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Inleiding 
De schildpad is een zeer aantrekkelijk reptiel voor ons terrarium, aqua-terrarium, openluchtterrarlum en vijver. 
Nu er weer regelmatig diverse soorten gelmporteerd worden, zij het dan nog tegen behoorlijke prijzen, achten wij 
het de tijd een artikelenreeks over deze gepantserde reptielen in deze jaargang op te nemen, waarvan wij U hier 
de eerste afleverlng aanbleden. 
In volgende aDevertngen volgen hooidstukken over: levenswijie. ziekten, aankoop, bespreking individuele soorten. 

Lichaamsbouw. 
De merkwaardige lichaamsbouw biedt 
deze min of meer plompe dieren, tenminste 
op het land, een beschutting tegen vijande-
lijke aanvallen, doordat zowel de poten als 
de kop en de staart onder de overstekende 
rand van het rugpantser teruggetrokken of 
cmgebogen kunnen worden. Al naarmate 
hals en kop op eerstgenoemde of laatstge-
noemde wijze geborgen worden, heeft men 
het gros van de Orde der schildpadden —• 
met uitschakeling van de zee- en de week-
of lederschildpadden als aizonderlijke 
groepen — ingedeeld in de groepen der 
Halsbergers (Cryptodira) en der Halswen-
deis (Pleurodira). Tot de tweede groep be-
horen de Chelyiden en de Pelomedusiden, 
bij welke evenwel alleen de kop zijwaarts 
omgelegd, de hals daarentegen ingetrok-
ken wordt. Tot de eerste groep behoren alle 
overige families. Bij deze laatste krijgt 
het voorste gedeelte van de wervelkolom, 
door het intrekken van de hals, een S-vorm. 
De schildpadden zijn in doorsnee tande-
loos; inplaats van met tanden zijn de ka-
ken, net als bij de snavel van 'n vogel, 
met over elkaar grijpende, snijdende en 
vaak zaagvormig ingekerfde hoornkanten 
bewapend, waarvan de bij elkander ko-
mende helften dikwijls als een haak, aan 
de bovenkaak benedenwaarts en aan de 
onderkaak opwaarts, gebogen zijn. De tong 
is vlezig en niet gespleten; de voortzet-
ting er van naar achteren is als een kus-
sentje om de ingang van de luchtpijp 
gegroeid. 

Zintuigen. 
Onder de zintuigen staan de met beweeg-
lijke oogleden voorziene ogen bovenaan. 
Hoe zonderling het ook moge klinken, het 
schijnt nog altijd niet volledig opgehelderd 
te zijn of, en dan in welke mate, er ge-
hoorsindrukken bestaan. De gehoorsope-
ningen zijn door trommelvliezen afgesloten, 
die meestal weinig opvallen, omdat ze ge-
woonlijk net eender als de omgevende huid 
gevormd en gekleurd zijn. Daarmede ligt 
het vermoeden voor de hand, dat het or-
gaan, hetwelk in de eerste plaats het geluid 
opvangt, het trommelvlies, dat bij alle goed 
horende dieren uit een teer, op de minste 
geluidsgolven met triilingen reagerend 
huidje bestaat, hier onvolkomen gevormd 
is. Daarmede komt dan de veronderstel-
ling van verscheidene onderzoekers over-
een, dat men schildpadden als dove die-
ren moet beschouwen. Van de niet minder 
talrijke andersluidende publicaties zij hier 
slechts de zeer interessante waarneming 
van Dr Girtanner uit St. Gallen medege-

deeld, wiens vrij in de tuin gehouden 
schildpadden telkenmale, als het stedelijk 
muziekkorps op het in de buurt liggende 
plein begon te spelen, alien naar het aan 
het plein grenzende traliewerk liepen, 
waar ze met hooggeheven koppen onbe-
weeglijk tot aan het slot van 't muziekstuk 
bleven staan. Als de muziek zweeg gingen 
ze dadelijk weg, om echter bij begin van 
elk nieuw stuk weer de beschreven luiste-
rende houding aan te nemen. Dienovereen-
komstig zcu men zeggen, dat schildpad-
den geenszins doof, ook niet onmuzikaal 
zijn, maar misschien in hoge mate hard-
horend, of wel ook een bij zonder afgestemd 
gehoorsvermogen bezitten, of misschien de 
gehoorsindrukken gebrekkig verwerken 
kunnen. Het lijkt dan ook een zeer bittere 
ironie van het noodlot, dat de zo vaak 
voor doof versleten schildpadden niet 
zelden aan zware middenoorontstekingen 
Iijden, zoals de Berlijnse patholoog Prof. 
Dr Max Koch mededeelt. Na een gehouden 
sectie bij een grote panterschlldpad, 
Testudo pardalis, van de Berlijnse dieren-
tuin, stelde Koch vast, dat deze ziekte een 
onderkaaksverlamming aan een zijde en 
tevens de hongerdood tengevolge had. 
VerdeT zijn de zo vaak voor dom gehouden 
Cheloniers, ook wat betreft de smaak- en 
reukzin (welke laatste, zoals bekend, de 
eerste grotendeels overheerst), in verge-
lijking met andere ,,kruipende dieren" in 
geen geval door de natuur stiefmoederlijk 
bedeeld. Zelfs de tastzin ontbreekt niet 
aan het pantser: namelijk de naden tus-
sen de schilden schijnen gevoelig voor 
mechanische prikkels. 

Geslacht skenrnorken. 
Het mannelijke geslacht onderscheidt zich 
in de regel van het vrouwelijke door de 
vaak veel langere staart. Als verder ken-
teken der geslachten wordt het buikpant-
ser genoemd, dat bij het mannetje (vooral 
van achteren) concaaf = hoi, bij het 
vrouwtje daarentegen vlak of licht convex 
= bol schijnt te zijn. Intussen is de vast-
stelling van het geslacht toch dikwijls las-
tig, wanneer het ontbreken van de aange-
geven eigenschappen van de lichaams-
bouw zelfs tot een foutieve conclusie kan 
leiden — vooral bij jonge dieren, die nog 
lang niet geslachtsrijp zijn en die voor 
onze doeleinden vaak alleen in aanmer-
king komen. 

Paring. 
In de paartijd, die bij vele soorten, o.a. 
Testudo graeca in Dalmatie, van opval-
lend lange duur moet zijn, voeren de vaak 
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Moorse kmdschildpad Testudo graeca Linne 
Foto H. M. C. Gerritsen 

door onverwachte, hevige bronst bezielde 
mannetjes verbitterde strijd met elkaar, die 
bij de landschildpadden dikwijls zo ver-
loopt, dat de tegenstanders elkaar met de 
pantsers rammeien, tot een der partijen op 
de rug ligt. Op dezelfde wijze plegen land-
schildpaddenmannetjes naar de gunst der 
uitverkoren vrouwtjes te dingen en zijn de 
daarbij gedurende lange tijd volgehouden 
ramstoten vaak op aanzienlijke afstanden 
te horen. 
Bij de paring zit het mannetje schrijlings 
op het wijfje; de mannelijke roede is een 
onparig, kegelvormig lichaamsdeel. Schild-
paddenmannetjes laten in de bronstijd 
vaak een geblaas horen. Aan vele soorten 
wordt ook een fluitend geluid als parings-
roep toegeschreven, b.v. aan onze Europese 
moerasschildpad, Emys orbicularis L. Het 
schijnt echter niet uitgesloten te zijn, dat 
hier een onwillekeurig, door de katarrh 
(verhoogde slijmafscheiding) der ademha-
lingsorganen voortgebracht geluid — zie 
hiernaar bij beschrijving der ziekten van 
de ademhalingsorganen — misverstaan is. 
Omgekeerd zou ook beweerd kunnen wor-
den, dat zieke dieren uit louter pijn er toe 
zouden komen, hun eigenaardige geluiden, 
die anders als paringsgroep dienen, te la-
ten horen. Bij Emys blandingi, Testudo 
hermanni en Testudo denticulata moet ook een 
Iluitend geluid zijn waargenomen. 
Verder heeft men opgemerkt, dat schild-
paddenmannetjes in bronst rhythmische 

bewegingen met kop en staart maken en 
deze lichaamsdelen ook tegen die van de 
uitverkoren vrouwtjes wrijven en deze zo 
nu en dan bijten. 

Eieren en jongen. 
Enige weken na de paring worden de bijna 
altijd kalkschalige eieren, waarvan aantal 
en grootte (b.v. bij T. hermanni en Chrysemys 
picta ongeveer 30 mm lang) afhangen van 
de grootte en soort van het individu en bij 
kleine soorten zelden meer dan 20 be-
draagt, in zand- of aardkuiltjes afgezet, die 
de zorgzame moeder met de achterpoten 
zelf pleegt uit te graven en weer dicht te 
maken (zie o.a. hiervoor „Lacerta Nieuws ', 
3e jrg„ Aug. 1944, biz. 29). De eieren wor-
den ook vaak bij een tegelijk afgezet, iets 
wat Voeltzkow op Madagascar bij Testudo 
radiata en Krefft bij een vrij buiten gehou-
den Chrysemys picta waarnam, die met 
tussenpozen van een week, telkens slechts 
een ei en er in totaal vijf afzette. Er is 
waargenomen, dat vrouwtjes, alvorens de 
eieren te leggen, de grond met hun blaas-
vocht nat maakten. 
Bij tropische soorten komen de jongen dik-
wijls reeds na weinig meer dan een maand 
uit 't ei, terwijl in minder warme streken 
het uitkomen vaak meer dan drie kwart 
jaar duurt en dit dus eerst na de winter, 
volgende op het leggen, geschiedt. 

(wordt vervolgd) 

11 



h e t k w e k e n VAn h e t fRUItVlieqje &OOR th. coRiieLissen, haaRlem 
Met tekeningen door de schrijver. 

Het fruitvliegje is gedurende de laatste 30 
jaar waarschijnlijk meer bestudeerd dan 
welk ander dier ook. 
Het is misschien dan ook wel aan de ge-
makkelijke manier van kweken te danken, 
dat er zoveel met dit diertje geexperimen-
teerd wordt (vooral op het gebied van de 
erfelijkheidsleer). En nu de techniek van 
het kweken zo goed bekend geworden is, 
is men hem langzamerhand gaan gebrui-
ken als een aanvullend voedsel voor vele 
kleine insectenetende dieren. 
Er bestaan verschillende soorten, waarvan 
ik er slechts enkele, voor ons doel de 
meest geschikte, zal behandelen. 

Drosophila melanogaster dan is een klein, 
2—3 mm groot vliegje. Tijdens het vliegen 
is de „spanwijdte" 5 mm. De ogen zijn 
rood; het lichaam is bruingeel van kleur, 
behalve het achterste deel van de rugzijde 
van 't achterlijf. Dit is bij het mannetje 
zwart en bij 't wijfje zwartgestreept. Verder 
is het mannetje kleiner en 't achterlijf is 
stomp (bij het wijfje spits). Dit geslachts-
verschil is duidelijk met het blote oog 
waar te nemen. 
In de natuur leeft D. melanogaster op rot-
tend fruit. Hun eigenlijk voedsel bestaat uit 
de zich op 't verterend fruit vormende gist-
cellen. Zij planten zich het best voort bij 
pl.m. 75° F., maar gedijen toch ook wel, het 
gehele jaar door, bij kamertemperatuur. 
Voor erfelijkheidsdoeleinden wordt Droso-
phila gekweekt in gewone halve literfles-
sen. Deze zijn op de volgende manier ge-
schikt gemaakt voor de kweek: 
Het voedsel, waarvan verschillende soorten 
bestaan, die ik hieronder zal behandelen, 
wordt heet in de flessen gegoten tot een 

Kweekiles met „katoen-
stop", toiletpapier en 
voedingsbodem 

Drosophila 
melanogaster J 
schema zonder 
poten 

laag van pl.m. 2x/2 cm ontstaat. Men laat 
dit dan afkoelen tot een dikke gelei. Hier-
na snijdt men een smalle gleuf weg tussen 
het glas en deze voedingskoek aan een 
zijde van de fles. Deze gleuf dient o.a. om 
de gistingsgassen, die zich nu langzamer-
hand gaan ontwikkelen, te kunnen laten 
ontsnappen. Nu zet men rechtop in deze 
gleuf 'n velletje toiletpapier en een dito 
half velletje aan de tegenovergestelde 
kant in de voedingsbrei, dit laatste absor-
beert het overtollige vocht, waarin de uit-
komende vliegen zouden kunnen stikken. 
De flessen worden dan gesloten met een 
propje katoen in een neteldoekje. Zo'n 
„kurk' is niet luchtdicht en voorkomt daar-
door condensatie in de ilessen. Als de 
flessen klaargemaakt zijn en 't voedsel ge-
stold en koud is, kan de kweekportie vlie-
gen er in gelaten worden (plm.. 5 paren) of 
wel men zet de flessen open buiten, waar-
door de eerste fruitvliegjes er vanzelf in-
komen. In plaats van toiletpapier gebruikt 
men ook wel houtwol, dat men dan boven-
op het voedsel legt. 
En nu het voedsel. Dit wordt bereid op ver-
schillende manieren. Allereerst de Engelse 
manier. 
De bestanddelen zijn: Maismeel (of bana-
nen), gist, aardappelstroop (of blanke 
stroop), agar, water en 'n stof, die schim-
melvorming voorkomt (in de handel zijn 
verschillende soorten, die bij de inmaak 
van fruit gebruikt worden). Agar dient om 
voedsel te laten stollen. De andere stoffen 
voeden de gist en de vliegen. 
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Men gaat nu als volgt te werk: 
2 oz agar + 2J^ 1 water koken tot alles 
opgelost is. (1 oz = 28 gr.) Voeg 12 oz 
maismeel + 11 water toe (meel eerst 10 mi-
nuten laten weken). Voeg J4 1 stroop toe, 
opgelost in J4 1 water. Alles koken en on-
derwijl doet men er een halve theelepel van 
de schimmelwerende stof bij. 
Dit is genoeg voor 40 flessen. Kleinere hoe-
veelheden dus naar evenredigheid. Als al-
les koud en in de flessen gegoten is, doet 
men in elke fles 'n paar druppels van een 
gistoplossing (dus als alles koud is). 
Nu de Duitse manier. Hierbij is het vol-
doende om in elke fles een 2 ^ cm dikke 
laag van overrijp fruit (zoals appels, prui-
men, peren, maar ook tomaten en kersen) 
aan te brengen. Dit wordt dan vermengd 
met bruinbroodkruimels, gries of bloem en 
'n erwtgroot stukje gist. Mengen tot een 
stevige brei. Neem vooral niet te veel 
voedsel, dit geeft maar aanleiding tot be-
derf! 
De eieren worden half in 't voedsel gelegd, 
maar kunnen niet wegzinken door twee 
uitsteeksels (twee lange draden op pl.m. % 
van de top van het ei). De eieren komen 
spoedig uit en de larven graven zich in het 
voedsel en groeien snel. Hoe lager tempe-
ratuur, hoe langzamer ontwikkeling. De 
larven komen soms reeds in 't moederlijf 
uit (ovovivipaar). Wanneer de tijd daar is 
voor de verpopping, kruipen de larven op 
t papier (houtwol), waarop zij zich verpop-

pen. Na 8 dagen (10—14 dagen nadat men 
de eerste vliegen in de flessen heeft ge-
daan) komen de eerste poppen uit. Na 14 

i 

achterlijf d" 
Drosophila 

i ' melanogaster 

dagen zijn de vliegjes geslachtsrijp. Na 6 
weken is het voedsel uitgeput. Het is dus 
zaak twee culturen aan te leggen, pl.m. 14 
dagen na elkaar. 
De fruitvliegjes houden zich in het terra-
rium bijna altijd op tegen de naar 't licht 
gekeerde ruit. Opdat ze ook voor bodem-
bewonende dieren gemakkelijk bemach-
tigd kunnen worden, legt men 'n stukje 
fruit (rijpe peer) op de bodem van het ter-
rarium. De vliegjes zullen zich daar dan 
verzamelen. 
Als tweede soort dan: 
Drosophila iunebris. Deze soort is groter 
dan melanogaster (5—6 mm) en is daarom 

TPi 

Vleugel met aderen van Drosophila 
melanogaster 

meer geschikt als voedsel voor onze ter-
rariumbewoners. 24 uur na het uitkomen 
der vliegen heeft de copulatie plaats. Het 
wijfje legt binnen 10—15 dagen pl.m. 355 
eieren en het leggen duurt voort tot de 
47e dag! 
De larven komen na drie dagen uit en 
worden pl.m. 8 mm lang. Na 3—5 dagen 
('s zomers) of 7—11 dagen fs winters) ko-
men de poppen uit. Soms kunnen ze zelfs 
maandenlang blijven liggen. Hoewel niet 
zo algemeen als D. melanogaster komt 
deze soort toch vrij veel voor. Soms treedt 
ze op in verlopen cultures van D. melano-
gaster. De betere geschiktheid als prooi-
dier wordt ten dele weer teniet gedaan 
door 't feit, dat de kweekporties niet altijd 
gemakkelijk te verkrijgen zijn. Voor het 
kweken is bovendien een speciale voe-
dingsbodem nodig, die soms slechts bij 
Dr Kulinga, Diisseldorf, Schumannstraat 78, 
verkrijgbaar is, aan wie wij de invoer en 
het practisch uitvoeren van de kweek te 
danken hebben. Deze fijne, korrelige stof 
wordt met water, gist en azijn tot een dikke 
brei vermengd. Men vult hiermee de fles 
tot 4—5 cm hoog (genoeg voor 3—4 weken). 
Verder moet men er rekening mede hou-
den, dat deze soort niet zo bestand is tegen 
temperatuurverschillen. 
Over het algemeen duurt de ontwikkelings-
gang van ei tot vlieg ook longer dan bij 
D. melanogaster. 

Een derde soort is: 
Drosophila subobscura. Deze soort is hier 
echter moeilijk in gevangenschap te kwe-
ken en is ook niet zo geschikt als prooi. 
Al deze soorten kunnen buiten gevangen 
worden in vliegenvallen met als lokaas 
overrijp fruit vermengd met bier of cider. 
De Iruitvliegjes (Eng.: fruitfly; Duits: 
Taufliege, Esslgfliege) vormen een uitste-
kend voedsel voor alle kleine of jonge 
terrariumbewoners, b.v. boomkikvorsen, 
jonge discoglossus, enz. 
Probeert u het ook eens? 
En schrijf dan over uw bevindingen in ons 
blad. Veel succesl 
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teRRARiumkalendeR 6ecem&eR 
In de vrije natuur is de kringloop van het 
dieren- en plantenleven beeindigd, en ook 
in onze subtropische en tropische terraria 
heerst weinig leven. Onze inlandse rep-
tielen en amphibieen zijn totaal verstard. 
Wij controleren de winterkist eens per 
week. 
Bij de verwarmbare terraria staat de ver 
warming nu steeds aan, liefst aangesloten 
op een automatische temperatuurregelaar 
(thermostaat), teneinde zowel des nachts 
als overdag de vereiste minimum-tempe-
ratuur te bereiken. Denk ook aan de voch-
tigheidsgraad van de bakken in deze 
maand, dus kijk ook eens op de hygrome-
ter. Bezitters van baby-aligators en tropi-
sche moerasschildpadden — die deze 
reptielen houden in aqua-terraria of „uit-
zwemmers" met een landgedeelte — dienen 

juist in deze koude maand goed te letten 
op de temperatuur van het water. 
Overigens heeft de terrariumhouder in deze 
maand weinig te doen, maar de lange 
winteravonden geven gelegenheid tot 
studie en daardoor uw terrariumkennis te 
verrijken. Lees boeken en tijdschriften op 
ons gebied! U weet toch, dat onze boekerij 
reeds 119 boekwerken — uitsluitend over 
terrariumkunde, reptielen en amphibieen 
— bevat? Vraag eens een catalogus! Ook 
is het nu de tijd om uw ervaringen van het 
afgelopen jaar aan onze redacteur mede 
te delen. Doe het nu! 
Een prachtig St. Nicolaasgeschenk voor 
uw vriend-terrariumhouder is een complete 
5e jaargang, waarvan wij er nog een aan-
tal bezitten, die wij a f 5,—, plus 35 cent 
porti, gaarne toezenden. 

tH. 

sUnqen Als hwsdieRen GOOR ciiffoR& Basnet 
Vertaald door J- A. Schuurman uit „The Aquarist", October 1946, jtg. 11. No. 7. 

Lezers, die slangen willen houden, kunnen 
dit met succes doen, Indien gunstige 
levensvoorwaarden worden geboden en 
maatregelen worden genomen om alles 
volkomen schoon te houden. Voorop staat. 
dat het geen zin heeft, het houden van 
slangen te beproeven, tenzij men een gun-
stige plaats heeft voor de bak, waarin zij 
moeten wonen en tevens gezorgd wordt 
voor schaduw en een zekere mate van 
duisternis. Dit alles is noodzakelijk en als 
het ontbreekt of verwaarloosd wordt, volgt 
mislukking. 
De eerste behoefte is een goed gecon-
strueerd terrarium; dit moet ruim genoeg 
zijn om voor de slang of slangen in iede; 
opzicht als behuizing te dienen in overeen-
stemming met de afmetingen van de be-
woner(s). De bak moet een goede boven-
ventilatie hebben en een luik van achteren 
voor het schoonmaken en voederen. Een 
glazen voorruit is natuurlijk een vereiste 
om de bewegingen der reptielen te kunnen 
gadeslaan. Een van 'de allerbelangrijkste 
dingen is dichtheid! Alles aan 't slangen-
huis moet goed sluiten; niets mag los zijn 
of los kunnen gaan, want slangen kunnen 

door een reetje of gaatje glippen, dat de 
meeste mensen voor volkomen veilig zou-
den aanzien, en waardoor zij het onmoge-
lijk zouden wanen, dat het slangenlichaam 
zou kunnen passeren. Nalatigheid om de 
bak in dit opzicht veilig te construeren, zal 
verlies van de slang ten gevolge hebben. 
Een an der belangrijk punt is reinheidl De 
bodem moet uit zuiver zand of grint be-
staan en dikwijls worden vernieuwd. Alles 
wat een onzindelijke toestand zou kunnen 
veroorzaken, moet terstond verwijderd wor-
den. Een bak met zuiver water, waarin de 
slang, zo vaak en zo lang als zij wil, kan 
gaan liggen, mag ook niet vergeten wor-
den en moet steeds vol met schoon water 
worden gehouden. 
Warmte is ook zeer nodig, niet een aiwis-
selende, maar een constante temperatuur. 
Hiervoor zorgt men het best door een 
kleine waterbak onder het terrarium aan 
te brengen en het water daarin te verwar-
men met een lampje. Warmte, die door 
verhit water wordt afgegeven, is het best, 
daar het water warmte behoudt als 't 
lampje is uitgegaan. Zou men alleen een 
lampje gebruiken, dan kan een doling van 
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Esculaapslang. Elaphe longissima longissima (Laurenti) ZuidEuropa 

de temperatuur intreden met noodlottige 
gevolgen. Men kan de juiste temperatuur 
regelen door goede ventilatie en door op 
het lampje te letten. 
De voeding der slangen is ongetwijfeld een 
grote schaduwzijde van de, overigens zo 
aantrekkelijke, liefhebberij van het houden 
dezer dieren. De aanvoer van voedsel be-
hoeit geen moeilijkheden op te leveren 
maar het toedienen er van aan de slang is 
niet eenvoudig, daar het dier alles levend 
voorgezet moet krijgen en vele personen 
niet graag zien hoe een levend dier ver-
slonden wordt. Toch is dit de enige manier 
om slangen te voederen en de zekerheid te 
hebben, dat zij goed gezond blijven. Kan 
men dit bezwaar te boven komen, dan is 
het voederen zeer eenvoudig: men plaatst 
het voedsel waar de slang het zien kan en 
laat het daar met de zekerheid, dat deze 
het wel zal ophappen en inslikken. Het is 
de vraag, of het levend schepsel pijn ol 
schrik gevoelt, wanneer het verzwolgen 
wordt. Het is schrijver dezes opgevallen, 
dat de slang bij het vangen van het voed-
sel haar prooi doodt of verlamt, aangezien 
de tand of giftand van de slang zich in 
de kop of nek van het slachtoffer boort en 
dus een kwetsbaar punt treft, waardoor de 
dood onmiddellijk intreedt. 
De slang eet kikvorsen, muizen, salaman-
ders, jonge ratten, spitsmuizen, vissen en 
diverse vogels, ; maar het voedsel moet 
levend zijn en dus volkomen vers; — de 
slang neemt zelfs geen voedsel, dat pas 
gedood is, en niets wat ook maar in het 
minst bedorven of oud is. Zij eet echter niet 

dikwijls, soms eens per week, soms eens 
per twee ol drie weken. 
Het is mogelijk, slangen te voederen met 
toebereide „dode" voeding, die met ge-
weld in de keel van het reptiel wordt ge-
duwd, maar dit is werk voor een expert, 
want bij deze behandeling beschadigt men 
allicht de mond van de slang, hetgeen haar 
dood kan betekenen. 
Verschillende soorten kleine slangen zijn 
geschikt om in een terrarium te worden 
gehouden, waaronder enkele zeer mooie 
soorten van het Europese vasteland. De 
Gladde slang b.v. is een zeer sierlijk en 
slank reptiel, met dicht opeenliggende 
schubben gelijk glanzend metaal. Zij is 
geelachtig of bruinachtig groen met bruine 
plekken langs de rug. Zij wordt ongeveer 
60 cm lang en is levendbarend. Deze slang 
eet ongeveer alles wat zij levend inslikken 
kan. 
De Ringslang eet daarentegen alleen kik-
kers, visjes en insecten, maar zal geen 
vogels of andere warmbloedige dieren 
aanraken. Haar kleur is olijfgroen met een 
gele ring om de kop en zij wordt meer dan 
1 m lang. De Ringslang legt haar eieren 
in mest- of afvalhopen, waar de warmte, 
door de verrotting veroorzaakt, de eieren 
helpt uitbroeien. 
Of een slang gezond is, kan men gemakke-
lijk zien: Een gezonde slang vervelt gere-
geld en stroopt haar huid in een stuk af. 
Doet zij dit laatste niet, dan is 't een teken 
van slechte gezondheid of slechte verzor-
ging. 
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BestRijdinq van huidpaRasieten BIJ Reptielen 
In een artikel „D.D.T. bij bestrijding van 
bloedluis" in „Lacerta", 5e jrg., No. 3, biz. 
24, beschrijft de heer Th. N. Homan, op 
welke wijze hij de „bloedluizen", waar-
mede zijn hagedissen waren geinfecteerd, 
met D.D.T. trachtte te bestrijden en waar-
van als gevolg een dezer dieren stierf. Dit 
exemplaar is zeer waarschijnlijk aan ver-
giftiging door D.D.T.-poeder overleden, 
doordat het dier dit poeder, dat rijkelijk 
in het terrarium aanwezig was (en dat in 
het lichaam gekomen, een giftige werking 
heeft) via prooi of tong of op andere wijze 
in het spijsverteringskanaal heeft gekre-
gen. Bovendien was de hagedis wellicht 
reeds door de bloedzuigende parasieten 
verzwakt, hetgeen de dodelijke afloop 
begunstigde. 
Het D.D.T. is een zgn. contactgift, dat als 
een zenuwgift werkt voor de insecten, 
mijten e.d., die het gift door de tastorganen 
aan de uiteinden van de antennen in het 
lichaam opnemen. Het doodt deze dieren 
niet direct, doch werkt geleidelijk verlam-
mend na enkele minuten tot enkele uren. 

OOOR h. I. 6e koninqh, utRecht 
De huid resorbeert het D.D.T.-poeder niet 
en men kan D.D.T. dus toepassen bij de 
bestrijding van huidparasieten bij reptie-
len. Hiertoe brengt men met een penseel 
of watje het poeder op de plaatsen, waar 
men de parasieten ziet en kan verwachten 
(onder oksel van de ledematen, bij de hals 
etc.). Men hoede zich er voor met het poe-
der het terrarium te bestuiven en men zij 
voorzichtig met het gebruik ervan bij de 
ogen der te behandelen dieren! 
Evenmin trachte men de parasieten met 
een pincet uit de huid te rukken, daar deze 
zich zodanig hebben vastgezet, dat men 
hen slechts uit elkaar zou rukken en men 
zou bovendien de huid kunnen verwonden. 
Andere bestrijdingsmiddelen zijn: paraffine 
olie (zeer effectief), dunne smeerolie, peru-
balsem, benzine etc. Voor al deze bestrij-
dingsmiddelen (inclusief D.D.T.) geldt 
plaatselijk aanwenden waar de parasiet 
zich beeit vastgehechtl Na enige tijd laat 
deze dan los en kan verwijderd worden ol 
valt vanzelf af. 

VAN DE BIBLIOTHEEK 
(D. J. van der Laan, Malak-
kastraat 188, 's-Gravenhage. 
Postrekening: 59311.) 
„Aquarium", October 1947. 
het blad van onze Zwltserse 
vrienden, bevat voor ons, 
terrartumhouders, weer in-
teressant nleuws. Voeding 
en levenswijze van Noord-
Amerikaanse slangen. door 
ons lid Erich Sochurek. 
Voorts een mededeling van 
Carl Stemmler-Morath. de 

bekcnde slangenkenner, hoe een Toornslang ge-
beten werd door ren . koperkcp" of Mocassin 
slang (Agkistrodon raokasen cypreus) en enige 
tijd later aan die beet overleed. 
„Umwelt", No. 7 van 1B47. Het fraale natuur-
hlstorlsche maandblad van de Oostenrijkers. Edith 
Gratzl-Czermak schrijft over de hersenen der ge-
wervelde dieren en bespreefet In dit nummer 
speclaal die der amphibleBn en reptielen. I. Eibl 
bevestlgt zijn mededeling. gedaan In een vorig 
nummer. dat hij in de voorherfst bij enkele 
mannetjes van Bufo bufo nog duldelljke broust-
kenmerken aantrof. Hij constateerde op 7 en 12 
September de aanwezlgheld van copulatieborstels 
en de nelglng tot omklemmen door mlddel van 
de vcorpoten van andere voorwerpen. bij gebrek 
aan vrouwelljke dieren. 
„Copeia", het orgaan van de American Society 
of Ichthyologists and Herpetoiogists. September 
1947. Verschijnt eens per kwartaal. Geeft artikelen 
over: Slangen in West-Panama: Rana sylvatlca. 
Een nleuwe soort van Desmognathus (salaman-
dersoort) in N.-Carolina. In Panama voorkomende 
reptielen en amphibieen. Verhoudlng tussen voed-
sel en groei van twee Natrix-soortcn. In de ..Her-
petological Notes" lezen wij o.a. Prepareren en 
bewaren van slangenhutdjes. Rhacophorus. Rana 
gryllo. Slangen In Georgia, Herpetos In Logan 
(Ohio). Overwintering van de Streepslang ,Tro-
pldoclonlon lineatum). en nog vele andere in-
teressante onderwerpen. 
„Ilerpetologica", het orgaan van de ..Herpetolo-
glsis League", (Ungegeven door Chapman Grant, 

2970 Sixth Ave., San Diego 3, California, U.S.A.) 
September 1947. 40 paglna's met herpetologlsch 
nleuws van allerlel aard. Van belang is een lijst 
met publlcaties van recente datum, ultslultend 
betrekklng hebbend cp de herpetologie; De Bufo 
compactllis Wlegmann; De Tropidoclonion linea-
tum (Streepslang) en haar voedlngsgewoonten; 
een zeer intercssant artikel over vergiftiging door 
het gift van het Arizona Gila monster (Heloder-
ma suspestum) en het Mexlcaanse Gila monster 
H. horrldum). Van de 136 verglftigingsgevallen, 
werden er 29 met dodelijke afloop gemeld, doch 
het Is zeer te betwijfelen of deze gegevens wel 
juist zijn. en de schrijver is van menlng, dat de 
beet van deze enige vcrglftlge hagedis ter wereld 
lang niet zo gevaarlijk Is, als men In de laatste 
tijd heeft doen ultkomen. 

Inbinden 5e jaargang van ons orgaan 
Wederom is er gelegenheid om gezamelijk 
de 5e jaargang van ons orgaan te laten 
inbinden, met op de rug van de band een 
stempeltje in goud „LACERTA V . 
Uitvoering precies hetzelfde als die van vorig 
jaar. Prijs slechts f 3, — franco toegezonden 
per post. 
Deze prijs hebben wij kunnen bedingen on-
der voorwaarde, dat minstens 20 jaargangen 
tegelijk worden ingebonden. Aangezien de 
stroocartonpositie met de dag critieker wordt 
wordt een ieder, die zijn jaargang wil laten 
inbinden verzocht de nummers met index 
zeer spoedig in te zenden, goed gefrankeerd 
en degelijk verpakt aan de administrateur 
J. Th. ter Horst, Vier Heemskinderenstraat 
159, Den Haag, onder gelijktijdige toezending 
van een postwissel van f 3,— (geen glro-
stortingen!) 
Laat Uw losse nummers niet slingeren, ze 
raken dan onherroepelijk zoek en vervanging 
is niet meer mogelijk! 
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