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het teRRaRium van deze maanO 
Het Tuinvivarium 
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Onze Zwitserse vrienden bewijzen ons met 
hun tijdschrift „Aquarium", dat zij over 
meer papier en materiaal beschikken dan 
wij. Zo vond ik in de afleveringen Sept. en 
Oct./Nov. 1946 van dat tijdschrift een in-
teressant artikel van H. Habliitzel, getiteld: 
„Gesprek over een Tuinvivarium", in vro-
lijke toon gehouden, waarbij echter langs 
de neus weg heel wat wetenswaardigs 
werd medegedeeld. Op de omslag van het 
OctVNov.-nummer stond een foto van het 
tJedoelde tuinvivarium, en deze was zo 
mooi, en noodde zo uit, er iets meer van te 
vertellen, dat we het cliche van onze Zwit-
serse vrienden hebben geleend, en u er het 
volgende bij kunnen mededelen: 
Om het terrarium heen is een twee meter 
hoge gazen omheining, welke het tuin-
vivarium met een tussenruimte van enkele 
meters omgeeft. Dit is bedoeld als aiweer-
middel tegen de katten. Om de omheining 
aan het oog te onttrekken is zij begroeid 
met braamstruiken, waarvoor de katten 
uiterst bang zijn tengevolge van de scher-
pe stekels. Bovendien is het aanzien van 
het geheel daardoor fraaier, en wordt 
iedere koude wind uit deze vierhoek ge-
weerd. Zoals men ziet, is het tuinvivarium 
in de bodem ingegraven, zodat de boven-
rand gelijk komt met het „maaiveld". De 
schrijver had die bovenrand liever afge-
dekt gezien met flagstones of iets derge-
lijks, maar die zijn zelfs in Zwitserland 
moeilijk te verkrijgen. Een belangrijk voor-
deel is nog wel, dat er nu van buitenaf 
geen muurtjes zichtbaar zijn, zodat de tuin 
niet verkleind, eerder door de uitdieping 
vergroot wordt. Men wilde een visvijvertje 
maken, een moerasje voor amphibieen, 
waarbij dan schaduwplekken en dichte be-
planting behoorden, en een gebied voor 
reptielen, hetgeen droge, zonnige plekken 
met zand en grint, en een heuvel van rots-
blokken met vele gaten en gangen nood-
zakelijk maakte. Verder wilde men een 
overwinteringsruimte aanbrengen, pl.m. 
80 cm onder de heuvel. 
De vijver werd 1 m diep; daaraan grenst 
het moerasdeel op de voorgrond, dat ge-
heel doordrenkt is, en daarachter het 
droge, zonnige deel, terwijl in de achter-
sie hoek de rots te vinden is. Deze is ech-
ter niet tegen de muur aangebouwd, maar 
verheft zich vrij, en tussen rots en muur 
bevinden zich dan de zwaarbegroeide 
schaduwplekken. Wat de beplanting be-
treft, zij dient aesthetisch verzorgd te zijn, 
doch ook biologisch en zelfs voor zover 
dat in die kleine ruimte gaat, sociologisch, 
maar de bedoeling was ook, dat' er steeds 
bloemen zouden zijn om insecten aan te 
trekken, die ten prooi zouden moeten val-
len aan de bewoners. 
De vijver is in de voorhoek het diepst, 
langs de beide zijden loopt de bodem op, 
zodat de waterstand daar 40 bij 20 cm is, 
bij een breedte van pl.m. 60 cm. Achter-

aan de langste „sloot" (dus links achter) 
is weer een verbreding en verdieping. De 
waterspiegel staat pl.m. 30 cm onder het 
omliggende terrein. Daardoor konden de 
muren, voor zover die langs het water lo-
pen, laag blijven. Alleen in de achterhoek, 
waar het landgedeelte direct aan de mu-
ren grenst, werden deze wat hoger, daar-
door zelfs nog in zoverre aesthetisch wer-
kend, dat zij een fraaie afsluiting van het 
landschapje vormen. 
De enige dieren, die nu nog kunnen ont-
snappen, zijn de land- en waterkikvorsen 
en de boomkikkers, doch daarover maakt 
de heer Habliitzel zich geen zorgen, omdat 
deze dieren toch weer de weg naar het 
vijvertje terugvinden, en zij bovendien in 
de omgeving genoegzaam in vrijheid 
voorkomen. 
Overigens dienen deze dieren in dit tuin-
vivarium voornamelijk tot voederdieren 
voor de ringslangen. De heer H. deed de 
ervaring op, dat volwassen kikvorsen op 
de duur de ringslangen heel handig wis-
ten te ontwijken, zodat hij als voederdieren 
steeds onervaren nieuwe kikvorsen van 
buiten moest aanvoeren. 
De muurhagedissen (Lacerta muralis) wil-
den nog wel eens tegen de muurtjes op-
klimmen, maar over de rand kwamen zij 
niet, omdat er onder de afdekkende en 
overstekende tegels een 8 cm brede, glad-
geslepen rand was aangebracht. Waar de 
hoge muurtjes' in de lage overgaan, zijn 
glasplaten in de wand aangebracht. 
Nieuw aangekomen hagedissen geven 
meestal na enkele dagen of weken hun 
ontsnappingspogingen op. 
Het grondmateriaal voor de bouw van dit 
openluchtvivarium bestond uit cementpla-
ten, die afgekeurd waren (hoekje er af, 
scheurtje er in, enz.), waarvan men er 40 
goedkoop krijgen kon, en die bijvoorbeeld 
50 cm of 1 m in het vierkant waren, bij een 
dikte van gemiddeld 5 cm. Dit aanwezige 
materiaal bepaalde de grootte van het 
vivarium, en door middel van een uitvoe-
ring van bordpapier op schaal paste en 
mat men een vierhoek in elkaar van 7 X 
3Hm. Toen werd de „bouwput" gegraven en 
werden de platen in het rond overeind ge-
zet, goed ondersteund natuurlijk en een gaaf 
geheel vormend, vooral wat de bovenrand 
betreft. Daarna kwam er een betonnen bo-
dem in de aldus gevormde bak, en de 
naden van de platen werden netjes volge-
streken met cement. De specie werd wa-
terdicht gemaakt, door er een speciaal 
middel aan toe te voegen. 
Om de afdektegels netjes recht te krijgen 
was de hulp van een vakman nodig. Voor 
het af- en overlopen van water werd er 
een zinkput gegraven, die met slakken ge-
vuld werd. 
In een groot terrarium als dit, heeft men 
gelegenheid te over om de dieren nauw-
keurig waar te nemen. Daar is bijvoorbeeld 
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het vechten om de hierarchie wat de hage-
dissen in het voorjaar doen. De mannetjes 
jagen en vechten dan net zo lang met 
elkaar, totdat er een als nummer een, aan 
als nummer twee, enz. gelden kan. Op 
grond van al die waarnemingen spreekt de 
heer H. tenslotte als zijn mening uit, dat 
het trippelen met de tenen van de voor-
poten betekent, dat de hagedis — die dat 
doet — beangst is. 
Een vuursalamander kon in dit vivarium 
niet ondergebracht worden, omdat deze 
soort niet met andere diersoorten overweg 
kan. Evenals een Rugstreeppad (Bufo cala-
mita), die door de ringslangen voor een 
Waterkikvois werd aangezien en verzwol-
gen werd, maar na een poosje weer uit-
gebraakt moest worden. Evenmin een 
Gladde slang, die spoedig met de kleinere 
hagedissen korte metten maakt. 
Eigenaardig doet het aan, de heer Hablut-

succulenten en laceRta 
(Vervolg van paglna 62) 
Aannemende dat uw terrarium nu voldoet 
aan de gegeven wenken, die m.i. geen 
revolutie zullen verwekken, ga ik over tot 
de beloofde bespreking van de aan te 
wenden planten. 
Tot op zekere hoogte kan iedere Succulent 
worden benut, doch men moet terdege To-
kening houden met de aard der reptielen, 
die men er mede tezamen brengt, want het 
spreekt b.v. vanzelf, dat tussen een verza-
meling grote, zware dieren een klein, teer 
plantje een heel slechte kans maakt. 

zel te horen mededelen, dat hij behalve 
drie Europese Moerasschildpadden, ook 
voorntjes, karpers, welzen, enz. in zijn vij-
ver houdt. Wij vernamen altijd, dat die vis-
sen door de Moerasschildpadden genade-
loos vervolgd werden. Wat de verdere be-
volking van dit vivarium betreft, vinden wij 
er de gebruikelijke hagedissen, padden, 
salamanders, die het er opperbest naar 
hun zin hebben. Te horen aan het verslag, 
dat de gelukkige eigenaar zijn bezoeker 
doet, is het vivarium wel wat overbevolkt. 
is dit misschien de reden, dat hij niet 
praat over de al of niet geslaagde voort-
planting in zijn dierentuintje? Hoe het zij, 
wij hopen, dat de foto en het artikel er bij 
u enthousiast gemaakt hebben, om ook 
eens zo iets te beginnen, zodra dit moge-
lijk is. Ideeen genoeg, als er maar materia-
len zijn en ruimte en . . . geld! 

D. J. van der Laan. 

OOOR ]. ]. veRBeek wolthuys, oen haaq 
Ik wilde ditmaal beginnen met enige me-
dedelingen over de Crassulaceae, omdat 
deze familie vertegenwoordigers omvat 
van zeer verschillende aard, zodat er af-
wisselend gebiuik van gemaakt kan wor-
den, zowel voor het „koude" als „warme" 
terrarium. 
Voor het koude terrarium zijn uitstekend 
geschikt de in Nederland in het wild 
gioeiende species uit het geslacht Sedum, 
daar deze volmaakt winterhard zijn en dus 
zonder verwarming, zelfs buiten, kunnen 

£* 
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Crassula met slanke takjes en zeer dikke bladeren 
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Crassula ialcata Wendl. .) 

overwinteren. 
Hoewel ik geen vriend ben van Nederland-
se plantennamen — een paar meter buiten 
onze grenzen begrijpt reeds niemand meer 
welke plant men er mee bedoelt, zodat het 
alleen maar helpt om de bestaande ver-
warring te vergroten — zal ik die voor de 
inheemse soorten toch maar naast de La-
tijnse opgeven, misschien ondervinden de 
lezers er enig gemak van. 
Sedum acre L. (Muurpeper) is een steik, 
heel aardig zodevormend gewasje met 
dunne, slappe stengeltjes waaraan kleine, 
bolle, min of meer driehoekige, zwak pun-

tige blaadjes van een paar mm lengte en 
iets geringere breedte voorkomen. Het 
groeit uit tot flinke pollen en bloeit rijk, 
met naar verhouding grote, heldergele 
bloemen, die de gehele plant overdekken 
en vormt uiteindelijk een dikke mat, waar-
onder kleine dieren bij gevaar een goede 
schuilplaats kunnen vinden. 
Sedum album L. (Witte Sedum) is min of 
meer een vorm tussen de vorige en de vol-
gende species. De blaadjes zijn rolrond, 
d.w.z. kleine cylindertjes, dus longer dan 
dik en enigszins gekromd, ongeveer 1 cm 
lang en 2 a 3 mm dik. De takjes staan meer 
rechtop en bloeien bij een lengte van 10 
d 15 cm met een schermpje van witte 
bloemen. 
Deze beide zijn van de inheemse Sedum-
soorten wel het meest succulent; dit valt 
alleen daarom minder op omdat de blaad-
jes klein van stuk zijn, zouden zij groter 
zijn dan vertoonden zij werkelijk klompen 
plantenweefsel. 
Sedum sexangulare L. syn. Sedum bolo-
niense Loisel (Zacht Vetkruid) met lijnvor-
mige blaadjes aan 2 tot 5 cm lange, krui-
pende takjes, groeit eveneens min oi meer 
zodevormig en gelijkt in bloei enigszins 
op Sedum acre. 
Sedum cepaea L. (Omgebogen Vetkruid) 
vertoont een minder sterk succulent karak-
ter, daar dit eenjarige plantje naar verhou-
ding grote en dunne bladeren draagt, die 
pl.m. 2^2 a 3 cm lang en Yz cm breed zijn. 
Bloeiende exemplaren bereiken tot 30 cm 
hoogte, de bloemen zijn wit. 
Sedum telephium L. en Sedum purpureum 
Link (Hemelsleutel) zijn twee namen voor 
slechts zeer weinig van elkaar verschil-
lende planten; onder de laatste naam 
wordt tegenwoordig een sub-species van 
S. telephium vers'taan. 
Aan steike takken komen de vrij grote 
talrijke bladeren voor, die tot 7Yi cm lengte 
en pl.m. 3 a 4 cm breedte bereiken en aan 
de randen onregelmatig getand zijn. 
Bloeiende takken kunnen tot 40 a 50 cm 
hoog worden en dragen brede schermen 
van purperkleurige, ongeveer 1 cm brede, 
bloemen. 
Sedum reilexum L. (Tripmadam) is een nog 
al variabel gewas met kruipende takken, 
die tot 10 cm lang worden en dddr, waar 
zij de grond raken, wortels uitzenden, zodat 
ook deze soort een mat vormt, die echter 
meer open is dan bij S. acre. De ruim 1 cm 
lange, smalle blaadjes zijn aan de punt 
toegespitst, grijs-groen van kleur en tame-
lijk dik, de bloemen zijn helder geel. Aller-
lei kleine afwijkingen zijn oorzaak ge-
weest, dat deze plant wel een tiental ver-
schillende namen kreeg, doch als S. re-
ilexum is zij toch bij de meeste verzame-
laars bekend. 
Hiermede zijn de inheemse species uitge-
put, doch nog lang niet de voor het koude 
terrarium bruikbare soorten uit andere, 
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niet tropische landen, waartoe b.v. Sedum 
spectabile Boreau behoort, die veel in tui-
nen gekweekt voorkomt. Deze plant gelijkt 
wel iets op S. telephium, doch bereikt nog 
groter afmetingen, zodat zij voor kleine 
terraria niet geschikt is. Dit valt wel te be-
treuren, want het is een van de voor-
naamst aandoende soorten, die in bloei 
opvalt door de grote schermen van rose-
achtige bloemen, die fraai contrasteren 
met de licht-groene, omgekeerd-eivormige 
lYi X 5 cm grote bladeren. 
De catalogi van de kwekers van vaste 
planten vermelden een zeer groot aantal 
dezer gewassen, waarvan Sedum Sieboldii 
Sweet wel de mooiste is. Aan lange tak-
ken (25 a 30 cm) draagt deze plant, in 
groepjes van 3, fraai grijs-groene, bijna 
ronde, platte blaadjes, die ieder van een 
rood randje zijn voorzien. Elk drietal is 
door een kaal stengelstukje, ongeveer 3 cm 
gescheiden van het volgende. Bloei zeer 
willig, rose. Hiervan bestaat ook een fraai 
geel-groen gevlekte varieteit. 
Sedum populifolium Pallas is een van de 
merkwaardigste species, omdat de op 
populierenbladeren gelijkende blaadjes, 
die aan houtige takjes groeien, van 
een steeltje voorzien zijn. De bladeren 
zijn glanzend donker groen, aan de ran-
den getand. Bloemen heel licht rose, maar 
meestal wit, niet overtalrijk, in een vrij 
open schermpje. 
In het najaar sterven de Sedums tot de 
grond toe af, om in het volgende voorjaar, 
steeds krachtiger, weer te voorschijn te 
komen. 
Eveneens zeer geschikt voor koude terraria 
is het geslacht Sempervivum (Huislook). 
De meest bekende soort is Sempervivum 
tectorum L., die zeer veel gekweekt voor-
komt en ook wel eens verwilderd te vin-
den is. De flinke rozetten met, naar alle 

Zonder ook maar in het minst de deskun-
digheid van den Heer J. Bovenkerk op 
medisch gebied in twijfel te trekken, zou ik 
toch gaarne een enkele opmerking willen 
maken over het gevaar van infectie, dat 
zou ontstaan door de speekselvermenging 
van het toegediende voedsel aan terra-
riumdieren. 
Dat in 't speeksel talrijke gevaarlijke ziek-
teverwekkers van verschillende ziekten 
gevonden worden, blijkt wel duidelijk uit 
de opsomming, die hiervan gegeven wordt 
in het artikel van den Heer Bovenkerk 
(„Lacerta Nieuws", 4e jrg.. No. 5, biz. 34). 
Het is mij echter een raadsel hoe dieren, 
die een verwonding opgelopen hebben, 
niet alien te gronde moeten gaan aan de 
gevaarlijke verontreiniging, die zij hier-

zijden van het kompas, uitstaande dikke, 
puntige bladeren van helder groene kleur, 
vormen wel het grondtype voor de verschil-
lende Sempervivumsoorten en de zeer tal-
rijke hybriden. 
De bloeiwijze bestaat uit een flinke bloem-
stengel, die uitloopt in een scherm van on-
geveer 1 cm brede bloemen. Bij Sempervi-
vum doet zich, evenals bij de later te be-
spreken Agaves, de eigenaardigheid voor, 
dat de plant, als zij gaat bloeien, haar einde 
nabij is. Men zou kunnen zeggen: „de plant 
lost zich op in een bloemstengel"! Feitelijk 
sterft zij dan, maar dat wil niet zeggen dat 
de plant geheel verloren gaat, want voor 
zij sterft heeft zij een aantal uitlopers het 
leven geschonken, die zich in een krans 
om de moederrozet uitbreiden en geleidelijk 
een mat vormen, die steeds groter wordt. 
Bij Sempervivum tectorum behoeft men het 
niet te laten, er is onder allerlei soortna-
men een legio van Semperviva, die even-
eens winterhard zijn en, wat meer zegt, 
waarbij de blaadjes allerlei kleurnuances 
vertonen van helder — soms geelachtig — 
groen, over rood tot donker violet toe, ter-
wijl ook fraai wit behaarde soorten voor-
komen; ook in grootte is er veel verschil. 
De bloemen zijn overwegend rose of wit. 
Ik wil het voor ditmaal hierbij laten, omdat 
toi nu toe de voor het koude terrarium 
meest geschikte (wijl winterharde) Succu-
lenten genoemd zijn. 
In de volgende aanvullende artikelen krij-
gen dus de niet-winterharde een beurt. 
Direct hierop aansluitende volgen de Cras-
sulaceae uit Zuid-Afrika (Crassula en 
Cotyledon) en Amerika (Echeveria enz.), 
waarbij dan de meer tropische soorten van 
Sedum en ook de Semperviva van de Ca-
narische eilanden worden besproken. 

') Cliches ..Succulenta" 

aan teweeg brengen d o o r . . . het schoon-
likken van die wonden! 
Aangevoerd zal worden, dat de infectie, zo 
deze al ontstaan zou, op andere wijze ver-
oorzaakt wordt dan via het darmkanaal, 
zoals deze geschiedt door de eigenaardige 
manier van voedseltoediening, beschreven 
in het door den Heer v. d. Laan vertaalde 
artikel (zie „Lacerta Nieuws", 1946, biz. 
13). 

In antwoord op het schrijven van den Heer 
J. Smith, moet ik in de eerste plaats op-
merken, dat mijn commentaar de bedoeling 
had om de z.g. hygienische methode van 
den oorspronkelijken schrijver te hekelen, 
daar de „speekselmethode", naar mijn me-
ning, moeilijk in overeenstemming is te 

een enkele opmeRkinq OVCR het aRtikel „Qenezinq Van 
slangen en hageOissenziekten en andeRe RaadQevinqen", 

OOOR ]. smit, met antwooR& van ohR. BovenkeRk 
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b r e n g e n met d e tweemaande l i j k se ver-
n ieuwing v a n p lan ten , zand etc., en ik 
w a a r s c h u w d e voor het g e v a a r in deze . 
Wat het schoonl ikken en verontre inigen 
v a n w o n d e n a a n g a a t , d a a r t e g e n k a n a a n -
g e v o e r d worden , da t , d a a r dit w o n d e n zijn, 
da w e e r s t a n d van het dier nog ongebroken 
is en d e p h a g o c y t o s e (zie onder) het werk 
nog met voile kracht k a n a a n v a t t e n , ter-
wijl bij een dier, da t a l l a n g e r e tijd a a n 
e e n of a n d e r e infectieziekte leed, d e weer-
s t and zeer sterk is ve rminderd en dus niet 
d ie capac i t e i t en bezit om een n ieuwe in-
v a s i e met vol e l an te keren . Ook h e b b e n 
ve le bac te r i en d e g e w o o n te om bij voor-
keur op het z ieke slijmvlies te g a a n woe-
ke ren en d a a r een s e c u n d a i r e infectie te 
vormen, wa t b.v. bij Maulfdule zou kunnen 
p l a a t s v inden en voor 't dier funest k a n 
w o r d e n . Verder zijn b.v. tubercu lose , long-
onts teking, bronchi t is enz. voorbee lden , 
waarb i j d e mondhol te d e „por te d 'en t ree" 
vormt der z iektekiemen. Onze g e w o n e 
„ve rkoudhe id" vormt over igens toch ook 

Bufo maRinus, 
n a a r Klingelhdffer's „Te r r a r i umkunde" 

De clou van alle padden vormt de reusachtige ' 
„Aga", Biifo marinus Linne, uit Centraal- en 
Zuid-Amerika, West-Indie en Mexico, ook 
„Sapo" genoemd. (Onze vereniging heeft, zoals 
reeds is medegedeeld, met succes een aantal van 
deze padden per K.L.M. gei'mporteerd, hetgeen 
aanleiding voor mij is enige gegevens over deze 
amphibia te verstrekken). Ze bereikt een lengte 
van H—25 cm en een breedte van 8—'12 cm. 
Bij de reuzen onder de kikkers overheerst de 
vraatzucht alle andere geestelijke eigenschappen. 
Bij de Aga is nu weliswaar, ook een volkomen 
met haar grootte overeenstemmende toeneming 
van haar eetlust opgetreden, maar daarmede 
gaat gelukkig hand in hand een gelijktijdige stij-

•ging van de meer aantrekkelijke eigenschappen 
van het paddengeslacht gepaard. Als ze zo be-
haaglijk als een hond voor haar ho! zit en haar 
keel op en neer laat gaan, dan doet zij zich aan 
ons voor als een gemoedelijk wezen. Een zeker 
nadenken is haar in ieder geval eigen; er wordt 
immers van haar verteld, dat, wanneer men in 
haar vaderland een lantaarn in de tuin neerzet, 
zij dadelijk er naar toegaat om de op het licht 
afkomende insecten te vangen. Ook onder de 
straatlantaarns zou men een of meerdere van 
haar geslacht aantreffen. 
Zij is van boven bruin of lichtgrijs met grote 
roetzwarte vlekken. De onderzijde is maar wei-
nig lichter en vaak roodachtig grijsbruin ge-
vlekt. De punten van de tenen zijn bruinzwart. 
Evenzo de wratten en de skeletkanten van de 
kop. Kenbaar is zij, behalve door haar grootte, 
ook door het grote trommelvel en de buiten-
gewoon grote en brede oorklieren (parotis). 
Muller (Natur & Haus. X/135) bericht van haar, 

wel een typerend n e u s - en keelholte-infec-
t ieverschijnsel . 
Ook b e s t a a t bij het d w a n g v o e d e r e n het 
g e v a a r , da t men het dier een t r a u m a (zie 
onder) toedient , w a a r d o o r d e i d e e infectie 
ook niet d e n k b e e l d i g is. 
Dat d e Heer Th. Ange le s u c c e s heeft met 
zijn me thode , is te wijten a a n d e Lugolse-
oploss ing en niet a a n het s p e e k s e l . 
Dat ik over igens persoonli jk ook met zijn 
me thode instem, b e h o u d e n s d e speekse l -
en koudwa te rme thode , blijkt hier w e l vol-
d o e n d e uit, da t ik d e Lugolse-oploss ing 
a a n b o o d . 
Over igens d a n k ik den Heer J. Smith voor 
zijn critiek en houd mij d a a r v o o r ten zeers te 
a a n b e v o l e n . 

Verklar ing v a n en ige woorden: P h a g o c y -
tose = p roces , waarb i j d e wit te b loed -
l i chaampjes z i ek t eve rwekkend e b a c t e r i en 
opnemen en ver teren. T r a u m a = ve rwon-
ding. 

OOOR a. th. Reyst. zwolle 
M e t 1 tekening 
door Mevr . W. Alberts-Reyst 

dat zij, bij schrik, zich plat maakt en het lichaam 
onder luid sissen naar de zijde van het gevaar 
keert. Andere blazen zich, als ze gehinderd wor-
den, als een gummibal op, Worden ze op de rug 
gelegd, dan kakelen en kolderen ze als een kal-
koense haan. 
De buit, die uit allerlei insecten en volgens 
Muller uit hagedissen, doch niet uit kikkers en 
muizen bestond, wordt beslopen. De voortbe-
weging is een vlug huppelen. Het vervellen ge-
schiedt elke maand. Zij houdt van een droge 
bodem, waarin ze zich snel kan ingraven. In een 
ondiep waterbekken kan ze urenlang zitten. 
zwemt echter niet goed, maar blaast zich op. 
Over 't algemeen genomen is het een nachtdier. 
In het begin van de regentijd zitten de manne-
tjes vaak in hele rijen tot aan de hals in 't water, 
waarbij de op en neer gaande bewegingen van 
de keel golfjes op het water veroorzaken. O p 
het sein van de voorzanger valt het koor in 
verschillende toonhoogten in. Haar stem klinkt 
als het gorgelen van een mens. Zelfs 's winters 
worden eieren afgezet, volgens Hensel gedurende 
verscheidene maanden (welke winters; in tro-
pisch Afrika?) achter elkaar, tot aan de intre-
dende vorst. 
Het gift dat ze afzondert dient tot bereiding van 
een sterk pijlengift bij de inboorlingen. 

Uit het hieronder afgedrukt courantenberichtje 
uit het blad „De Telegraaf", van 14 Januari 
1935, moge blijken hoe nuttig deze pad is. 
,.De meest bekende pad uit Amerika, tevens 
een der grootste der tot nu toe beschreven soor-
ten, is wel de ,,aga", ook „sapo" geheten (Bufo 

78 



mmm 

*?J&& 

Bufo mar inus Linne 

marinus L.). Zij is 8—12 cm breed en 14—25 
cm lang. In alle landen en ook op de meeste 
eilanden van Zuid- en Midden-Amerika komt 
zij voor. 
O p Porto Rico heeft de invoer van een aantal 
exemplaren dezer padsoort uit Barbados en Ja-
maica het gewenste gevolg gehad. De suiker-
oogst toch — op het eiland Porto Rico is suiker 
het stapelproduct — werd door de larven ener 
keversoort met totale verwoesting bedreigd. Het 
wemelde overal in de grond van deze zo scha-

delijke insecten, die de wortels van het suiker-
riet en andere planten verslonden, zodat de 
planters ze tenslotte met de hand uit de grond 
gingen halen. 
De millioenen nakomelingen nu van het ge-
importeerde, bovenbedoeide amphibie hebben 
zich in zo'n ruime mate met de schadeverwek-
kende larven gevoed, dat de suikercultuur op 
Porto Rico daa rdoor v a n h a a r geduchts te 
vi jand verlost is geworden . 

de spieRkRacht van de tooRnslang, 
Coluber viridifldvus 

OOOR w. j . m. oeutz 

In verband met het bovenstaand artikel in La-
certa, 5e jrg., 1947, biz. 47, kan ik hier het 
volgende aan toevoegen: 
In 1926 ontsnapte bij mij eens 'n dergelijke 
slang, die ongeveer een 500 m van mijn woning 
werd gesignaleerd. Natuurlijk ging ik er op af, 
en daar deze soort nogal bijterig is (ik heb er 
nimmer nadelige gevolgen van ondervonden). 
greep ik hem achter de kop. De slang kronkelde 

zich daarop stevig om mijn pols en zo bracht ik 
het dier thuis, aangegaapt door diverse wande-
laars, die mij voor een soort „held" aanzagen. 
Maar de kracht van het dier was zd groot, dat 
ik weken lang zijn „greep" om mijn pols goed 
voelde. Of deze nog een ietwat gekneusd is 
geweest, durf ik niet zeggen, daar met behulp 
van een polsriem het cuvel verdwenen is. 

Steunt „Lacerta" 
w/erft leden i 

Toont anderen ons orgaan 

Verstrekt ons propaganda-adressen I 
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ooel en weukwnze van 6e heRpeto-qeoQRapsche dienst 
(vervolg van Mededelingenblad Mel 1947, pagina 3) 

Documentatle-dlenst voor de 
verspreldlng van reptllia en 
amphibia in Nederland en 
grensgebleden. Alle corres-
pondentle, deze dlenst be-
treffende, te rlchten aan D. 
P. van Wljk. Amersfoortse-
straatweg 45, Bussum. Docu-
mentatlekaarten voor het In-
zenden van waarnemlngen 
van reptllia en amphibia in 
de vrlje natuur worden op 
aanvrage per omgaande toe-
gezonden. Deze kaarten moe-

ten als briefkaart gefrankeerd, of gezamenlijk in 
enveloppe als brief geretourneerd worden. 

In dit verband merken we nog op, dat men bij de 
amphibia en reptllia niet op dezelfde wijze te 
werk kan gaan als op ander biologlsch terrein 
vaak mogelijk is: van ..lnvcntariseren" van een 
stukje grond. hoe kleln ook. kan practlsch nlnuner 
sprake zljn. daar. behalve dat de dieren uit deze 
klassen zich soms snel kunnen verplaatsen, zij 
bovendien een grotendeels verborgen leven leiden, 
om nog niet te spreken van het min of meer uit-
gesproken nachtlevcn, dat vele soorten onder de 
amphibia leiden. Als het te koud of te droog Is 
(het laatste is vooral bij de tweeslachtige dieren 
een niet onbelangrijke factor) laten de dieren 
zich soms gedurende lange tijd niet zien. De bij 
lage temperatuur slechts gerlnge stofwlsseling 
stelt hen bovendien in staat ook In de zomer lang 
te ,,vasten", zodat zij niet door honger gedwongen 
worden op een voor hen minder geschikt ogenblik 
hun schuilplaats te verlaten. Hieruit volgt dus 
wel, dat alleen zlj, die vele Jaren In een bepaald 
gebied naar amphibia of reptllia gezocht hebben, 
over de eventutile afwezigheld op een overigens 
danrtoe wel geschikt terrein voor een bepaalde 
soort. kunnen oordclcn. Bij e.e.a. zal de parlngs-
roep (niet altijd alleen in de paartijd). die vele 
mannclijke dieren laten horen. natuurlijk een 
grote hulp kunnen zljn. 
Wij zeiden reeds, dat we uit de ingekomen opga-
ven van vondsten, naarmate het aantal documen-
taties zich over het gehele land uitbreidt. ten 
naaste bij het verspreldlngsgebied op kunnen 

maken. Naarmate de waarnemlngen zich over een 
groter aantal Jaren gaan ultstrekken, zullen ook 
veranderlngen In de verspreldlngsgebieden aan 
het licht komen. Een van de oorzaken van zulke 
veranderlngen zal In het terrein vaak te vinden 
zijn; wij denken b.v. aan cultlverlng van de grond 
of verandering der waterstand. 
Dat een beschrijving van het terrein dus op de 
documentatiekaart gevraagd wordt, behoeft nu 
geen verdere toelichtlng meer en bovendien zullen 
ons speciaal als terrariumliefhebbers de eisen, die 
een dier al of niet aan zljn blotoop stelt, lnteres-
seren. Een en ander zou soms een steun kunnen 
zljn bij het nog zo moellljke kweken met ver-
schillende dieren. 
De ..omschrijving der dieren" wordt vaak kortweg 
met ..normaal" beantwoord, waarmede de inzen-
der het aan ons overlaat om te glssen hoe het 
dier getint was, hoe b.v. de lengteverhoudlngen 
waren van staart tot romp etc. Men moge be-
denken. dat het niet geheel uitgesloten is dat er 
zich nog varieteiten onder onze dieren be vinden. 
Datum en uur. In verband gebracht met de weers-
gesteldheid (temperatuur en vochtlgheld) leveren 
belangrijke gegevens op omtrent, de levenswijze 
der amphibia en reptllia (nacht- of dagdier; 
grootste actlvltelt bij lage-. mtddelmatige- of 
hoge temperatuur etc.). 
Aantal exemplaren en voedlngstoestand geven 
soms aanwijzlngen of we ons meer of minder 
aan de rand van een verspreldlngsgebied bevlnden. 
Ook de grootte kan in deze lets betekenen, doch 
ook, samen met de leeftljd. wijzen op het al ot 
niet standhouden van een soort in de blotoop. 
De soms optredende olgenaardlge verhoudlngen 
tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke die-
ren heeft ons op de nieuwe kaarten een vraag 
over het geslacht doen lnlassen. Het zal interes-
sant zijn over het gehele land deze verhoudlngen 
in cijfers vast te kunnen leggen. Een bezwaar is, 
dat het onderscheiden der beide sexen vooral bui-
ten de paartijd uitwendig vaak zeer moeilijk is. 
Moge het de lezer uit het bovenstaande duidelijk 
geworden zijn, dat het ons niet alleen te doen is 
om het „Waar?", doch dat ook de andere gegevens 
moeten helpen zowel bij het oplossen van vraag-
stukken in de herpeto-geografie als bij de terra-
rlumkunde. 

D. P. VAN WIJK. 

NUTTIG NOOTJE 
Bijdragen voor onze rubriek „Nuttlge nootjes" worden gaarne Ingewacht Ieder kan Meraan medewerken. 

D.D.T. ter bestrijding van bloedluis. 
Naar a a n l e i d i n g v a n het stukje in „La-
ce r t a " v a n December over het „k rabben 
v a n d e h a g e d i s " , dee l ik u (en de „Lacer-
ta"- lezers) m e d e , dat ik deze zomer ook 
vee l last h e b g e h a d met deze bloedluis jes . 
Bij n a d e r onderzoek — zoals u zich mis-
schien n o g zult her inneren heeft u mij er 
indertijd op at tent g e m a a k t — bleek mijn 
paa r t j e Lacer ta agi l i s en Lacer ta v iv ipa ra 
onder d e luisjes te zitten. Niet a l leen op de 
kopjes , m a a r s p e c i a a l achter en om d e 
voorpoot jes . 
Ik h e b toen mijn heil bij D.D.T. gezocht. De 
p l an ten bestoof ik en d e h a g e d i s s e n smeer-
d e ik met — in wa te r opge los te — D.D.T. 
in. Deze b e h a n d e l i n g p a s t e ik t w e e m a a l 
pe r d a g toe, echter zonder succes . Ze ble-

ven k r a b b e n ! Lacer ta v o e l d e zich bl i jkbaar 
bes t op zijn g e m a k met zo'n „ g i p s l a a g j e " 
op zijn lijf, want hij at er niets minder om. 
Ze zijn a a n deze kuur niet d o o d g e g a a n . 
M.i. heeft d e he le b e h a n d e l i n g to taa l g e e n 
zin g e h a d . Op d e duur zouden ze er w a a r -
schijnlijk toch wel a a n dood g e g a a n zijn 
(momenteel verbli jven ze in d e overwinte-
ringskist ; dus da t is niet te controleren) , 
zoals het paa r t j e L. agi l i s er tenslot te a a n 
bezweken is, hoewe l ik ze niet met D.D.T. 
heb b e h a n d e l d . 
Let wel, da t ik hier a l s d o o d s o o r z a a k de 
bloedluis bedoe l en niet d e behande l ing 
met D.D.T., die m.i. g e e n resul taat noch. 
k w a d e gevo lgen t e w e e g heeft gebrach t 

P. v a n Arkel, Den H a a g . 
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