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het teRRARium van deze maAno 
Mijn tuin vivarium 6OOR a. t. Reijst, zwoLLe 

Met foto door H. de Vre 

Eindelijk was ik dan weer in de gelegen-
heid om een vijvertje en daarmede een 
buitenvivarium te maken voor schildpad-
den. Een ruim stuk grond achter het huis 
waarin ik woon en dat ik kon pachten, 
maakte zulks mogelijk. 
Aanleg Vijver: Ik begon — April 1947 — 
met een flinke kuil te graven en toen deze 
diep genoeg was, kocht ik een betonnen 
drinkbak voor vee en liet deze daarin 
zakken. Dit werd het diepe gedeelte van 
het vijvertje en daar omheen werden 

straalsgewijze oude bakstenen in de grond 
gelegd, die vanaf de put met een flauwe 
helling naar de ontworpen rand liepen en 
wel zodanig, dat het geheel de vorm van 
een halve cirkel kreeg — straal ongeveer 
2}/2 m — met het diepste gedeelte tegen 
het middelpunt. 
Langs de middellijn werd een soort rots-
tuin aangelegd, zoals u duidelijk op de 
foto kunt zien. Het spreekt vanzelf, dat put 
en bakstenen danig met cement verbonden 
en voor zover nodig, ook bestreken werden. 
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Een eigenlijke rand of kraag kreeg dit 
vijvertje niet, de bodem liep geleidelijk 
over in het omringende maaiveld, zodat bij 
het overvol raken van de vijver, bij zware 
regenval bijvoorbeeld, hier en daar op de 
laagste plekken het water over de kant 
liep. 
Beplanting van vijver en omgeving: Na-
tuurlijk werden vijver en het terrein er 
omheen ook beplant en wel met allerlei 
in 't wild levende planten, om het een zo 
natuurlijk mogelijk aanzien te geven. 
Daarom was er eerst in de put een flinke 
laag aarde gedaan met daar overheen 
weer een laag schoongewassen rivierzand. 
Met dat al bleef de vijver op de diepste 
plek toch nog altijd kniediep. 
Er in kwamen: Waterlelie, Nymphaea alba; 
Gele plomp, Nuphar luteum; Watergen-
tiaan, Limnanthemum nymphaeo'ides; Kik-
kerbeet, Hydrocharis Morsus Ranae; Wa-
terpest, Elodea canadensis; Langstengelig 
fonteinkruid, Potamogeton praelongus; 
Gedoornd hoornblad, Ceratophyllum de-
mersum; Pijlkruid, Sagittaria saglttifolia; 
Grote waterweegbree, Allsma Plantago en 
Gele lis. Iris Pseudacorus. Deze laatste 
deed het, in 't water staande, niet goed, 
blijkbaar stond ze te diep, doch op het 
land, vlak naast het vijvertje, zoveel te 
beter (zie foto). 
Langs de rand van het vijvertje komen dan 
na deze Gele lis achtereenvolgens: Dotter-
bloem, Caltha palustris; een of ander 
Muntkruid — ik meen Watermunt, Mentha 
aquatica, maar daar ben ik niet zeker van 
— evenals van een gras- of zeggeplant. 
Tenslotte, links op de foto, ter afsluiting 
van het lage gedeelte, Egelskop, Sparga-
nium ramosum. Deze laatste moet echter 
meer in het water staan, daar ze het op 
het land niet zo goed doet. 
Van fonteinkruid, waterpest en hoornblad 
was op den duur niet veel te zien, over-
woekerd als het werd door de grote bla-
deren van waterlelie, plomp en gentiaan. 
Maar daarvoor vergoedden deze laatste 
drie mij dan ook ruimschoots door hun 
fraaie bloemen. Verscheidene malen heb-
ben lelie en plomp gebloeid, evenals het 
pijlkruid en de waterweegbree. De water-
hyacinth deed het op een gegeven ogen-

anolis in de winteR 
In Augustus van het vorige jaar ontsnapte 
uit mijn buitenterrarium een Anolis, die er 
niet te ilorissant uitzag. Op tweede Kerst-
dag werd in de tuin naast ons een hagedis 
gevangen, die nogal sloom van reactie 
was: het bleek mijn voortvluchtige Anolis. 
Het dier zag er gezond uit en was goed 
doorvoed; bovendien verkeerde het in ver-
vellingsstadium. 
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blik elke dag met soms wel 13 prachtige 
gele bloemen (deze zijn zelfs op de foto 
te zien). 
Eotstuin: De rotstuin was enigszins pla-
teaugewijze aangelegd en op deze kleine 
plateau's waren diverse rotsplantjes gezet, 
als Kaukasisch kattenkruid, Nepeta Mus-
sinii; Muurpeper, Sedum acre; verschillen-
de Thijmsoorten, o.a. Wilde thijm. Thymus 
Serpyllum; Lavendel, Lavandula vera; 
Hemelsleutel, Sedum purpureum en enige 
andere Sedumsoorten, waarvan ik de 
namen niet meer weet, evenals van som-
mige andere plantjes. Al deze rotsplanten 
groeiden en bloeiden dat het een lust voor 
de ogen was, maar ze werden dan ook 
gedurende deze droge zomer trouw 's mor-
gans en 's avonds begoten. 
Alrastering: Vijver en rotstuin waren op 
enige afstand omgeven door een alraste-
ring van kleinmazig volieregaas, dat zowat 
1 dm in de bodem stak en 50 cm er boven 
uit. Dit bleek niet afdoende, want zelfs 
twee moerasschildpadden wisten er over-
heen te klimmen en te ontsnappen, terwijl 
het voor kikkers en padden al evenmin 
een beletsel vormde om andere terreinen 
op te zoeken. Ik bracht er toen nog een 
naar binnen overhellende verhoging aan 
van 30 cm — eveneens van volieregaas 
— en dit bleek voldoende. De in een sloot 
naast mijn tuin terug gevonden en weer 
gevangen schildpadden bleven nu binnen 
de afgeperkte ruimte en ook al te nieuws-
gierige kinderen, die kwamen kijken, 
bleven er buiten. Zelfs de kleine Noord-
Amerikaanse sierschildpadden konden niet 
ontsnappen, doch over de bevolking van 
dit vivarium en speciaal over deze schild-
padjes zal ik later eens schrijven. 
Voorlopig is het nu genoeg en heeft u zich 
een indruk kunnen vormen van het genot, 
dat een openluchtvivarium met een vijver-
tje kan opleveren. Vooral als u er, zoals 
ik thans, 3 land- en 13 moeras- of water-
schildpadden in te verzorgen heeft. 
Nog wil ik even vermelden, dat dank zij 
de planten, het water in de vijver volkomen 
helder bleef; slechts af en toe moest ik een 
geduchte opruiming houden onder de 
draadalg of flap, anders zou de gehele 
vijver weldra vol zitten. 

OOOR c. kuylman, vlaaR6inqen 
Een plaatsje in de buurt van de kachel 
deed hem opmonteren en nu zit hij weer 
in mijn verwarmde terrarium, is zeer leven-
dig en hongerig. Dat ook de tropische 
reptielen een behoorlijk weerstandsvermo-
gen hebben tegen koude, is hierdoor wel 
aardig naar voren gebracht, al moet na-
tuurlijk de toekomst leren of hij geen ziekte 
opgelopen heeft. 



teRRARiumkalendeR maakt 
In de natuur gaan alle watersalamander-
soorten nu te water, en gewapend met een 
net, of nog beter met een hark (omdraaien 
in bossen waterplanten, planten ophalen 
en inspecteren) en een bus, kan men ze 
gemakkelijk verschalken. Nederland telt 
vier verschillende soorten. 
Het eerst verschijnt de niet in alle provin-
cies inheemse Triturus cristatus (Grote 
water- of Kamsalamander), direct daarop 
gevolgd door de alom voorkomende Tritu-
rus vulgaris (Kleine watersalamander), de 
in de Zuidelijke provincies levende Tritu-
rus alpestris (Alpenwatersalamander) en 
de zeer plaatselijk voorkomende Triturus 
helveticus (Zwemvoet- of draadstaartsala-
mander). 
Bij mild weer blijven ^de reptielen niet 
achter. Hazelworm, Zandhagedis, Adder en 
Ringslang vertonen zich bij de eerste de 
beste zonnige en warme voorjaarsdag. 
Ook onze bekende bruine vriend de Rana 
temporaria steekt de neus boven water. 
Het is wel voorgekomen, dat deze reeds 
te water gingen als nog niet alle ijs uit 
de sloten verdwenen was, maar dit jaar 
zullen wij daar vermoedelijk geen last van 
hebben. 
Wat de liefhebberij thuis betreft: al naar 
gelang het weer en de temperatuur (hier 
komt een beetje "feeling" bij te pas) moe-
ten thans ook die terrariumdieren, die nog 
niet uit zich zelf „uitgeslapen" zijn, „wak-
ker" gemaakt en uit de winterkist gehaald 
worden. 
Wanneer ze bestemd zijn voor het matig 

verwarmde sub-tropische terrarium in de 
huiskamer, worden de dieren eerst enkele 
uren in dit verwarmde vertrek gebracht, 
gebaad in lauwwarm water, en daarna 
uitgezet in de voor hen bestemde bak. 
Bij inheemse soorten volge men dezelfde 
gedragslijn, maar kieze daarvoor dan een 
iets later tijdstip. In de tropische terraria 
kan men op zonnige dagen de verwarming 
gevoeglijk enige uren uitschakelen. 
In Maart is het de hoogste tijd om uw 
terraria opnieuw in te richten, het aqua-
terrarium of terrarium weer geheel in orde 
te brengen. Dat betekent: hier en daar een 
wijziging in het interieur aanbrengen, 
meestal naar aanleiding van in het vorig 
jaar opgedane minder prettige ervaringen. 
De beplanting wordt bijgewerkt en de pas 
geplante planten moeten gelegenheid 
krijgen zich vast te zetten (voor zover ze 
niet in potten in het terrarium geplaatst 
zijn) en iets „aan te trekken", alvorens de 
bewoners in de bak worden losgelaten. 
De bodemgrond hebben wij — als het een 
matig vochtig terrarium aangaat — bedekt 
met een nieuw tapijt van vers mos, het 
bassin is schoongemaakt en gevuld met 
schoon water, de ramen zijn gereinigd, zo 
nodig wordt het frame opnieuw geverfd in 
een matte tint (waarbij wij afzien van die 
foei-lelijke alluminium tint), zodat het ge-
heel een frisse en vrolijke indruk maakt. 
Kortom, de terrariumhouder en de amateur-
herpetoloog leven op, hun tijd is weer 
gekomen. 

tH. 

hoe AnoeRen oveR ons ORQAAn oenken 
Het Is wel eens aardlg te laten lezen, wat anderen 
van ons orgaan denken. Zlehler enige recento, 
ongevraagd ontvangen ontboezemingen: 
„Sehr lmponlert hat mlr die Zeitschrift „Lacer-
ta"; wlr In der Schweiz slnd noch sehr welt 
davon entfemt elne Zeitung halten zu konnen 
welche sich nur mlt der Terrarlstik befasst." 
P. Maeder, Basel (Schweiz). 
"I have received the copy of "Lacerta" which 
you so kindly sent me, and I think that you have 
a Journal of which you can be rightfully proud." 
James A. Peters, Museum of Zoology, University 
ol Michigan. Ann Arbor, USA. 

..Gelukktg kan ik mij weer als ltd melden. DaarbtJ 
komt, dat zich de grote bof voordoet. dat ik 
Jaargang 5 nog kan krijgen, die ik node gemlst 
heb, omdat vooral de oecologle mijn werkterrein 
vormt en Ik in ..Lacerta" veel wetcnswaardlge 
feiten vond." 
I. K.. Biol. Drs. Den Helder. 
Zo kunnen wij u er tlentailen laten lezen! Waar-
deert dus uw kostbare bezlt, terrariumhouders 
en herpetologen. door ons veel nleuwe leden aan 
te brengen. 

tH. 
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het iDAken van hoi cementen RotsweRk 
Een echt karweitje voor Februari! 6 O O R 6. J. v an 06R laan 

Het maken van cementen rotswerk zal de 
meesten van ons wel bekend zijn. HOL 
cementen rotswerk echter is misschien een 
nieuwigheid, en vooral nu er in ons blad 
over verwarmbare terraria, over succulen-
ten en cacteeen geschreven wordt, en nu 
wij tropische en sub-tropische dieren zelf 
geimporteerd hebben, zal het van belong 
zijn, het vervaardigen van zodanig rots-
werk eens te beschrijven, want vooral voor 
een verwarmbare bak is het van belong 
om de verwarmingslichamen te kunnen 
verstoppen op zodanige wijze, dat zij een 
maximaal rendement geven, maar niette-
min onzichtbaar zijn. En voor dat doel 
leent zich hoi rotswerk bij uitstek. 
Een ander voordeel, dat wel direct in het 
oog springt, is, dat het oneindig veel lich-
ter in gewicht is dan het massieve uit blok-
ken en stenen aan elkaar gevoegde. Ieder, 
die wel eens met een loodzwaar rotsterra-
rium heeft moeten sjouwen, zal dit gretig 
onderschrijven. 
Stellen wij ons dus voor, dat wij een ge-
heel leeg terrarium voor onze neus heb-
ben, en het aangename voornemen koeste-
ren, daarvan een rotsterrarium te maken 
zoals dat b.v. aanbevolen is voor Lacerta 
muralis en soortgenoten. Het wordt dus een 
terrarium met een in hoofdzaak harde bo-
dem; wel kan er voor een vijvertje gezorgd 
worden, wel kunnen er plantjes in ge-
plaatst worden, een koesterplek of ingraaf-
plek (voor woestijndieren) kan eveneens 
aangebracht, maar de hoofdzaak is een 
rotsbodem met b.v. een rotsige achter- en 
zijwand. Bouw zoiets eens van stenen, ge-
achte lezer, en ge krijgt in een niet al te 
klein terrarium spoedig een last van 50 en 
meer kilo's te verwerken! Wij doen het 
dus hoi. 
Eerste begin: een plan makenl Waar komt 
het terrarium te staan, van welke zijde valt 
het zonlicht er in, welke zijde kan dus 
dichtgebouwd worden, en welke moet 
zonder mankeren open blijven, ja, hoe 
kunnen we, door terrasjes e.d. aan te bren-
gen het nuttig-zonopvangend-oppervlak nog 
wat vergroten? En in samenhang daar-
mede: waar komt een vijvertje, zo dat no-
dig is, en waar komen de planten, zo wij 
die niet missen willen? En indien we kunst-
matig gaan verwarmen: waar komt de ver-
warmingsinstallatie? 
Dat zijn allemaal vragen, die iedereen voor 
zichzelf beantwoorden moet, maar die dan 
ook werkelijk onder het oog gezien moe-
ten worden, wil men alles zo efficient mo-
gelijk inrichten. » 
Stellen wij ons dan voor, dat de achter-
wand en de linker zijwand dicht worden, 
(dus dat de meeste zon van de reenter 
voorhoek komt), dat wij ergens in die ach-

lerwand een hangplant willen aanbrengen, 
en ergens op de voorgrond wat kleinere 
planten, dat wij een vijvertje niet missen 
willen en dat rechts achter aanbrengen, en 
dat de rechter voorhoek bestemd wordt 
voor koesterplaats. 
We doen dan het volgende. Tegen de rui-
ten achter en links komt een houten be-
schot. Aan de voorzijde komt een plank 
in de bodembak te staan, die links hoog 
begint (b.v. 5 cm boven de bovenrand van 
de bodembak) en die laag eindigt (b.v. 
5 cm onder de bovenrand van de bodem-
bak). Aan de rechterzijde maken wij iets 
scortgelijks. Vanzelfsprekend laten wij de-
ze planken aansluiten aan de planken 
zijschotten. 
Nu wenden wij ons tot iemand, die in het 
gelukkige bezit is van een oude lap mai-
kiezendoek, een oude katoenen overloper 
of een soortgelijk stuk van een sterke stof, 
en bedelen hem of haar dat af. Neem voor-
al niet een te klein stuk, want wij zullen 
veel met plooien werken, en daar gaat 
veel stof in zitten. 
Waar komen nu de plantjes. Eerst een op-
merking over die plantjes zelf. Mijn erva-
ring is: Liever een grote, sterke plant dan 
twee kleine. Liever een plant met goed 
vullende bladerdos dan een tere, hoewel 
vaak exotischer en mooiere succulent. 
Liever een grove plant, die flink diep en 
ruim wortelt, dat een fijne plant, die 
slechts oppervlakkig aan de aarde ver-
bonden is. Ik twijfel niet of iedereen, die 
wel eens een terrarium met wat wilde 
hagedissen gehad heeft, zal dat met mij 
eens zijn. Neem eens een mooi succulentje 
of cactusje in uw bak .. . de hagedissen 
rusten niet voor het ondergraven is, de 
slang rust niet vooraleer zij het met haar 
kronkels weggeschoren heeft, de schildpad 
rust niet voor zij er een paar maal over-
heen gekropen is. Bedenk, dat wij voorna-
melijk met reptielen te maken zullen heb-
ben, de vooral bij verwarming zo actieve 
reptielen, en dat die geen oog voor een 
mooi plantje hebben. Een flinke plant dus, 
en wij plaatsen haar in een vierkante ko-
ker van hout, die wij speciaal voor dat 
doel gemaakt hebben. Spijker onder tegen 
die koker wat fijn gaas. Maak die koker 
niet te nauw, maar vooral ook niet te wijd. 
Kies de maat zoals ge die van een 
bloempot zoudt kiezen. Een paar gaten in 
de wanden, waarover een stukje gaas ge-
spijkerd, zijn zeer bevorderlijk. Wordt het 
een plantenbakje, b.v. langs de voorrand 
van het terrarium (wat ik niet zou aanbe-
volen, omdat de dieren zich meestal langs 
het glas ophouden), handel dan evenzo. 
De klimplant wordt niet anders behandeld. 
Ge timmert voor dat doel het houten ko-
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Ertshazelworm. Chalcides tridactylus Laurent! 

kertje daar tegen het achter- of zijschot, 
waar ge het hebben wilt. 
En nu de lapl Die wordt eerst met wat 
kopspijkertjes boven tegen de achter- en 
zijwand bevestigd. Bekommer u daarbij 
vooral niet om plooien, en doe het vooral 
niet te strak. De bedoeling is, dat ge die 
lap dan in bevallige plooien laat golven 
naar de bovenrand van het plankje binnen 
tegen de voorzijde en tegen de rechter-
zijkant, waar zij eveneens met wat kop-
spijkertjes bevestigd wordt. Vanzelfspre-
kend hebt ge eerst alles onder uw toekom-
stige rotsbodem aangebracht wat er zijn 
moet: de verwarming, zo ge die gebruiken 
gaat, al of niet in de vorm van een kabel 
of een heetwaterlichaam, dat van buiten af 
via circulatie warm gemaakt wordt, of wat 
dan ook. Voorts hebt ge gezorgd, dat er 
hier en daar een paaltje overeind staat 
(dat paaltje goed vastzetteh!) waarover 
uw lap nog weer eens een andere vailing 
krijgt. Rechts in de achterhoek, zo spraken 
we af, kwam de vijver. We duwen tot dat 
doel gewoonweg met onze vuist een kuil 
in de lap, en prijzen ons gelukkig, dat we 
alles zo ruim geplooid hebben. Voor de 
planten of, indien ge die nog niet geplaatst 
hebt, voor de plaats waar de planten ko-
men, knipt ge een gat in de lap, maar niet 
te ruim! Het gat behoeft niet zo groot te 
zijn als de bovenkant van uw koker. Men 
kan beter naderhand wat wegknippen, dan 
in het begin al te veel. 
Begint ge het al te begrijpen? Deze hele 
lappengeschiedenis, die er nog vrij rom-
melig uitziet, wordt de grondslag van uw 
holle rotsterrarium. We hebben nu niets 
anders meer te doen, dan haar te over-
trekken met cement. Eerst spijkeren wij nu 

de stof vast rond de bovenrand van de 
plantenkokers, en geven haar hier en daar 
nog een spijkertje waar het kan, dus waar 
we er een plankje of een latje onder ver-
borgen hebben. 
In het met Ozurietkabel verwarmde terra-
rium, dat ik indertijd bezat, had ik in een 
der achterhoeken enkele windingen kabel 
in een kistje met zand onder de rotsbedek-
king verborgen. De stof werd nu op de 
bovenrand van het kistje vastgespijkerd, 
nadat er een stukje kopergaas onder ver-
borgen was. Zo kreeg ik een speciale koes-
teiplek. De warmte werd door het zand in 
hst kistje lang vastgehouden en door het 
gaasrooster steeg zij vrij in het terrarium 
op. Voorts had ik een winding kabel onder 
het vijvertje verborgen. Het resultaat was 
tweeledig: het water werd warm en ik hield 
steeds een vochtige atmosfeer in het ter-
rarium, maar anderzijds bedieri dit water 
zeer spoedig, en begon dan, daar er al-
licht faeces van de dieren in terecht kwa-
men, walgelijk te ruiken. Wie derhalve een 
vochtige atmosfeer in zijn terrarium nodig 
heeft (met het oog op de plantengroei b.v.), 
dient andere wegen te bewandelen. 
Maar nu gaan we de stof met cementpap 
bekleden. Dat gaat heel eenvoudig. Eerst 
maken we alles flink nat en zorgen tijdens 
de hele bewerking dat het niet opdroogt. 
Dan maken we een dunne pap van cement 
en scherp zand bij kleine beetjes tegelijk 
klaar en smeren die met een oude kwast 
of borstel, of gieten die ook met kleine 
beetjes te gelijk op de stof. Een algemene 
regel is niet te geven; op de ene plek wer-
ken we van beneden naar boven, op de 
andere omgekeerd, dat hangt er maar van 
af, waar het goed hecht. Over plooien 
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strijken we gewoon heen, smeren die dicht, 
vouwen ze toe al naar het uitkomt. Hier en 
daar voegde ik een kleinigheid droge, 
groene kleurstof aan het cement toe om 
een niet te doods aspect te krijgen. En nu 
werken we zo, dat we onafgebroken overal 
tegelijk bezig zijn, want de pap moet laag 
over laag opgebracht worden en de vorige 
mag niet droog zijn, wil de volgende weer 
pakken. Zijn we dus aan het eind van onze 
laag, dan beginnen we weer tegelijk op-
nieuw. Waar hout te zien komt (dus links 
vooraan en rechts-opzij-achteraan) bedek-
ken wij dat eveneens met cementpap. De 
vijver wordt bovenal goed voorzien. Dan 
laten we het een nacht drogen en vangen 
de volgende dag weer aan met hetzelfde 
spel. Het is werkelijk een uiterst genoeglijk 
werk en men behoeft niet al te veel han-
digheid te bezitten om een fraai fantasie-
rijk geheel te verkrijgen. 
Was de cementpap tot dusverre gemengd 
in de verhouding 1 : 1, de laatste laag be-
staat uit pure cement. Vooral de kom van 
de vijver krijgt hiervan een stevig en wa-
terdicht huidje. 
En nu weer de planten er in, de vijver ge-
vuld, de koesterplek rechts vooraan met 
schoon zand aangevuld, en het gebergte is 
klaar. 
De lezer zal wel begrepen hebben, dat de 
bevestiging rond de randen van het doek 
solide dichtgemaakt moet worden en even-
zo rond de bovenranden van de planten-
kokers. In een soortgelijk terrarium had ik 
een aantal Lacerta littoralis (Roodbuikha-
gedissen), die maar kleine diertjes zijn, en 
ze hadden al spoedig een klein gaatje 
ontdekt 'waar het doek niet sluitend ge-
noeg op de bovenrand van de houten ko-
ker van de varen aansloot, en nu kropen 
die boosdoeners heel gezellig onder mijn 
rotsgebergte, wat geenszins de bedoeling 
was. Maar toen ik de verwarming uitscha 
kelde en de zon in het terrarium scheen, 
kwamen ze weer te voorschijn en kon ik 
het gaatje dichtmaken. 
Van een dergelijk verwarmd terrarium met 
holle rots heb ik jarenlang plezier gehad. 
De rechterruit was onderaan door een 
smalle strook gaas vervangen en de gazen 
horren in de zadeldakvormige kap konden 

Het gelukte de heer ten Veen in een der 
seizoenen uit een partijtje marmersalaman-
derlarven minstens een albino exemplaar 
te kweken. Daar dit een enkele maal meer 
geschiedt, worden de salamanderkwekers 
aangespoord eens nauwkeurig op te letten 
of er onder hun jongbroed dieren voorko-

naar believen met glasplaatjes worden af-
gesloten. Zo was er een zeer eenvoudige 
temperatuurregeling mogelijk, die alleszins 
voldeed. Naderhand maakte ik een geheel 
glazen kap voor dit terrarium, met achterin 
enkele luchtschuiven, doch deze bleek niet 
genoeg te ventileren. Gevolg: steeds een 
onfrisse lucht in het terrarium en een kwij-
nen der planten. 
Op een goede, of liever een kwade dag, 
zou ik eens handig met een hamer iets in 
de kap repareren, maar ik liet de hamer 
uit mijn handen vaHen en hij viel dwars 
door mijn cementen rotsgebergte heen, dat 
daardoor blijk gaf van tamelijk bros te 
zijn. Tevens bleek, dat de stof onder tegen 
het cement aan, vrijwel verteerd was. Het 
repareren van het gat was in het geheel 
niet lastig. Ik maakte alles rondom goed 
nat, legde er een stukje gaas overheen, 
toen daar overheen een ruim stukje stof. 
Hierop werd alles weer met cementpap be-
handeld en spoedig was er niets meer van 
het euvel te zien. 
Een laatste wenk nog: Op den duur wordt 
de lucht onder het rotsgebergte kurkdroog; 
dit zal natuurlijk het geval zijn, wanneer 
een verwarmingsinstallatie gebruikt wordt, 
maar ook door de zonnehitte boven op de 
cementlaag droogt de lucht er onder zeer 
spoedig. Dit gaf het euvel, dat de wortel-
kluiten van de planten weldra zodanig 
uitgedroogd waren, dat zij geen water 
meer opnamen. Toen heb ik in de ruimte 
onder de rotspartij maar enkele ontluch-
tingsgaten gemaakt, en wel e6n zo laag 
mogelijk en een zo hoog mogelijk, en beide 
gaatjes natuurlijk afgedekt met gaas. Nu 
deed zich weer het dwaze geval voor, dat 
de hagedissen bij voorkeur het bovenste 
gaasje als WC gebruikten, waardoor dit 
spoedig verstopte en verteerde. Nu ja, dat 
zijn zo van die practische bezwaren, en 
die moet een ieder maar voor zichzelf op-
lossen. 
Het is in elk geval aan te raden voor de-
gene, die een rots- of woestijnbak wil in-
richten, om het eens op de hierboven ver-
melde wijze te doen. Voor het geven van 
verdere inlichtingen houd ik mij gaarne 
aanbevolen. 

men met een sterk afwijkende kleur 
(meestal geheel wit). Het meest komt dit 
voor bij alpenwatersalamanders (Triturus 
alpestris), maar het is bij alle andere soor-
ten ook mogelijk. Deze larven liefst alzon-
derlijk opkweken. 

saUmAnoeRkwekeRS opqelet i 
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oAphniAvoeoemnc, van kLeine 
WAteRsalamanoeRSooRten 

Ons lid G. P. J. J a spe r s te G o u d a schreef 
dns : „Op een groot voo rdee l ten aanz ien 
v a n d a p h n i a - v o e d e r i ng a a n axolot ls en 
a n d e r e soorten w a t e r s a l a m a n d e r s bove n 
d e voede r ing met r e g e n w o r m e n wil ik u 
even nadrukkel i jk wijzen. Voedert men 
Axolotls en dit geldt ook voor a n d e r e s a l a -
mande r soor t en , tenmins te d e kle inere vor-
men, met daphnia, dan heeft men s teeds 
gezel l ig beweeg l i jke en montere dieren, d e 
gehe l e d a g bez ig op zoek n a a r voedse l en 
s t eeds e e t g r a a g . Geeft men d a a r t egenover 
wormen, d a n s t o p p e n de d ieren zich in 
enke le minuten d e m a a g vol en l iggen min 
o! meer a l s vet te varken t jes te luieren, 
lus te loos en levenloos . Bij voede r ing met 
waterv looien zijn ze door lopend op jacht, 
l a n g s d e b o d e m , tussen d e p l an ten door, 
kortom een l evend ig tafereeltje." 

VRAAG EN AANBOD, 
RUILRUBRIEK 

Mededellngen worden gratis 
opgenomen. ZIJ moeten 
uiterltjk de lOe van de 
maand in het bezlt zijn van 
de redacteur! 
Ons lid C. Kuljlman, Ver-
ploegh Chasseplein 7, Vlaar-
dlngen, verzoekt aanbic-
dingen van tropische rep-
tielen en amphibieen voor 
zijn oerwoudterrarium. 
Brleven met opgaaf van 
soorten en prijs. 

shock BIJ kikvoRS, 
d o o r C. Kuylman, V l a a r d i n g e n 

Enige w e k e n g e l e d e n sp rong een kikker 
van mijn h a n d af en k w a m terecht op een 
ijzeren rand . Hij s p e r d e d e b e k open en 
begon te s idderen . De b e k trok s t eed s 
verder open tot d e o n d e r k a a k en boven -
k a a k e6n rech te lijn v o r m d e n en d e onder -
k a a k dus op d e buik v a n d e kikker l ag . 
De poten v e r s t a r d e n zich en d e ach te rpo ten 
k w a m e n in k r a m p t o e s t a n d n a a r ach te ren 
tot ze vo lkomen ges t rek t en stijf wa ren . 
Als ik d e kikker a a n een p a a r tenen hield, 
s t ak hij a l s een stokje rechtuit . Ik h e b hem 
direct een t egenschok g e g e v e n in k o u d 
wate r en het he le dier b e g o n d a a r o p t e 
trillen en te s c h u d d e n . Na een half uur 
w a s a l les wee r n o r m a a l . Nu is het echter 
zo, dat , a l s ik hem a a n r a a k beg in t hij 
over zijn he le lijf te s c h u d d e n , spr ingt en 
blijft n a d e s p r o n g n o g e e n poos je 
natri l len. Eetlust en ve rde r g e d r a g zijn 
gewoon . 

Ons lid P. Maeder, Blauenstelnerstr. 10, Bazel, 
Zwitserland, vraagt. wie interesse heeft voor 
Chamaclcon dilepis on Agama atrictillis. Kan deze 
reptielen leveren ex luchtpost uit Belgische Con-
go voor slechts Zw. frs 16,— per stuk, franco 
Bazel. 
Ch. dilepis onderscheldt zich van andere soorten 
dcordat hij het veel gemakkelljker in gevangen-
Echap uithoudt en zeer vraatzuchtig is, terwijl 
Agama atrlcollis een der schoonste soorten uit 
Afrika is. 20 a 35 cm. 
Gegadlgden worden verzocht, zich rechtstreeks 
met dit lid in verblnding te stellen. 

BoekBespRekmq 
, ,Vie et M o e u r s des Amphib iens" , door F. Angel , Parijs. 
Uitgegeven door Uitgeverij Payot, 106 Boulevard 
Saint-Germain. Parijs, November 1947. Prijs 360 
FT. frs. genaatd. 317 pagina's met 292 tekeningen. 
Met dit nleuwe herpetologische werk heeft de 
heer P. Angel, ,,Assistant U'Herpetologlc au Mu-
seum National d'Hlstoire Naturelle" te Parijs, 
lets gebracht, dat wij zeer goed kunnen gebrul-
ken. Weliswaar vlndt de terrariumhouder In dit 
boek niet, op welke wijze hij zijn dieren moet 
verzorgen, maar wel kan hij hieruit enorm veel 
gegevens putten, die van invloed kunnen zijn op 
deze verzorging. 
Als wij alleen maar even de hoofdstukken, die 
In dit werk worden behandeld, noemen, begrijpt 
een leder. dat de heer Angel hier iets gewrocht 
heeft, dat wij bij onze liefhebberij zo nodig 
kunnen hebben, namelijk het bljbrengen van de 
kennis over het leven en de manieren van onze 
amphibieen. 
De hoofdstukken bestaan uit de volgende: 
I. Ecologle — Ethologie. Afmetingen. Enige ge-
woonten en vindplaatsen: verspreldlng; grootste 
hoegten waarop de dieren voorkomen. 
II. Voortbeweging. Amphibieen die sprlngen, 
lopen, zwemmen, klimmen, graven, krulpen. Het 
potenstelsel wordt hierin hoofdzakelijk vergelij-
kend besproken. 
III. Voeding en stem. 
IV. Zintuigen. Gewaarworden, smaak, reuk, ge-
voel, gehoor, gezlcht. Gevoellgheld van de huid 
voor het Ucht. 
V. Ademhallng. 
VI. De huid en het verkleuren. Melanlsme. Al-
blnlsme. 

VII. Klieren en glften. 
Vin. Instlncten; Invloed van het milieu. 
IX. Regeneratie der organen. 
X. Voortplanttng. 
XI. Eieren, waarbij ook enige vormen, die ovo-
vivipaar en vivipaar zijn behandeld. 
XU. De larvale toestand; phasen van de meta-
morphose; mond met hoornachtige tanden; af-
metingen van de larven; duur larvestadium; 
neotcnle; zorg van de ouders voor hun larven. 
XIII. De amphlbleSn als nut voor de mens 
(voeding; medische wetenschap: glften). 
XIV. Gewoonten van kikvorsen en padden uit 
Prankrljk. 
XV. Idem van land- en watersalamanders. 
XVI. Enige legenden, misverstanden, vooroorde-
len over en ten opzichte van de amphibieen. 
Een litcratuurlljst met niet minder dan ruim 
250 verwijzlngen besluit dit boek. 
Een zeer groot aantal dieren. die als voorbeelden 
worden gesteld In een of meer hoofdstukken, 
wordt geregeld door terrarlumhouders in terraria 
verzorgd, zodat het werk ook van practlsch nut Is. 
Een leder, die de Franse taal zodanig machtig Is, 
dat hij bij het lezen alles goed kan begrljpen, 
raden wij aan dit werk te lezen. WIJ zullen 
proberen een exemplaar voor onze blbllotheek te 
bemachtlgen. 

tH. 
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van 6e BiBliothecaRis 
LEESTAFEL. 
Wij ontvingen twee num-
mers van het Tsjecho-Slo-
waakse blad Akvarlsticke 
Llsty, Casopls pro akvaristi-
ku. teraristiku a pribuzna 
odvetvl vivaristiku (Blad 
voor Aquariumkunde. tijd-
schrift voor aquarium-, ter-
rarlumkunde en aanverwan-
te vakken der vivarlumkun-
de). Jammer genoeg zijn 
deze nummers voor ons 
onleesbaar. aangezien wij de 

taal niet kennen. Mochten er leden zijn, die 
daartoe wel in staat zijn, dan zullen wij hen 
gaarne de tijdschriften toezenden en we houden 
ons van hun medewerklng om wat voor onze 
leden belangrljk kan zijn door middel van kleine 
uittreksels en vertalingen weer te geven, ver-
zekerd. 
Het betreft hier een culturele ultwissellng met 
de Proni spolek pratel akvarll a terarli v Praze 
(eerste vereniging van Aquarium- en terrarlum-
liefhebbers in Praag) met onze vereniging. 
In het eerste dubbelnummer van de 19e Jaargang 
komt voor ons een artikel voor getlteld: Enige 
herlnnerlngen van een oude vivarlaner, terwijl 
In het tweede dubbelnummer (Nos. 3 en 4) R. 
Straub een artikel geeft over het verzorgen en 
de kweek van de huiskrekel (Gryllus domestlcus 
L.), welk dier kan dienen als voederdier. Een 
nieuwe ziekte bij Zandadders (Vlpera ammodytes 
montandonl Blgr.) beschrljft de heer C. Podany. 
Naar de mening van de schrijver wordt de ziekte 
veroorzaakt door een nematode Viperodentina 
Pateffi. 
„Umwelt", 1947 No. 8. In dit Oostenrljkse blad 
ccn mooi gel'llustreerd artikel over het kweken 
van Xenopus laevis. 
„Thc Aquarist and Pondkcepcr", November 1947, 
bevat eveneens een fraal gelllustreerd artikel over 
Xenopus laevis. waarbij de zogcnaamde zwanger-
schapsreactlc zeer interessant beschreven Is. 
„Aquarium", November 1947. Zwltserland. 
Carl Stemmler-Morath vertelt over twee merk-
waardige ongevallen met slangengif; P. Schetty 
beantwoordt de vraag: ,,Kan men glfslangen tem-
men?", met Ja en neen. Men kan deze vraag in 
het algemeen niet bevestigend beantwoorden, 
moet letten op elk indlvldueel geval, op de toe-

stand van verzadlging waarin het dier verkeert, 
op de temperatuur in het terrarium enz. Ge-
draagt men zich dan behoedzaam, en met rustlge 
doch besllste beweglngen, en men wil het wel 
eens een keer riskeren om leergeld te betalen, 
dan kan men glfslangen wel met de blote hand 
hanteren. 
Gelgy A. G. licentiehouders voor Europa van 
D.D.T.. schrljven over dit product als bestrijder 
van ongedierte bij reptielen en amphibieen. Ter-
wijl het praeparaat — aangewend in de kleine 
hoeveelheden, die daarvoor slechts nodig zijn (de 
meeste mensen gebruiken het veel te overvloe-
dlg) — voor vrijwel alle dieren onschadelijk is, 
is het b.v. voor slangen en hagedissen zeer 
schadelijk! Wat hlervan de oorzaak is, weet men 
nog niet. Wel heeft men bij herhaling geconsta-
teerd, dat slangen of hagedissen — die met het 
praeparaat in aanraking kwamen — plotseling 
evenwlchtsstoornlssen gingen vertonen. aanvallen 
van kramp en sidderingen kregen. en spoedig 
stlerven. De flrma Geigy raadt aan, om de rep-
tielen bij eventuele vergiftlglng In een waterbad 
van 25—30 gr. C. te plaatsen, zo nodig gedurende 
enkele dagen, totdat de verglftiglngsverschijnselen 
verdwenen zijn, hetgeen men eerst kan consta-
teren als het dier zich op het land weer normaal 
gcdraagt. Zo niet, dan weer in het waterbad. 
Soms gaf verhoglng van de temperatuur van het 
terrarium tot 30 gr. ook goede resultaten. 
Tenslotte schrljft R. Schwelzer over de over-
wintering van nlet-troplsche terrariumdleren. De 
bekende drie methoden: geen winterslaap, win-
terslaap In het terrarium, winterslaap In de klst, 
beschrljft hij, terwijl hij er nog enkele opmer-
klngcn aan toevoegt over enige subtropische en 
tropische dieren, die hij op een der hlerboven 
genoemde wljzen heeft laten winterslapen. Laatst-
gencemde dieren stellen zich tevreden met een 
wlnterrust, die acht tot tien weken duurt. 
„Aquarium", December 1947. 
Geeft artikelen over Lacerta agllls, Mocasslnslang 
en de Tesslner Viper. Keurlg verzorgd zoals altijd. 
„Dc Levende Natuur", October/November 1947. 
vcrmeldt de vondst van een Ringslang (Natrix 
natrix) In Urkerland (Noord Oost Polder). 
"Water Life", December 1947. 
A. Leutscher schrljft over "Sitting on the Pence": 
Amphibians, the link between the true fishes 
and birds and Mammals. 

VAN DE BIBLIOTHEEK 
No. 119, Memorias do Instituto Butantan 1946, 
gelieve men uit te breiden als volgt: 
1939. tomo XIII. No. 119a; 1940, tomo XIV, No. 
119b; 1941, tomo XV, No. 119c; 1942, tomo XVI, 
No. HBd; 1943, tomo XVII. No. 119e; 1944/45, tomo 
XVIII. No. llDf; 1946. tomo XIX, No. 119g. 
Waarborgsom per deel / 2,50. 
Voorts kwamen wij in het bezit van een aantal 
Engelse werkjes, welke men als volgt aan de 
boekenltjst gelieve toe te voegen: 
Als No. 121 gelieve men hier aan toe te voegen: 
"Poisonpus Snakes, Plants and Black Widow 
Spider of Louisiana", door Gowanloch en Brown. 
Waarborgsom / 2.50. 
Wij danken dit boekje aan een schenklng door 
de heer J. J. Verbeek Wolthuijs te "s-Gravenhage, 
waarvoor wij hem van deze plaats vrlendelljk 
dank zeggen. v. d. L. 
No. 122, Dr. Burgess Barnett. The Terrarium. 

Waarborgsom i 2.50. 
No. 123, E. M. Atkins, Goldfish & other Coldwater 

fishes. Waarborgsom /2.50. 

No. 124, L. M. Klauber, The Rattlesnake. Com-
plete studie in vijf afleveringen. Waar-
borgsom / 2,50. 

No. 125, Clifford H. Pope. The Poisonous Snakes 
of the New World, met mooie foto's. 
Waarborgsom f 1,—. 

No. 126, Key to the Lizards of the USA. (Deter-
mlneertabel). 

No. 127, Key to the Snakes of the USA. (Deter-
mineertabel), met Latljnse en Amerl-
kaanse namen naast elkaar! 
Waarborgsom voor 126 en 127 / 2,50 per 
nummer! 

Bovendien nog zeer vele overdrukjes en publ tea-
ties van verschillende Amerikaanse unlversltei-
ten; t.z.t. zullen wij deze kleine studies en 
artlkeltjes samenvoegen, in m i band laten 
binden en er een repertorlum op maken. Gaven 
we deze publlcatles alle een nummer in de biblio-
theek, dan waren wij reeds ver boven No. 200 
gevorderd. 

v. d. L. 

Belangrijke adreswijziging! 
Onze Bibliotheek, Inllchtlngen- en Lichlbceldendiensl, boheerd door de heer D. J, van der Laan, is thans 

gevestigd: Heuvelweg 36, Soestdijk (U.) Dus geen correspondentle meet aan het oude adres Malakkastraat 188, 
Den Haag. Noteen het nleuwe adres In Uw zakboekje. U kunt nu weer volop boeken lenen en inlichungen vragen 
(antwoordpostzegel lnslulten I) 

40 druk: Oebrs. den Oudsten, Lekkcrkcrk 

Ingevolge paplertoewijzing B.P.P. No. 2612 verschijnt deze uitgave maandelijks 
en is de omvang van dit nummer 8 pagina's, formaat 16 x 24 cm. 



6 e SChlldpadOen IV 6OOR a. th. Reyst, zwolLe 
(vervolg van pagina 31) 
Landschildpadden 
Geslachten. Tot de landschildpadden worden de 
geslachten Testudo, Gopherus, Chcrsinc, Malaco-
chersus, Kinixys, Acinixys,, Pyxis, Homophus, 
Pseudomopus en Terrapene gerekend, en boven-
dien nog de geheel, respectlevelljk bljna zonder 
zwemvllezen zljnde Geoemydasoorten, Geoemyda 
annulata en G. gabbii en waarschljnlljk enige 
andere, tot dusver niet In de handel gebrachte 
Tcstudinidcn. 
De meeste daarvan zijn, voor wat betreft hun 
Hchameltjke ontwikkeling, trage, logge schepse-
len, hetgeen echter ten opzichte van hun ver-
standelijke ontwikkeling bij lange na niet maar 
zo gezegd kan worden. Dltmars beweert rondult, 
dat zij een intelligence aan de dag leggen, welke 
met die van de warmbloedige dieren overeen-
komt. Jonge exemplaren zijn levendiger dan 
oudere, Jammer echter komen Jonge dieren In de 
handel maar zelden voor, afgezlen dan van de 
gewonere soorten. 

Inrichting van het terrarium. 
Als bewoners van warme, mln of meer droge, 
streken behoren de landschildpadden in droge 
terraria thuls, zoveel mogelijk Ingerlcht overeen-
komstlg het landschap. waarin zij In hun natuur-
lljke staat gewend zijn te leven en wel Jonge 
dieren het beste in warme, ofschoon zij ook vaak 
een matlge temperatuur voor lief nemen, waar-
door zij dan echter minder levendlg zijn. Zo zij 
b.v. vermeld. dat door Testudo hermanni en T. 
elegans aan een met pollen gras begroeld heuvel-
land, door T. horsfleldi aan zandwoestljnen en 
leemsteppen, door Gopherus polyphemus aan een 
zandstreek met hier en daar een elken- of spar-
renbosje, door T. dentlculata aan llchte bossen 
en door Kinixys beUiana belliana aan dorre — 
zelfs steenachtlge — steppen de voorkeur wordt 
gegeven. 
Dieren, die te groot zijn voor een normaal kamer-
terrarlum, houde men llefst vrij in een daartoe 
Ingerlcht vertrek of anders in de tuin. De teerdere 
soorten (bljvoorbeeld Kinixys) bij voorkeur In een 
broelkas. 

Het meer in droge dan wel In vochtige bossen — 
ofschoon ze er ook niet voor schuwen om door 
moerassen te waden — te vinden geslacht Terra-
pene, de zogenaamde Doosschildpadden, zou dlen-
overeenkomstlg beter in een droog dan in een 
uitgesproken vochtlg terrarium gehouden kunnen 
worden. Aan dit laatste wordt echter weer door de 
Gewrichtsschlldpadden Kinixys homeana en K. 
erosa — geheel In tegenstelllng tot het hlervoren 
genoemde geslacht — de voorkeur gegeven. 
Ook mag voor hen een ruim waterbekken niet 
ontbreken, omdat men ze zelfs onder water naar 
voedsel heeft zien dulken. In verband hlermede 
zouden zij als een overgang naar een hiema vol-
gende kleine blologlsche groep beschouwd kunnen 
worden, of zelfs als daartoe behorende. 
Temperatuur. Behoefte aan warmte en zon heb-
ben alle landschildpadden In hoge mate; mis-
schien met ultzondering van Gopherus polyphe-
mus en de Terrapenesoorten, die een meer 

nachtelijke levenswljze voeren. 
Velen eten alleen bij zonncschijn en liggen op 
trlestige dagen lneengedoken in een hoekje. 
Wanneer er meer leven en beweging In de dieren 
komt — hetgeen vooral door de warmte wordt 
opgewekt — kan men met korte tussenpozen 
langzame, stotende beweglngen van de voorpoten 
bemerken, die geen andere betekenls hebben, dan 
een hulp bij het vullen en leegpompen der longen. 
De faeces bestaan uit een meestal groenzwarte, 
gewoonlijk worstvormlge, vaak ook — zonder dat 
het dier nu daarom dadelijk zlek moet zijn — 
brljachtlge massa. Aan een darmzlekte doet eerst 
uitgesproken dunne, vooral bloedbevattende, ont-
lastlng denken. De urine wordt vaak afzonderlljk 
hlervan afgeschelden, als een llchte wltvlokklge 
vloelstof. 
Voedsel. Vele landschildpadden zijn ware alles-
eters. Het hoofdvoedsel bestaat echter voor alien 
uit plantenkost en sapplge vruchten. Een ultzon-
dering vormen de Terrapenesoorten, welke aan 
dlerlijk voedsel — vooral aan slakken (men heeft 
zelfs vaak gezien, dat ze die grote slakken 

3* 

Testudo hermanni Gmelln Griekse landicbildpad <$ 
Foto W. Eelslngh, Zwolle 
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..Arion" verorberden) en regenwormen — de voor-
keur geven. 
Men geve ze daarom o.a. sla, kooi, klaver, paarde-
bloemen (met de bladeren van deze plant), weeg-
bree, herderstasje, drutvenbladeren, gras, bloe-
men, schijfjes appel, peer, meloen, banaan i), 
vljg, sinaasappel, tomaten, besvruchten, zacht 
gekookte rljst en mals, voor de afwlsseling ook nu 
en dan meel- en regenwormen of lets dergelijks. 
vooral ook In melk geweekt wittebrood, welk 
voedsel gewoonlijk gaarne aangenomen wordt en 
het waterdrinken dan meestal overbodig maakt. 
Natuurlijk is er momenteel een groot aantal van 
deze voeders 6f niet verkrljgbaar 6f uttslultend 
op de boa. maar met enige moeite is een geva-
rieerd menu toch wel samen te stellen. 
Ook rauw vlees wordt, vooral door mannelijke 
dieren, door enkele zelfs met graagte, gegcten. 
Van Terrapene zegt men, dat ze zo nu en dan 
zich zeer te goed doen aan paddestoelen en nog 
meer aan bessen. vooral bosbessen. Er wordt ook 
beweerd, dat In vrljheid levende doosschildpadden 
een grote voorliefde tonen voor half vergane 
vlssen, zoals die steeds onder reigersnesten zijn 
te vinden. Door J. v. Fischer wordt voor land-
schildpadden een gemengd voeder aanbevolen, 
bestaande uit: acht delen In water of melk ge-
weekt wittebrood, een deel fljngemalen runder-
hart en een deel gedroogde, fljngehakte vruch-
ten (vijgen, dadels, peren, appelen). Het geheel 
wordt goed door elkaar gemengd en tot ballen 
ter grootte van een aardappel gevormd. Zeer 
merkwaardlg doet de voorliefde van menlge 
schlldpad aan voor harsachtige stoffen. Zo wordt 
vermeld, dat Gopherus polyphcmus met graagte 
hars van pljnbomen eet en Dr Wolterstorff zag 
eens een Testudo hermanni in gevangenschap een 
grote klult stopverf opeten (m.l. daarom, omdat 
stopverf krijt, dus kalkachtige stof, bevat, nodig 
voor de opbouw van het schlld. Schr.). Gothard 
zag op zekere dag met begrijpeltjke verwonderlng 
zijn grote — in de tuin gehouden — Testudo 
radiata een afgesneden, verdorde rozentak met 
doornen en al, en een andere keer ook honden-
drek naar binnen werken. 
Ook Testudo hermanni vreet, zoals men wel eens 
gezien zal hebben, met een zekere voorliefde de 
faeces van mensen en dieren (alleen de elgen 
niet!), alsook af en toe allerlei andere vulllgheld. 
Ook een sch!ldpaddenmaag: schljm dus naar sub-
stanties te verlangen, die klaarblljkelijk enkel als 
opwekkende mlddelen, niet echter voor voedlngs-
stoffen, dienen; bij wijze van een tonlcum dus. 
Het zou kunnen, dat brandnetels, die Krefft door 
Testudo hermanni, T. graeca en vooral door T. 
horsfieldi als een geliefkoosd voedsel verorberen 
zag, voor hen beide tegelijkertljd zijn. Men heeft 
zelfs waargenomen, dat schildpadden krabbelden 
aan afgebrokkelde stukken kalk van vervallen 
muren. Dit is geen wonder, want hier openbaart 

zich alweer de natuurlljke behoefte aan kalk. Zo 
zag ik mijn Testudo hermanni en T. Graeca 
aanhoudend kleine stukjes kalk van de grond 
opnemen en naar binnen werken. 
In terraria geve men, Indien mogelijk, de plan-
tenkost als levende planten in potjes, aangezien 
deze dan steeds vers en appetljtelljk blljft. Vele 
— niet alle — landschildpadden drlnken ook 
graag water. De drlnkbakken moeten in elk geval 
zo diep zijn, dat de dieren volgens hun gewoonte 
de kop minstens voor het grootste deel in het 
water kunnen steken. Men ziet de schildpadden 
vaak vele mlnuten lang de kop half ondergedoken 
houden. Dit heb Ik ook zelf waargenomen bij mijn 
Testudo's denticulata; T. hermanni en T. graeca 
dronken bij mij nooit. Hiervoor verwijs Ik naar 
de 5e jaargang van ons orgaan, pagina 57. 
Behandeling bij darmstoornissen. 

Schadelijk, bljvoorbeeld bedorven voedsel, kan 
evenals kouvatten tot gevaarlljke diarrhee leiden, 
iets waartoe bij de landschildpadden zeer veel 
nelging bestaat. De behandeling bestaat uit het 
verhogen van de temperatuur en 't zorgen voor 
droogte. terwijl alle sterk aan glsting onderhevlg 
voedsel vermeden moet worden. Brood, geweekt 
In rode wljn, en gekookte rljst Is dan een goed 
voedsel. Ook kan men proberen bij dit voedsel 
een stopmlddel te mengen, dat echter niet sterk 
onaangenaam mag smaken, bljvoorbeeld een 
beetje tannalbinpoeder of norlet. 
Verstopplng daarentegen, hetgeen ook vaak voor-
komt, behandelt men eenvoudig met lauw 
warme baden, welke men tenslotte aan de land-
schildpadden met goed gevolg om de 8 of 14 dagen 
na de wlntrslaap — om de eetlust weer op te 
wekken — kan toedlenen- Men kan dan de lauw 
warme baden ook verscheidene dagen achter 
elkaar geven. Dan is een vast waterbekken In het 
terrarium nog meer overbodig, vooral ook omdat 
dit om bekende redenen zeer lastlg kan zijn. 
Wle zich genoopt voelt, ter wille van do sier. zijn 
schildpadden nog een bijzondere verzorging te 
doen ondergaan, kan — na ze grondig met water 
en zachte zeep gerelnigd en zorgvuldig afgedroogd 
te hebben — hun pantser met vaseline, hutd-
creme of nagellak licht insmeren en dan met een 
zachte doek uitwrijven. 

i) Wegens de grote voedlngswaarde van deze 
vrucht moet men er zo mogelijk een ruim gebruik 
van maken. lets wat natuurlijk in deze tijd nog 
niet mogelijk is. Er komen echter af en toe zen-
dlngen bananen binnen en misschien kan men 
dan enige onverkoopbare, overrijpe of rotte exem-
plaren van een handelaar opkopen. Ook bij de 
andere schildpadden, niet tot het geslacht 
Testudo behorend, valt deze vrucht zeer in de 
smaak. 

Stralenschildpad 
Testudo radiata Shaw 

(voor tekst zie pag. 47) 
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Argentijnse landschildpad 
Testudo chilensis Gray 

Een beschrijving volgt in 
een der volgende nummers 

i i - * 

Behandeling bij parasitaire ziekten. 
Onze dieren zullen echter veel dankbaarder zijn. 
wanneer wij die akelige bloedzuigende parasieten, 
dls maar al te dikwijls — vooral op de achterste 
weke delen van pas aangekochte schildpadden •— 
aangetroffen worden. opsporen en verwijderen. 
Niettegenstaande deze tot de ..spinachtlgen" be-
horende teken vrij groot zijn, ongeveer als een 
erwt, passen zij zich wat hun uiterlljk betreft. 
zo voortreffelijk aan bij de grote schubben, dat 
het beglnnelingen ulterst moeilijk valt ze te 
herkennen. Men druppele er enige malcn benzine, 
zwavelkoolstof of aether op. hetgeen echter niet 
met de slijmhuid (oog, mond, anus) In aanraklng 
mag komen. Na een paar minuten zijn de teken 
zo verdoofd, dat ze loslaten en men kan ze door 
middel van een plncet er afhalen, zonder dat de 
vast in het lichaam geboorde voorste delen van 
de paraslet daarbij afbreken. 
Gebeurt dit toch en blijven die delen in de huid 
van de schlldpad zitten, dan kan het later ge-
beuren, dat deze op plJnUJke wijze gelrrlteerd 
wordt. 
Schreitmuller raadt aan, om de plekken. waar de 
teken vastzltten, met olie in te wrijven. De lucht-
kanalen (tracheen) der teken raken dan verstopt, 
waardoor ze het slachtoffer moeten loslaten. Ook 
terpentljn schijnt hiervoor met succes te zijn ge-
bruikt. Hetzelfde. namelijk de oliebehandellng, 
paste Ik met goed gevolg o.a. toe bij mijn sma-
ragdhagedissen. die ook vaak bij aankoop vol 
met die kleine rode teken — in de oksels en 
achter de ,,oren" — zaten. 
Ik llet ze dan een paar maal door mijn hand, 
welke met slaolle gevuld was, krulpen. zodat de 
dieren als 't ware dropen van de olle. Daarna 
waren de teken met een niet te zacht borsteltje, 
bijvoorbeeld een tandenborstel, gemakkelijk te 
verwijderen. 

Schuilplaatsen en gedragingen. 
Vele landschildpadden geven er de voorkeur aan, 
om zich 's avonds In een schullhoek of tenminste 
op een beschutte plek terug te trekken, waarom 
men er goed aan doet, ook In een terrarium voor 
zoiets te zorgen. Gedurende de schemertijd en 
des nachts Is, zoals reeds eerder werd opgemerkt. 
alleen Gopherus polyphemus levendig; bij voile 
maan ook wel de doosschildpad Terrapene, die 
overigens ook overdag rondloopt. 
Gopherus polyphemus, die zich In gcvangenschap 
spoedig aanwent, om als dagdier op te treden, 
moet in haar land van herkomst een eigenaardlge 
levenswijze voeren. 
Men zegt. dat zij In meer dan meterdiepe. schuln 
in de aarde afdalende holen woont, welke met 
Jonge takjes bekleed zijn. (Hierop heeft waar-
schijnlijk de soortnaam polyphemus betrekking, 
welke naam, zoals bekend Is, de cyclopische hol-

beweners uit de Odyssee — Epos van Homerus — 
dragen.) De toegang tot die holen Is zo nauw, 
dat de schildpadden — die meestal paarsgewljze 
samenwonen — er maar net door kunnen. Het 
samenwonen van een uit een mannetje en een 
wijfje bestaand paar, hetwelk overigens Krefft 
sedert 1911 (In Gadow's handboek) niet meer 
vermeld vond, wordt ook verteld van enige andere 
reptielensoorten, bljvoorbeeld van de parelhagedis 
(Lacerta ocellata) en van de Vllnderagaam 
(Link-pis belli). In zulke gevallen te denken aan 
een echtelijke samenleving, zoals dat, naar wij 
weten, voorkomt bij de naast hogere dierklasse, 
de vogels (ook buiten de broedtijd). schijnt zeer 
gewaagd; in alle geval echter zal dit paarsgewljze 
samenlcven van reptielen niet alleen op toeval-
ligheld berusten. Zeer zeker Is de verdraagzaam-
heid, die hlerult blljkt en die tussen twee man-
netjes veel minder denkbaar Is, wel merkwaardlg. 
Dltmars trof bij een bezoek aan hun vindplaatsen, 
ze alleen tussen de avondschemerlng tot 's mor-
gens 8 a 9 uur buiten rondkrulpend aan, terwijl 
Gadow vermeldt. dat ze na een regenbul ook over-
dag te voorschljn komen. 
In het algemeen genomen zijn de landschildpad-
den door en door vreedzaam van aard, afgezien dan 
van de parlngsgevcchten. Een testudo, die andere 
terrariumbewoners aanvalt, of zich tegenover zijn 
verzorger bijtlustig toont, is, naar alle opgedane 
ervaringen. ondenkbaar; een negatieve eigenschap. 
die Jammer genoeg de eventuele dwangvoederlng 
bij deze dieren zeer bemoeilijkt. Alleen de Terra-
penesoorten vertonen tegenover hun terrarium-
genoten aanvalsnelgingen. J. Berg vermeldt, dat 
bij hem een grote Terrapene Carolina een Jonge 
alligator met zijn scherpe kaken de bulk openreet 
en de ultpullende darmen opat. 

Kweek. 
Volgens Dr Kammerer is In het Weense vivarium, 
vrij in de tuin. een kweek van Testudo hermanni 
gelukt (ontwlkkellngsduur 118—121 dagen). Van 
Testudo leithi werden in het terrarium afgezette 
eieren, in een schaal met vochtlg gehouden zand 
bij een temperatuur van 25 ° C. In 125 dagen tot 
ontwikkeling gebracht. 
De ontwlkkellngsduur van een legsel van Terra-
pene Carolina stelde men vast op 88 tot 109 dagen. 
Winterslaap. 
De bewoners der subtropische landen brengen de 
winterslaap door, weggekropen in de aarde. Op 
dezelfde manier verslapen sommlge tropische 
soorten. bljvoorbeeld Kinixys belliana, de droge 
of regenloze tijd. De ervaringen van Doumergues 
bij Testudo graeca in Noord-Afrlka bewijzen. dat 
de winterslaap niet ononderbroken is. daar hij ze 
soms ook op zonnige wlnterdagen zag rondkrui-
pen. Eveneens zag Gadow in Engeland in de tuin 
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gehouden exemplaren van dezelfde soort op btj-
zonder zachte dagen uit de zelfgekozen wlnter-
slaapkwartieren te voorschljn komen, hetgeen hun 
echter slecht bekwam, terwijl hij ook waarnam, 
dat ze in de herfst vaak zeer koude temperaturen, 
zonder te zijn lngegraven, goed verdroegen. 
In de ZoOlogische tuin te DUsseldorf kwamen 
Testudo hermanni en Testudo graeca, die zich 
lngegraven hadden, meerdere winters goed door, 
hoewel de koude om en bij de minus 20" C. 
bedroeg en de plaats in genen dele beschut was, 
integendeel aan de Oostenwlnd blootgesteld was. 

Levensduur. 
Wat hun lange levensduur aangaat hebben de 
landschildpadden In gevangenschap ons reeds 
wondcrbaarlijkc feiten getoond. Een in 1794 In 
Engeland gestorven Testudo graeca had daar 54 
Jaar geleefd. ZIJ greet zich steeds in November in 
om in April weder te ontwaken. 
Twee Testudo hermanni In Frankfort a.d. Main, 
welke des zomers In een tuin werden gehouden en 
steeds In een doos met hool In een kelder over-
winterden, beleefden gezamenlijk 23, de ene ver-
der nog 10 Jaren. Mijn Testudo hermanni hield Ik 
tot 1944 ook bijna 23 jaren in gevangenschap op 
deze zelfde wijze. Krefft herlnnert zlch nog uit 
zijn prille jeugd een schlldpad (Testudo denti-
culata?), die In een tuln van de buren In Bruns-
wljk 40 zomers zou beleefd hebben, en die de 
winter in de kelder doorbracht, slapende in een 
extra grote theemuts. Katharlner zag kans in 
Freiburg 15 jaar lang een Testudo sulcata In het 
leven te houden, die des zomers In de tuln aan 
een lljn Hep! Die lljn werd dan aan een gat vast-
gemaakt, dat in de achterrand van het rugpantser 
geboord was. een manier om schildpadden buiten 
vrij te laten rondlopen, die In het bultenland 
blijkbaar meer lngang gevonden had. dan bij ons. 

Bespreking der diverse soorten. 
Als tere dieren worden tot nu toe aangemerkt 
Cherslne angulata Schweiggcr en Testudo leithi 
GUnther, evenals de Kinixys-soorten, die zich 
doen kenmerken door het als een helmvlsier 
neerklappende achterdeel van hun rugpantser. 
Onder de landschildpadden^Is er gelukklg een 
groot aantal, waarvan bewezen is, dat zij als 
„sterke soorten" kunnen gelden. Hlervan mogen 
Testudo hermanni Gmelin (Griekse landschild-
pad), T. graeca Unite (Moorse landschildpad) en 
T. horsfleldi Gray (vlerteen-schildpad) zeer zeker 
In de eerste plaats vermeld worden, welke soorten 
van Europese bodem stammen. Van de overlge 
buitenlandse soorten noemen wij dan nog Gophe-
rus polyphemus Daudin , Testudo dcnticulata 
Llnne en Testudo pardalls Ben, terwijl hleraan 
onder zeker voorbehoud kan worden toegevoegd 
de Testudo radiata Shaw, alsmede een drletal 
terrapene-soorten. 
Vangen wij thans aan een aantal soorten lndivl-
dueel te behandelen. 
Testudo hermanni Gmelin (Griekse landschild-
pad). 

Tekening van 
rugpantier 
Griekse landschild-
pad 

KlingelhOffer schrljft over de Griekse landschild-
pad het volgende. Het dier Is lnheems op Midden-
en Zuid-Italle, Zuid-Hongarlje, Dalmatle en het 
overlge deel van de Balkan. Het is de meest ge-
importeerde landschildpad. Het dier bereikt een 
lengte van 25 cm, gemeten over het rugpantser. 
Haar kleur is geel, met een mln of meer gepronon-
ceerde zwarte tekening. Het bovenstaartschlld 
(Supracandal) — zie schematlsche voorstelllng 
rugschilden — is dubbel. 
Haar staart elndlgt In een hoornen punt of kegel. 
hetgeen duidelijk te zien is op de hierbij afge-
drukte foto. Let op deze foto ook op het naar bin-
nen gebogen buikschlld achter bij de staart. 
De wijfjes zijn behalve aan het holle plastron 
(buikschlld) ook nog te herkennen aan dit bin-
nen waart." gebogen achterste gedeelte (de 2 boven-
staartschllden) van het rugpantser en de kleine 
schubben op de voorpoten. in 7 tot 10 rijen. 
Deze schlldpad vult haar leven met „liefdes-
betuigingen, eten, vechten, klauteren en slapen", 
althans wanneer zij zlch behaaglljk en thuls ge-
voelt, cldus meldt Rauh"f ons uit Zuld-Dalmatiu. 
In dit land vormt „de Hefde" voor de zlch pa-
ringslustlg tonende mannetjes in de perlode vanaf 
ongeveer Mei tot half September de hoofdzaak. 
Voor de vaak zeer preutse wijfjes daarentegen 
vormt „het eten" de hoofdschotel. Kniesche ver-
meldt, dat de klauterkunsten van de Griekse land-
schildpad zo ver gaan, dat zij tegen het latwerk 
van de drulvenwlngerd opkllmt om van de zoete 
vruchten te kunnen snoepen! (Bij mij werden 
echter drulven noch door de Griekse noch door 
de Moorse landschildpadden gewaardeerd.) Dat 
zelfs kleine exemplaren van de Griekse land-
schildpad, wanneer zij buiten aan zichzelf zijn 
overgelaten, ook in staat zijn onze Mldden-
Europese winters te doorstaan, kan Krefft beves-
tigen. ook al zijn zijn ervaringen niet opgedaan 
in een strenge winter (zte ook wat wij hlerom-
trent al hebben medegedeeld in de hoofdstukken 
..Winterslaap" en ..Levensduur"). Hij zag ze bij 
het ultzoeken van een schutlplaais beslist om 
zlchtlger te werk gaan dan de meestal fraaiere en 
meer afwlsselend gekleurde Moorse landschild-
padden. 

Testudo graeca Unite (Moorse landschildpad). 

Tokening van 
rugpantser Moorse 
landichildpad 

Dit dier, dat vroeger In de literatuur als Testudo 
lbera Pallas werd beschreven, lijkt zeer veel op 
de Griekse landschildpad. Leken hebben dikwijls 
grote moeite de 2 soorten uit elkaar te houden, 
doch de oolite Moorse Is echter direct te herken-
nen aan de hoornachtlge kegeltjes op de blnnen-
ztjden van de bovendijbenen, naast de staart-
wortel, het enkele supracandal — zie ook weer 
schematlsche voorstelllng rugschilden —. de grote 
schubben op de voorpoten, die In 4 tot 5 lengte-
rijen staan en het gemis van de hoornen kegel 
aan het ultelnde van de staart. 
Om het verschll tussen de echte Griekse land-
schildpad en de Moorse nog eens goed te laten 
zlan hebben wl] ook een Moorse landschildpad met 
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Bulkschildzijde van Moorse landschild-
pad Testudo graeca Linne 

Foto W. Eelslngh, Zwolle 

Het korte staartje Is duidelijk 
waameembaar 

haar buikzljde doen fotograferen, welke foto 
hierbij wordt afgedrukt en waarop goed te zien 
is, dat deze soort slechts een kort staartje heeft. 
Op de foto, afgedrukt op pag. 11 van het Novem-
bernummer 1947. zijn de grote schubben op de 
rechtervoorpoot heel mooi te zien. 

Testudo marginata Schoepff (Breedrandschild-
pad). 

Tekening van 
rugpantser 
Breedrandschlldpad 

Deze soort, welke uit Griekenland afkomstlg Is, 
wordt vaak met de echte Griekse landschildpad 
verwisseld. ZIJ is echter te herkennen aan de be-
schubblng op de voorpoten. Zij heeft aan de 
voorzljde daarvan namelljk 4 tot 5 rijen grote 
schubben in de lengte staan; de Testudo her-
manni echter 7 tot 10 kleine. 
Volwassen exemplaren hebben een meer langwer-
plge vorm van rug-child (zie schematlsche voor-
stelllng rugschilden), dat bovendien een brede, 
ver uitstaande achterrand heeft, zodat, van 
achteren gezien, de omtrek op die van een klok 
gelljkt. 
Op hoge leeftijd kunnen zij nagenoeg zwart 
worden: 
Volgens v. Fischer houdt deze schlldpad het in 
gevangenschap, mits goede verzorging, verschei-
dene tlentallen Jaren uit, maar in de laatste 
decennla is deze soort niet meer door de handel 
in grote hoeveelheden geTmporteerd. 
Testudo horsfleldi Gray (Vicrteenschildpad). 
Deze schlldpad, afkomstlg uit Centraal Azle, is 
zo genoemd omdat het dier aan elke poot maar 
vier tenen heeft. Jammer, dat deze gulzlgaard de 
logste en mlnst fraal gekleurde soort van de 
Graeca-groep Is. De bovenkaak is fljn getand en 
loopt in 3 punten uit. De Jonge dieren zijn zo 
goed als cirkelvormig. 
Zander trof ze aan in zandsteppen en bij zandige 
heuvels en beschrljft ze als zeer levendig zljnde. 
Krefft nam waar, dat deze soort, afkomstlg uit 
de streek tussen het Aralmeor en de Kaspische 
Zee, waar dus zeer strenge winters kunnen heer-
sen, zlch al In de herfst begon in te graven om 
in April weer behouden en wel te voorschljn t e 
komen. Ze hebben een hoorn-kleur met een 
zweem van een geelachtlg-brulne of groengele 
tint. 
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Buikschildzljde van Testudo hermanni 
Gmelin ; Griekse landschildpad 

Foto W. Eelslngh, Zwolle 

Duidelijk zlchtbaar is de staart, eindlgend 
in een grote hoornnagel. 
Let ook op het naar binnen gebogen 
buikschlld achter bij de staart 

Tes tudo le i th l Gt tn ther (Egyptische landschild-
p a d ) . 
Deze u i t h e t l and der pyramiden afkomstlge soort 
is de kleinste van h a a r soor tgenoten, vaal geel-
groen gekleurd met zwarte zomen aan de rug-
schildjes. Het buikschl ld heeft een paar symme-
tr ische, zwarte, drlehoeklge vlekken. (Op de h ier -
bij a fgedrukte foto duidel i jk t e zien.) Kammerer 
vond, d a t zij nogal zwak van gestel was, zeer 

kleskeurlg wat e ten betreft . Het is een t rage 
loper, maa r een des t e betere graver, die zlch In 
vullnlshopen, blad en verder afval vlug lngraaft-

Tcs tudo den t i cu la ta Linne (Brazil iaanse woud-
schi ldpad) . 
Hiervoor moge Ik verwljzen naa r mi jn ultvoerlge 
beschrijvlng van di t dier in „Lacerta" , 5e Jaar-
gang, paglna 57, gei l lustreerd m e t een foto. 

Testudo leithl Gunther 
Egyptische landschildpad 

Let op de grote schubben van de voor* 
poten. Dit maakt het verschil zelfs met 
Testudo graeca duidelijk 
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Testudo leithl Gunther 
Egyptische landschildpad 

Onderzijde met een kenmerkende sym-
metrlsche, zwarte, driehoeklge vlekken 

Testudo radiata Shaw (Stralenschildpad). 
(zte afbeelding op pagina 42) 

Een bultengewoon mooi dier, afkomstlg van het 
eiland Madagaskar. Op het pantser bevlndt zlch 
een met zwart en geel. stralenvormende tekening. 
In 1942 zag ik nog een prachtlg exemplaar van 
ongeveer 35 cm In de Haagse DIerentuin en thans 
(voorjaar 1948) bevinden er zlch een paar reuze 
exemplaren In ,,Artis" te Amsterdam. Hopelljk 
blijven deze laatsten nu eens lange tijd behouden, 
daar die uit Den Haag de oorlogsjaren wel niet 
overleefd zal hebben. Jammer, want het dier was 
niet alleen prachtlg van tekening, maar vertoonde 
ook enige lntelllgentle, hetgeen ik meende te 
mogen afleiden uit haar belangstelllng voor mijn 
komst. Ik leldde dit af uit haar donkere ogen, 
die het dier dan op mij richtte, alsof het mij 
herkende, of waren het misschien de tomaten, 
die Ik haar vaak bracht? 
In ..Wochenschrlft" 1941, pagina 67, vertelt de 
heer H. Th. Rust iets dergelijks over een door 
hem gehouden exemplaar. Ook hij beveelt sterk 
aan deze reptielen tenmlnste gedurende de zomer 
buiten, In een openluchtterrarium, te houden, 
opdat ze volop en rechtstreeks van de zonne-
stralen kunnen genieten. 
Wanneer zullen onze Nederlandse dlerentulnen 
voor dergelijke dieren eens iets dergelijks lnrlch-
ten? In ..Blatter" 1937, bladztjde 198, beschrljft 
K. Soffel uit Ascona ook deze pracht schlldpad. 
Hij kreeg het dier op 22 Mel 1934 in zijn bezlt en 
toen woog het bij een lengte van 48 cm 5700 gr. 
Op de 25e November van datzelfde jaar woog het 
7700 gr, zodat haar gewlcht In 6 maanden tljds 
dus 2 kg was toegenomen. Dat deze schlldpad 
tegen een stootje kan. en niet zo spoedig dood 
behoeft te gaan, wordt wel bewezen, wanneer 
Soffel vertelt, dat hij zijn radiata des winters 
to de keuken hield, waar ze als rustplaats in een 
hoek alleen een dikke kurkplaat had, en verder 
vrij over de stenen keukenvloer kon tippelen! 
Hardnekklg, zoals schildpadden In hun gewoon-
ten kunnen zijn. zocht ze zelf telkens weer deze 
kurkplaat als rust- en slaapplaats op. 

Testudo pardalis pardalis Bell (Panterschildpad). 
Dit dier is afkomstlg uit Tropisch Zuid-Afrlka, 
Egypte, de Soedan, Abessynie, tot aan de Kaap 
en Benguela- Haar vorm is die van een halve 
kogel (zie foto), terwijl ze vaalgeel en zwart ge-
tekend Is. Mlddelmatlg grote exemplaren hebben 

altijd nog een lengte van ongeveer 30 cm. 
Ouderc exemplaren. die een pantserlengte van 
60 cm bereiken. gaan als een stoomwals In de 
tuin te keer. Ze moeten zelfs bij triestig weer nog 
vrij levendig zijn. Zij hebben een bijzondere nei-
glng tot klauteren, en deze neiging kan h u n 
echter ook menigmaal fataal zijn. Een exemplaar 
over de 10 pond zwaar, stortte to een rotstuin 
naar beneden en tulmelde, terwijl zij enige stenen 
in haar val meesleurde. een meer dan meterhoge 
helling af, waarbij zij. — zoals de zoon van Krefft 
toevalllg waarnam —, tweemaal over haar kop 
sloeg, en, beneden gekomen, gelukkig weer op 
haar poten terecht kwam. Was ze op haar rug 
gevallen, wle weet, hoe lang of ze daar dan, 
tussen stenen lngeklemd en hulpeloos spartelend, 
had moeten blijven liggen. Dat men zulke dieren 
niet in elke tuln lang zonder toezlcht mag laten, 
zij hierbij slechts als een wenk medegedeeld. 

Terrapene Carolina (Linne) (Carolinische doos-
schildpad). 
Deze schlldpadsoort werd heel vroeger vaak door 
de handel ge'importeerd, maar de laatste jaren 
voor de tweede wereldoorlog zagen wij haar niet 
meer lnvoeren. Het is te hopen. dat deze soort, 
die zich zo gaarne het bulkje vol eet, spoedig 
weer regelmatig op de markt verschijnt! 
De tot het geslacht terrapene behorende doos-
schildpadden zijn voor ons, reptielenhouders, 
zeer geschikt om te worden gehouden, omdat ze 
over het algemeen de daarvoor meest geschlktc 
grootte hebben, fraai zijn gevormd en dikwijls 
prachtlg getekend zijn. De Jeugdlge exemplaren 
zijn zelfs nog geschikt voor matig grote terraria. 
Deze doosschildpadden zijn door de natuur met 
een zowel van voren als van achteren opklapbaar 
bulkpantser, bultengewoon goed beschut. Deze 
soort paart to haar levenswijze de gemoedelljkheid 
van een vegetarier aan de stoutmoedigheid van 
een roofdier. Daarenboven zijn het geen zonaan-
bidders, zoals de Testudo's. maar ook bij triestig 
weer zijn ze volop levendig. 
Voorzl-chtlg, als deze soort n u eenmaal Is, graaft 
zij zlch tegen de winter bij voorkeur zeer diep 
in de grond. Dltmars berlcht. dat men eens toe-
valllg In de maand Januari bij het graven, een 
doosschlldpad vond, die 61 cm diep In de grond 
verborgen zat. 
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Testudo pardalis pardalis Bell Panterschildpad 
Foto R. A. Feemtra, Amsterdam 

Deze schlldpad is afkomstlg uit het Oostelijk deel 
van de Verenlgde Staten van Noord-Amerika, 
berelkt een grootte van ca 15 cm; kan gehouden 
worden op een temperatuur van 18 tot 22° C. 
Ze kunnen gehouden worden to een groot terra-
rium, dat zeer matig vochtig moet zijn met een 
groot bassln, terwijl er een hoge vochtlghelds-
graad van de lucht In moet heersen. 
Terrapene bauri Taylor (Baurs doosschildpad). 
Eveneens een soort uit de V.S.. afkomstlg van 
het schieretland Florida en Zuld-GeorgiB. Deze 
soort is wel de mooist getekende. vooral die 
exemplaren, welke in sparrenbossen gevonden 
worden, en waarvan de hooggewelfde, halfkogel-
vormige carapax groenachtlge tekeningen hebben, 
prectes een tekening als de spaken in een wtel. 
Het ware vooral te wensen, dat Jonge exemplaren 
hlervan, wler bultengewoon hooggewelfde en licht 
gestreepte rugpantsers een hoogst elgenaardlge 
indruk maken, te koop zouden zijn. Aangezien 
zelfs de Amerikaanse herpetoloog Dltmars er over 
klaagt, dat die kleine doosschildpadden zo zeld-
zaam zijn. blljft er voor ons al heel weinig hoop 
over, deze dieren machtlg te worden. 
Zouden onze Nederlandse lmporteurs zlch hier 
niet eens verdienstelljk kunnen maken? 

Ze berelken een grootte van ca 13 cm. Kunnen op 
kamertemperatuur worden gehouden en van de 
voorzomer tot laat in de herfst buiten In een 
openluchtterrarium. ZIJ nemen dan nog voedsel 
tot zlch, wanneer er al temperaturen heersen tot 
om en bij 5° C, bij welke temperatuur geen enkel 
ander reptiel nog voedsel tot zlch neemt. Ja, Sen 
van Kreffts exemplaren at nog op een trieste, 
kllle Novemberdag buiten, met dezelfde ljver als 
in de zomer, hele hoeveelheden regenwormen I 
Ook vraten ze bij hem graag naaktslakken, de 
mannetjes verder vlees, terwijl het vrouwtje 
bananen prefereerde. Zij dronken gretlg en lang, 
waarbij ze de kop tot aan de ogen in het water 
staken. Daarna spoten ze weer een deel van het 
water door de neusgaten uit. ZIJ groeven zlch des 
winters niet to zoals de Terrapene ornata 
(Agassiz), de Sierlijke doosschildpad. 

(Wordt vervolgd) 

Mededeling van de Redactie 
Deze extra bljlage kon worden ultgegeven, dank 
zij enkele leden, die de kosten hiervan, lnclusief 
die van de cliches, voor ons hebben betaald. 
Voor deze synmathleke geste zeggen wij hun har-
telljk dank. 
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