er bij gesto-
ken en verder zorgde 
een deksel met enkele 

ingeprikte luchtgaatjes voor de nodige 
luchtverversing. 
Het hoeft geen betoog, dat deze behuizing 
mij maar matig v o l d e e d en na enige 
experimenten heb ik thans een eenvoudig 
insektarium in elkaar gezet. dat zonder 
vee l moeite is na te bouwen. 

zongordijn (5), zoals dat in de handel ver-
krijgbaar is. Desnoods kan hiervoor ook 
stevig papier gebruikt worden, waarin 
kleine gaatjes aangebracht zijn, die voor 
ventilatie moeten dienst doen. Zongordijn 
heeft lichtspleten, nog g e e n millimeter 
breed; zelf aangebrachte gaten mogen niet 
groter zijn, 
De opstaande g lasplaten en het ventilatie-
raam worden aan elkaar beves t igd door 
middel van plakband; een strookje aan de 
buitenzijde en een aan de binnenzijde van 
het insektarium, waardoor een sol ide af-
sluiting en g o e d e bevest ig ing verkregen 
worden. Het houten ventilatieraam moet iets 
korter genomen worden dan de glasplaten, 
om daardoor ruimte te verschaffen aan de 
onderzijde, voor het doorlaten van een 

PLAKBAND 

fcCNiORD'JN 

WJwfflMmmSM i 
DOORSNEDE 

VOOB.Z.U0E 
ACHTE RZUDG 

UIT4CHUIE BARE LADE 

Men heeft hiervoor nodig: een drietal 
plankjes, drie even grote en lange g las-
plaatjes, of bij gebreke daarvan, drie stuk-
ken celluloid, dat thans weer te verkrijgen 
is. Voorts een stuk zongordijn en wat plak-
band en tot slot een stuk blik, terwijl naar 
verkiezing een glasplaatje of een stukje 
carton of hout voor de afdekking moet 
zorgdragen. 
In d e doorsnede, figuur D, is de opbouw 
na te g a a n . Een vierkant grondplankje (1), 
waarop een tweede (2) bevest igd is, vormt 
de onderbouw. 
Drie even l a n ge glasplaatjes (7) vormen 
de wanden, terwijl de vierde w a n d (4) 
gevormd wordt door een houten plankje, 
waaruit het middendeel is w e g g e z a a g d . 
Dit gedee l te wordt beplakt met een stukje 

bodembakje (3), dat g e b o g e n wordt uit een 
stukje blik; dit laatste is met e e n oude 
schaar vrij gemakkelijk te knippen en laat 
zich door middel van een houten hamer 
in de gewenste vorm kloppen. Kleine ringe-
tjes worden a a n de trekzijde van de lade, 
die voor een g o e d e afsluiting iets hoger 
gemaakt wordt, aangebracht, waardoor de 
lade heen en weer geschoven kan worden. 
Alle vuil en excrementen kunnen op deze 
manier zonder moeite verwijderd worden. 
Tenslotte wordt een tweetal ringen van 
ijzerdraad (6) in het houten ventilatieraam 
bevest igd, waarin een met water gevuld 
mosterdpotje opgehangen wordt, waarin 
straks de klimoptak geplaatst kan warden. 
Bij het schoon maken v a n de bodemlade, 
kan de voederplant dus op zijn plaats 
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blijven en worden de dieren zelf ook niet 
onnodig gestoord. De afdekking van dit 
insektarium wordt gevormd door een glas-
plaatje of andere afdekking, naar verkie-
zing. Wil men celluloid gebruiken inplaats 
van glas, dan dient men voor alle zijden 

succulenten en laceRta 
De Redactie van Lacerta heeft mij verzocht 
mij bezig te willen houden, lezer, door u 
iets te vertellen, dat zowel uw als mijn 
liefhebberij raakt en ik heb mij met genoe-
gen daartoe bereid verklaard, ofschoon ik 
eerlijk moet erkennen, dat ik op het gebied 
van uw hobby een leek ben. 
Dit neemt niet weg, dat ik u toch wel iets 
te zeggen heb, daar de Redactie mij 't werk 
vergemakkelijkte door klaar en duidelijk 
aan te geven wat van mij werd verwacht. 
Wat er dan van mij verwacht werd? Wel, 
dat ik iets zou schiijven over de inrichting 
— of juister gezegd: de beplanting van uw 
terrarium met succulente planten. Over de 
inrichting' zouden de meesten van u mij 
heel veel kunnen vertellen, dat volkomen 
nieuw voor mij zou zijn. Over de beplan-
ting meende men, dat ik u nog wel iets 
wetenswaardigs zou kunnen mededelen — 
en ik geloof dat zelf ook wel. 
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Bolvormige Cactussen 
(Bovenaan links een vertakte plant van een zodevormige 
soort) *) 

een houten raampje te maken, zoals dat 
ook voor het ventilatieraam beschreven is. 
Heel goed mogelijk is het ook, inplaats van 
hout, dik carton te gebruiken, dat dezelfde 
diensten bewijst. 

OOOR ]. 3. veRBeek wolxhuys, ben haac, 
Laat ik mogen beginnen met enkele woor-
den te zeggen over uw voornaamste hulp-
mid,del: het terrarium. Ik stel mij voor, dat 
de meesten van u in het bezit zijn van, 
meer of minder grote, vierkante bakken, 
die u als zodanig benut. Misschien zijn er 
zelfs bij in cirkelvorm of met 6 of meer 
zijden, dat doet er niet toe. Maar alle heb-
ben zij gemeen, dat zij rondom zijn be-
glaasd en van boven zijn afgedekt met een 
fijnmazige, metalen bedekking. En ook 
hebben zij gemeen, dat zij een miniatuur 
nabootsing moeten vormen van een of 
ander droog landschap of een woestijn. 
Tussen die beide ligt een hemelsbreed ver-
schil; onze heide- en duinstreken zijn inder-
daad wel erg „droog", maar woestijnen zijn 
het nog lang niet. Er groeit daar nog heel 
wat meer plantaardige stoffage dan in een 
woestijn, ook al doordat er een zeer veel 
groter kwantum neerslag valt en de klima-
tologische omstandigheden er heel anders 
zijn. Men vergete niet, dat bijvoorbeeld de 
bodemgesteldheid in ons land overwegend 
vochtig is, maar dat er bij eenzelfde kli-
maat toch ook droge streken zijn, omdat 
d e — zandige — hogegrond water door-
laat. Daarentegen bestaan er woestijnen, 
welke hun aiide (droge) karakter bekomen 
door gebrek aan water, omdat neerslag 
vaak over lange tijd uitblijft, tot zelfs 2 
6 3 jaar. Hierin mag men een der hoofd-
oorzaken van de succulentie zien. Een 
ander merkwaardig verschil is, dat onze 
duinen e.d.g. zich nu niet bepaald lenen 
voor cultuurgronden, maar dat de bodem 
in woestijnen, bij voldoende irrigatie, vaak 
zeer vruchtbaai blijkt te wezen. 
Maar daarnevens is er nog een andere 
factor, die minstens zo belangrijk is en dat 
is het aantal uren zonneschijn waaraan de 
bodem, en al wat daar op leeft, is bloot-
gesteld. De lichtintensiteit is in 'n woestijn 
veel groter dan in Nederland en het zonne-
tje, dat ons hier zo aangenaam koestert, is 
dddr een oorzaak van veel onaangenaams. 
Niet voor niets heet de zon in Nederlandsch 
Oost-Indie de „koperen ploert", een bena-
ming, voor de bron van alle leven, die 
maar heel moeilijk door de beugel kan. 
Intussen blijkt er uit, hoe men over haar 
activiteit denkt in warme landen. 
Met u op dit verschil te wijzen, heb ik u 
tevens voor een opgave gesteld en wel 
deze: heb ik, of wil ik hebben, een terra-
rium, dat, min of meer juist, de hier te 
lande op droge plaatsen voorkomende om-
standigheden nabootst (verder te noemen: 
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Ultra-succulente Mesembrianthemums uit het geslacht Lithops 
(zogenaamde Bloeiende steentjes) 

het koude terrarium) of gaat mijn verlan-
gen uit naar een woestijnachtige inrich-
ting, die aan b.v. de Sahara herinnert (ver-
der te noemen: het warme terrarium). 
Uw keuze zult u moeten bepalen aan de 
hand van de levende have, die uw terra-
rium zal moeten bevolken, d.w.z. gaat u 
inheemse of tropische reptielen houden? 
Want beide tegelijk in een ruimte zal 
slechts leiden tot aanhoudende teleursteli-
lingen. 
Hierachter volgen onmiddellijk vele andere 
vragen, ik zal daar echter geen categori-
sche opsomming van geven, dat zou maar 
plaats kosten en u zult ze zelf wel uit dit 
artikel zien te voorschijn treden. 
Dus: Wat wilt u inrichten? Een terrarium 
dat 's zomers krioelt van uw dieren en 
's winters in volkomen rust verkeert omdat 
alles dan in een winterslaap gedompeld is 
(het koude Nederlandse heide- of duin-
terrarium)! 
Of wilt u een tropisch terrarium, dat 's win-
ters verwarmd wordt en dat uw uitheemse 
reptielen in staat stelt ook 's winters in 
leven te blijven? 
Hier scheiden zich onze wegen schijnbaar, 
want ik behoef u niet over uw plegelingen 
voor te lichten — ik heb al erkend, dat u 
zulks zelf heel wat beter zoudt kunnen doen 
— maar ik moet het over de beplanting 
hebben. En dan verdwijnt toch ineens het 
schijnbaar uiteenwijken, want de warmte 
') cliche's ..Succulenta" 

— of koude — overwegingen gelden in ge-
lijke mate voor de dieren en de planten, 
ook bij de laatste kunnen wij maar niet, 
zonder overleg, planten wat voor de hand 
komt; ook deze stellen hun eisen. Een ding 
staat voor alles vast en wel dit: als u suc-
culenten in uw terrarium wilt brengen, dan 
moet er, zowel voor het koude als het war-
me, een plaats gekozen worden waar de 
zon dagelijks er zo lang mogelijk in kan 
schijnen. Ik zou zelfs sterk adviseren de 
„gazen" kap te vervangen door een „gla-
zen" kap, opdat een maximum van licht 
kan binnenvallen. U zult dan boven, ver-
ticaal in de wanden van uw bak, dus bo-
ven de opstaande glazen zijden, een lucht-
rooster moeten aanbrengen, dat mijns in-
ziens kan bestaan uit een strook gaas of 
geperforeerd metaal. De glazen kap biedt 
bovendien nog het voordeel, dat u van 
bovenaf een vrij inzicht in uw terrarium 
krijgt. Al dat glas is nodig omdat, het zij 
nogmaals gezegd, licht, licht en andermaal 
licht, een eerste en onafwendbare vereiste 
voor succulenten is; want worden zij op 
lichtarme plaatsen gehouden, dan worden 
zij te ijl en spichtig, verliezen hun karak-
feristieke kenmerken e n . . . staan feitelijk 
langzaam te sterven. 
Indien u met bovenstaande wenken reke-
ning kunt houden, dan kunt u succulenten 
in uw terrarium planten en dan zullen zij 
niet alleen als hulpmiddei dienst doen, 
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maar door hun schoonheid ieders oog ver-
kwikken. 
Wat het planten betreft, kunt u zowel voor 
het warme als het koude terrarium dezelfde 
gedragslijn volgen. Als grondsoort kan ge-
bruikt worden een mengsel, dat bestaat uit 
goed vergane bladaarde (liefst gezeefd) 
waaraan ongeveer een derde scherp zand 
(d.i. rivier- of Maaszand), een weinig fijn-
geklopte kalk en bovendien een matig 
kwantum klei is toegevoegd. 
Hiermede kunt u de potjes vullen en er de 
plant inbrengen, die niet dieper of minder 
diep geplaatst mag worden dan zij vroeger 
heeft gestaan. U zet de potjes in de' zand-
bodem en dekt de potrand dan af met het 
door u gebruikte grondmengsel. 
U kunt ook een betere methode volgen en 
de planten, zonder pot, in de bodembedek-
king brengen, want de meeste succulenten 
zijn vlak-wortelaars; zij breiden hun wor-
tels vrijwel altijd horizontaal uit en kunnen 
zulks in potten niet bewerkstelligen. 
Het is mij niet bekend of u het noodzakelijk 
acht de bodem van uw terrarium met zand 
te bedekken; indien dit niet strikt nodig is, 
dan zou het zeker aanbeveling verdienen 
het door mij aangegeven grondmengsel 
voor bodembedekking te benutten. Het is 
natuurlijk een weinig donkerder van kleur 
dan schoon zand, maar daardoor houdt .het 
ook de warmte iets longer vast. De planten 
kunnen dan naar hartelust hun wortels uit-
spreiden en zullen er zoveel te beter door 
groeien. 
Ter verhoging van het effect raad ik aan 
om die bodembedekking niet zuiver vlak 

zijn slangen ook stRateqisch 
aanqeleqo ?! 

6OOR h. a. L. menne, paRamaRiBo 
Dr Frederic Griffith, Belmar, New Jersey, 
schrijft in ..Hunting and Fishing", dat een 
truck-chauffeur, G. I. Joe, die dienst deed in 
het leger in Noord-Afrika, een vreselijke 
nacht met slangen beleeid heeft. Men 
wachtte in het duister op een convooi en 
de sergeant van de wacht trapte op een 
grote slang, die opgerold vlak bij zijn tent 
lag. Toen het eerste daglicht enig zicht gaf 
op de omliggende swamps, bleek de gehele 
buurt te leven van grote slangen, — men 
schatte 't aantal op 500 — die zich lang-
zaam in de richting van de soldaten be-
gonnen te bewegen, en het kamp naar het 
scheen wilden omsingelen, „tail-to-mouth" 
(dus achter elke staart kwam een bek). 
De kolonel gelastte toen, dat men onmid-
dellijk zou opbreken. Het waren grote, 
zwarte slangen, 8 tot 10 voet lang, met een 
witte streep langs de rug. 

uit te spreiden, doch liever hellend of in 
trapsgewijze opklimmende lagen te leggen, 
het geheel kan dan gestoffeerd worden 
met brokken zandsteen of lava, die minia-
tuurrotsen nabootsen; men overdrijve dit 
laatste echter n i e t . . . door al te veel steen 
wordt het geheel te onevenwichtig. 
Als het grondvlak is gelegd kan een aan-
vang met de beplanting gemaakt worden, 
doch daarbij komt de vraag: warm of koud 
terrarium? weer ter sprake. Ons Nederland-
se landschap vertoont over het algemeen 
een vrijwel aaneengesloten vegetatie, dik-
wijls zelfs verdringen de gewassen elkaar. 
In zeer droge streken en zeker in woestij-
nen is dat anders, daar bevindt iedere 
plant zich solitair op een plaats, er is daar, 
om vrijwel iedere plant heen, een meer of 
minder grote ohbegroeide ruimte. U plant 
dus, wat ook uw materiaal moge zijn, ieder 
gewasje op een afstand van zijn buren, 
dus met enige open ruimte er tussen. 
Tot nu toe heb ik mij bepaald tot terrarium 
en plantwijze en zorgvuldig nagelaten ook 
maar een enkele plantennaam te noemen. 
Ik ging daarbij uit van de gedachte, dat 
eerst de inrichting besproken moet zijn 
voor men er toe overgaat met planten te 
experimenteren, want hoewel het een er-
kend feit is. dat de succulenten niet al te 
veel moeilijkheden aan hun cultuur in den 
weg leggen, zijn en blijven het toch „plan-
ten", die als zodanig eisen stellen en geen 
..dingen" waarmede men „alles" kan doen. 
In het volgende nummer zal de voortzetting 
van dit artikel vrijwel uitsluitend aan de 
planten zelve gewijd zijn. 

NUTTIG NOOTJE . 
Bijdragen voor onze rubriek ..Nutlige nootjes" worden 
gaame ingewacht. Ieder kan hleraan medewerken. 

Naar aanleiding van bovenstaand bericht 
in „Lacerta" van Dec. 1946, moge ik mede-
delen, dat men met een overvloedig ge-
bruik van D.D.T. wel voorzichtig mag zijn. 
Dit praeparaat is namelijk bij een lang-
durig of overvloedig gebruik lang niet 
onschadelijk, zowel voor mensen als voor 
andere zoogdieren. Dat het schadelijk is 
voor Bloedluis behoeft bijna geen verder 
betoog. 
Zij, die zich aangorden in de strijd tegen 
bloedluis en zich bedienen van enig D.D.T. 
praeparaat (b.v. Omyl), doen goed om de 
zwakste sterkte te nemen, en niet te over-
vloedig met het poeder om te gaan, en 
zeker na gebruik in het terrarium dit eerst 
weer van D.D.T. te ontdoen alvorens er 
dieren in los te laten. 

D. J. van der Laan, Den Haag. 
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6e haRdoen, aqama stellio I OOOR a. th. Reyst, zwoLLe 
Met een tekening van Mevr. H. Alberts-Reyst 

De mededeling in „Lacerta", 5e jg., No. 4, 
op biz. 32, dat wij kans hebben enige 
fraaie terrariumdieren uit Palestlna te im-
porteren, deed mij er toe besluiten hierover 
het een en ander op te zoeken en dit aan 
de leden van „Lacerta" mede te delen. 
Deze wetenswaardigheden zijn door mij 
ontleend aan W. Klingelhdffer, „Terrarien-
kunde" en Krefft's „Das Terrarium". 
Over Agdma stellio Linne ( = Stellio vulga-
ris) dan het volgende: 

De Agamen vormen in 't algemeen een 
serie zeer interessante, meestal middel-
grote terrariumdieren. De meeste, in de 
handel voorkomende soorten behoren, als 
woestijn- en steppenbewoners of tenminste 
ievende in dorre landstreken, thuis in het 
droge terrarium, maar er zijn ook boombe-
woners bij, die de voorkeur geven aan 
meer vochtige lucht (zie o.a. mijn beschrij-
ving van Amphibolurus barbatus Cuv. in 
„Het Aquarium", jg. 7, 1936/1937, biz. 321). 
Agdma stellio, de Hardoen of Slingerstaart, 
is in zoverre geen eigenlijke bodembewo-
ner te noemen, daar hij met zijn grote vaar-
digheid in 't klimmen, ook graag boom-
stammen, rotsen en muren tot verblijfplaats 
kiest. Daarom mag het deze dieren ook in 
het terrarium, behalve schuilplaatsen en 
een ruimte om zich uit te lopen, aan een 
gelegenheid tot klauteren niet ontbreken; 
b.v. door het aanbrengen van een knoestige 
eikenstobbe of sierkurk. Alle Agamen hou-
den van veel warmte, waardoor verwar-
ming van de terrariumbodem noodzakelijk 
is. Wat voedsel betreft, kunnen zij vrijwel 
met de andere hagedissen gelijkgesteld 
worden. 

*m& 
Agama stellio - Hardoen 

Agdma stellio, hoe gezocht ook door de 
terrariumliefhebbers, is 'n echte angstlaars. 
Altijd bang, zelfs bij 't eten steeds schuw 
naar alle zijden rondkijkend, is hij steeds 
gereed om bij 't minste of geringste op de 
vlucht te gaan. 
Hij leeft in droge, zandige streken (Klein-
Azie, Syne, Egypte, Cykladen) veelal op 
oude muren, waarin een gat hem als schuil-
plaats dient. Gelukt het, hem hiervan af te 
snijden, zo vlucht hij in een razende vaart 
met hoog opgerichte kop en staart weg, 
om in de eerste de beste bereikbare schuil-
plaats, zich in veiligheid te brengen. Daar-
bij overkomt het hem menigmaal, dat hij, 
zoals wel van de struisvogel verteld wordt, 
zich al in veiligheid waant, als alleen nog 
maar zijn kop ohder dak is, terwijl men 
hem dan natuurlijk gemakkelijk grijpen 
kan. Dan verweert hij zich echter en krab-
belt, bijt gevoelig met de goed ontwikkelde 
hoektanden en slaat krachtig met de van 
stekelige wervelschubben voorziene staart. 

Overigens bieekt deze laatste gemakkelijk 
af; weder aangegroeid, vormt deze alleen 
maar een korte, van achteren afgeronde, 
met kleine schubben bezette stomp. 
Met behulp van zijn scherpe nagels kan de 
Hardoen vlug tegen palmbomen opklim-
men, waarbij hij altijd de van de toeschou-
wer afgekeerde zijde kiest. Bij gevaar 
springt hij zonder aarzelen van bovenaf op 
de grond, om bij de volgende stam weer 
omhoog te klimmen. 
Zelfs na lange gevangenschap legt hij zijn 
vreesachtigheid niet af en is altijd geneigd 
om hals over kop te vluchten; een teken, 
dat z'n hersenen niet erg reageien op de 
opgedane ervaringen. Wil men zijn doen 
en laten goed gadeslaan, dan moet men 
voor de ruit van z'n terrarium b.v. een doek 
hangen met een kijkgaatje er in, zodat men 
voor het dier onzichtbaar is. Men zal dan 
bemerken, dat het ongeveer 30 tot 40 cm 
groot wordende dier, zich als alle andere 
Agamen gedraagt. Het knikt met de kop en 
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is ook in staat zijn bruingele kleur te ver-
anderen. Bij hitte en zonneschijn, waarvan 
het dier een liefhebber is, wordt het bijna 
zwart. In de paartijd worden kop en rug 
steenrood. Het mannetje vertoont fellere 
kleuren en is bovendien kenbaar aan de 
3 tot 5 porien aan de aars en een dubbele 
rij porien in de buikhuid. Wanneer men de 

Hardoen een terrarium geeft dat geschikt 
voor hem is, kan men het dier zeer lang in 
leven houden. Drinken doet het beestje, 
door de waterdruppels van de ruiten of 
planten af te likken. Ten opzichte van an-
dere hagedissen is hij ongevaarlijk en ver-
draagzaam. 

een vuuRsalamanoeR weRpt haaR jongen 
6OOR me], e. m. 6. lups, veLp (q) 

Tussen 5 en 11 April 1947 kreeg mijn vuur-
salamander 59 jongen! De larven kwamen 
met tussenpozen. Op 5 April om half acht 
des ochtends .ontdekte ik er 2, tegen de 
avond nog 4.. Op 8 April waren het er 44, 
daarna kwam een pauze van een paar 
dagen; op 11 April kwamen heel vlug ach-
ter elkaar nog 15 larven. 
Merkwaardig is, dat ik reeds herfst 1945 
meende te constateren, dat het $ eieren bij 
zich had. Haar abnormale omvang nam 
steeds toe, zodat ik de hele zomer 1946 op 

de jongen wachtte. In de herfst deed ik ze 
— enigszins bezorgd — in de winterkist. 
Toen. ik de dieren 30 Maart 1947 te voor-
schijn haalde, kon zij nauwelijks lopen van 
dikte. Volgens mijn observatie is het diet 
dan \l/2 jaar drachtig geweest. De vermoe-
delijke verwekker is sinds 1938 in mijn be-
zit, toen ik hem als volwassen exemplaar 
uit de handel kocht. Het vrouwtje kwam 2 
Juli 1945 bij hem in het terrarium en had 
kort daarvoor larven afgezet. 

wat een paRelhaqeois zo al eet! OOOR p. maoeR, Bazel 
Wat de grote soorten hagedissen zoal als 
voeder aannemen, kan slechts vermeld 
worden op een groot vel papier. In het vol-
gende zal ik eens opsommen waaitoe mijn 
pl.m. 50 cm lange Parelhagedis (Lacerta 
ocelata Daudin) in dit opzicht in staat is. 
In het voorjaar, als zij zo uit de overwin-
teringskist in het terrarium komt, schijnt 
zij meestal een grote voorliefde te hebben 
voor haar kleine neven en nichtjes, de 
Muurhagedissen (Lacerta muralis Laur.), 
tenminste totdat zij er twee of drie ver-
delgd heeft. Is dat geschied, dan heeft zij 
minstens een week een bedorven maag, en 
is voor het lopende jaar van kannibalisme 
genezen. Men ziet het haar werkelijk aan, 
dat zij het in die week niet naar haar zin 
heeft. Ze ligt loom in de zon, laat zich door 
haar medebewoners niet stolen, heeft ge-
durig de ogen toe en laat de kop hangen, 
in een woord: zij is niet te spreken. Is dit 
echter voorbij, dan begint zij voor het aan-
geboden vlees veel belangstelling te tonen. 
Meelwormen scheurt zij' vraatlustig van het 
pincet, en zij grabbelt ze uit het voeder-
schoteltje bijeen als de grijper van een 
hijskraan. Later, als buiten zo talloos vele 
insecten rondscharrelen en vliegen, komt 
haar mooiste tijd. Grote sprinkhanen springt 
zij na als was zij een kikvors. Hommels 
worden met geweldige kaken krakend ver-

pletterd, krekels barsten bij zes stuks tege-
lijk in deze tang, Mei- en Junikevers laten 
nog slechts een hoopje schilden over, re-
genwormen, zelfs de grootste, worden 
haastig ingeslikt, zodat zij nauwelijks tijd 
vinden om te kronkelen. Kleine jonge mui-
zen en ratten vormen een delicatesse. Zeer 
onbeheerst springt zij naar de hand, die 
dit voedsel haar toereikt, wanneer die hand 
niet spoedig genoeg loslaat. Dan een kort 
schudden en de muis is weg. 
Daartegenover staat, dat zij heel lang over 
een vrucht doet. Tien minuten lang belikt 
zij een kers alvorens haar te eten. Een 
stukje banaan wordt behoedzaam in de 
bek heen en weer bewogen. Zo'n lekkere, 
rijpe aardbei wordt met een spitse snuit 
stukje voor stukje afgeknabbeld; overigens 
wordt zij hierin door de andere terrarium-
bewoners levendig ondersteund! Legt een 
andere hagedis soms eens eieren, dan is 
oppassen de boodschap. Komt de Parel-
hagedis likkebaardend uit het een of an-
dere gat gekropen, dan weet ik wat er 
gebeurd is: de eieren smaakten lekker! 
Slechts mestkevers lust zij niet; deze dik-
kerds laat ze vriendelijk met rust, en ziet 
toe hoe zij afval opruimen. 

(Vertaling uit het Zwitserse bondsorgaan, 
December 1946, door D. J. v. d. Laan.) 

Steunt „Lacerta", u/erft leden. 
Toont anderen ons orgaan 
Verstrekt ons propaganda-adressen • 
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