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een aantal gedegen artikelen kan aanbieden, origineel van inhoud en prima geillustreerd. 

het oeRwoud-teRRARium OOOR t . BUS6R, Bazet (zwitseRlan&) 
Met 2 foto's door de schrijver 
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Het complect Ingerlcht terrarium 
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ledere natuurliefhebber, die voor de eerste 
keer een goed ingericht aquarium ziet, zal 
daar ongetwijield verrukt over zijn. En ook 
zal, bij 't zien daarvan, nauwelijks de ge-
dachte bij hem opkomen, dat de daarin 
gehouden vissen, zich van hun vrijheid 
beroofd gevoelen. 
Hoe staat het in dit opzicht echter vaak 
met de bewoners van terraria? Maakt het 
niet dikwijls een zeer povere indruk, als de 
hele inrichting van de bak uit een laag 
zand, stenen en misschien nog een trooste-
loze dorre boomtak bestaat? Naar mijn 
mening is dit niet een „stukje natuur", 
zoals een terrarium dat behoort voor te 
stellen. Afgezien dan van het woestijn-
terrarium, waarin tengevolge van de 
krachtige bodemverwarming, zelfs een 
spaarzame beplanting niet mogelijk is, 
moet men toch alleen al uit een aesthetisch 
oogpunt proberen of de bak niet met enige 
levende planten op te sieren is. De man 
der wetenschap mag dan al aan de in-
richting en outillage van zijn terraria ge-
heel andere eisen stellen en afzien van 
enige beplanting, wij terrariumhouders zijn 
in de eerste plaats natuurlieihebbers en 
het stukje „Natuur achter glas" moet voor 
ons ontspanning en rust betekenen en we 
moeten de daarin te houden dieren de 
ontnomen vrijheid zo min mogelijk doen ge-
voelen. 

Daartoe aangespoord door verschillende 
artikelen van de heer Walter Senfft uit 
Darmstadt, in het Duitse tijdschrift „Die 
Blume im Heim", die als onderwerp hadden: 
de inrichting van een zgn. Oerwoudterra-
rium, voor het houden van Gekko's, Anolis-
sen en tropische Boomkikkers, Het ik mij 
een terrarium voor dit doel maken. De 
constructie is zeer eenvoudig. Vermeld 
moet worden, dat de gehele voorzijde bij 
wijze van deur omlaag geslagen kan wor-
den en dat bij de overige drie zijden de 
glasruiten (die in sleuven passen) er uit 
te trekken zijn, om aldus gemakkelijk ge-
reinigd te kunnen worden. Aangezien het 
terrarium vlak bij de centrale verwarming 
staat, is als toegift een terrasolverwarming 
voldoende. Het stukje natuur, dat voorge-
steld moet worden, is een tak van een 
omgevallen boom in het oerwoud, die door 
lianen en zgn. Epiphyten — dat zijn woe-
kerplanten en schijnparasieten — over-
woekerd is. De inrichting ervan heeft nu 
ongeveer als volgt plaats. 
In het bodemgedeelte komt eerst een onge-
veer 5 cm hoge laag bloempotscherven en 
grove kiezel, bij wijze van drainage. Daar-
op plaatsen we helemaal aan de rechter-
zijde een beetje schuin overhellend een 
tak, die ongeveer zo dik is als een arm. 
Deze tak moet, indien mogelijk, een ruwe 
bast vol kloven en spleten hebben en een 
paar korte, schilderachtig gebogen zijtak-
ken. Het beste lenen zich hiervoor takken 
van een Acacia (ook vlier — Vertaler). 

Nadat we de tak door middel van ijzer- of 
koperdraad goed aan een dwarslijst van 
het terrariumdak bevestigd hebben, vullen 
we het bodemgedeelte van 't terrarium 
verder op met een mengsel, bestaande uit 
losse bladaarde met een beetje zand en 
turf en een paar stukjes houtskool. Om aan 
de bodem een zekere vorm te geven, zetten 
we op een geschikte plaats een holle wor-
telstronk of leggen er een andere tak neer. 
Nu gaan we de takken met planten bekle-
den. Eventuele gaten van zij takken of an-
dere holten worden van te voren met 
behulp van een steekbeitel iets breder 
gemaakt. Het inplanten van Epiphy'ten 
(planten, die op bomen leven en geen 
parasieten zijn, doch haar voedsel aan de 
oppervlakte der schors en aan de lucht 
ontlenen) vordert een beetje overleg. Ze 
moeten om zo te zeggen uit de stam 
groeien. We nemen een dikke bundel 
Sphagnum (Veenmos, bij elke goede 
bloemist verkrijgbaar) en doen daar mid-
den in een beetje humusrijke aarde, druk-
ken de wortels van de van hun pot ontdane 
Bromelia's (Ananasachtige planten) daarop 
en vouwen dan het sphagnum zodanig om 
de wortelbal, dat deze aan alle kanten 
daarmede omhuld is. Vervolgens bevesti-
gen we de plant met dun koperdraad in de 
uitgespaarde gaten en takvorken. In het 
begin ziet het er nog wat gekunsteld uit, 
maar wanneer de planten eenmaal goed 
aanslaan, vervaagd deze indruk spoedig 
en komt het landschaps-idee steeds meer 
naar voren. 
Als geschikte Epiphy'ten kunnen we noe-
men: Niduldrium iulgens (Glinsterende 
nestbromelia), mooi groen, iets donker ge-
marmerd met helrode trechter; Niduldrium 
Innocentii, met donkerrode onderzijde der 
bladeren. De prachtige Vriesia speciosa 
(Glanzende Vriesia) met roodbruine dwars-
banden; Vriesia saunbasi; Aregelia spec-
tdbilis, met rode bladpunten, alsook 
Aechmea minidta. Van de Cryptdnthus-
soorten zijn geschikt: C. lacerdae, C. 
zondtus, C. makoydnus. Aan de voet van 
de „oerwoudreus" zetten we een Philoden-
dron scandens, met kleine ongespleten bla-
deren, of de mooie Ph. melanochrysum met 
fluweelachtige bladeren, die goudachtig 
glinsteren. Scinddpsus pictus, donkergroen, 
zilver gevlekt, hecht zich bijzonder vast 
aan de boomschors. Niet vergeten moeten 
we de slingerplanten Clssus discolor, met 
heerlijk groene, rood en zilver getekende 
bladeren. Jammer, dat deze 's winters zijn 
bladeren verliest; hij loopt echter in 't voor-
jaar weer uit. Ter beplanting van het bo-
demoppervlak staan ons eveneens vele 
houdbare broeikasplanten ter beschikking; 
b.v. Hoffmdnnia discolor, verscheidene 
Mardnta's met opvallende bladtekening; 
Spathiphyllum bldndum. Van varens de 
sterke Pterissoorten. 

82 



Detail van de beplanting 
van een oerwoudterrarium 

Links boven: Begonia Rex Putz 
fConing-Bladbegonia 

Rechts boven i Nidularlum Fulgens 
Lem. Glinsterende nestbromelia 

Midden onder: Maranta kerchoveana 

Let op de Anolis tussen de Maranta 
bladeren. 

Op de mogelijk nog kale plekken planten 
wij de Klimmende Vijg, Ffcus stipuldta, die 
met haar sierlijke lichtgroene ranken snel 
over de grote plekken heengroeit. 
Hoe de verzorging der planten geschiedt, 
moet men natuurlijk een beetje aanvoelen. 
Zo mag men er maar niet op los gieten. 
Nadat een keer grondig begoten is, zijn we 
verder voorzichtig. Echter moeten we elke 
dag met een fijne verstuiver, b.v. een zgn.-
flitspuit, bespuiten; met warm weer zelis 
tweemaal. Maar alleen dan, wanneer de 
zon niet meer in het terrarium schijnt. De 
trechters der Bromelia's moeten steeds met 
water gevuld zijn. Voor water om te begie-
ten nemen wij regenwater, want leiding-
water laat op de bladeren en ruiten lelijke 
kalkvlekken achter. 
Het terrarium moet vlak voor 't venster 
opgesteld worden, want licht en zon zijn de 
hoofdfactoren om een weelderige vegetatie 
te verkrijgen. Al te veel zon daarentegen 
schaadt weer de tere bladeren der planten, 
zodat we genoodzaakt zijn, van tijd tot tijd 
door een gordijntje van neteldoek schaduw 
te geven. De Oostkant is daarom voor de 
opstelling de gunstigste, aangezien daar 
de hete namiddagzon minder schade kan 
berokkenen. 
En thans: welke dieren zijn het meest ge-
schikt om in deze terraria te houden? Ge-
durende de oorlog werd mijn terrarium 
slechts door een paar inheemse Boomkik-
kers, Hyla arborea, bewoond, die zich 
daar zeer op hun gemak voelden. Mijn 
vurigste wens echter was, eenmaal een 
kleine troep Anolissen, die bultengewoon 
sierlijke hagedissen, te houden. Zomer 
1947 kwam ik onverhoopt, door een dieren-
handel hier ter stede, in het bezit van 2 

paartjes Anolis carolinensis, Roodkeel 
Anolis. Ze hadden door het transport wat 
geleden en waren mager geworden, gingen 
echter in hun nieuwe woning dadelijk op 
de hun aangeboden vliegen af, die ze zelf 
in de vlucht te pakken kregen. Urenlang 
kan men er naar kijken, hoe ze op jacht 
zijn, elkander met hoog opgerichte kopjes 
toeknikken en dan hun witachtige keelzak, 
ter grootte van een Zw. franc, opzetten, 
waarbij deze dan een mooie aardbeirode 
kleur met witte puntjes verkrijgt. Hoogst 
interessant is de levendige kleurenwisse-
ling van het dier. Vanaf 't mooiste donkere 
fluweelbruin met lichte zigzagtekening over 
de rug, kunnen ze op 't volgende ogenblik 
in het meest glanzende smaragdgroen 
prijken met blauwe oogleden en schouder-
vlekken. Hun klauterkunst is door de als 
zuignapjes werkende hechtschijfjes onder 
de tenen, bijzonder groot. Ze vinden zelis 
na een sprong, aan loodrechte glaswanden 
en de gladde oppervlakte der bladeren, 
dadelijk een houvast. Ongeveer elke drie 
weken vervellen ze. Naast vliegen, die hun 
meest geliefde voedsel schijnen te vormen, 
nemen ze ook onbehaarde rupsen, spinnen 
(opgepast: geen giftige kruisspinnen), en 
in tijden van voedselschaarste ook meel-
wormen aan. De behoefte om te drinken is 
tamelijk groot; het water wordt in druppel-
vorm, na het bespuiten van het terrarium, 
van de bladeren afgelikt. Ik zag ze echter 
ook met lange teugen uit de trechters der 
Bromelia's drinken. Bij de Anolis had ik 
ook nog Hyla carolinensis, zeer sierlijke, 
slanke kikkertjes, naast welke onze boom-
kikker er welgedaan uitziet. 
Misschien gelukt het wel, binnen afzienbare 
tijd de prachtige Daggekko van Madagas-
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kar, Phelsuma madagascariensis, te im-
port6ren. Het moet een zeer dankbaar ter-
rariumdiertje voor een oerwoudterrarium 
zijn, waarvan Dr Klingelhoffer schrijft: „het 
groen van het dier is zo heerlijk mooi, dai 
de prachtigste Smaragdhagedis daarbij 
dof van kleur schijnt. Een mooi contrast 
vormen de rode vlekken. Door z'n ruste-
loos gedrag onderscheidt het zich op een 
aangename manier van de Nachtgekko's. 
Als een pijl uit de boog schiet het roodge-
vlekte lichaam van de ene zijde van het 
terrarium naar de andere, kris kras en toch 
op een zeer bekoorlijke wijze". 

De vliegenvallen, in de handel verkrijgbaar 
en tevens de meeste door liefhebbers be-
dachte inrichtingen, hebben dit grote na-
deel, dat de vliegen, die gevangen zijn, op 
de een of andere manier in 't terrarium 
gebracht moeten worden. Wie al eens heeft 
geprobeerd 'n doosje vliegen in een ter-
rarium te deponeren, weet wel wat hier 
bedoeld wordt. Een deel van de vliegen 
belandt niet op de juiste plaats, maar wel 
in de kamer! Gezocht werd dus naar een 
vliegenval, welke de buit direct in het 
terrarium deponeert. 
Het hier beschreven toestel, dat van samen-
stelling maar heel eenvoudig is, werd 
enige jaren geleden door mij in bedrijf 
gezet en functionneerde uitstekend. Voor-
opgezet dient te worden, dat de vliegenval 
met het terrarium buiten opgesteld stond. 
In verband met de weinig aangename 
geur, die deze vallen verspreiden is het 
gebruik op balcons af te raden. 
Het toestelletje bestaat dan uit een leeg 
verf- of jamblik (A), met uitneembaar dek-
sel (B). In dit deksel wordt een gat geknipt 
(C), waarvan de grootte afhankelijk is van 
de op deze bus te plaatsen aquarium-
vangklok (F). In de zijwand van de bus 
wordt eveneens een gaatje geknipt en 
hierin een aan een zijde iets omgebogen 
pijpje gesoldeerd (D). Ongeveer aan de 
tegenovergestelde zijde wordt een stevige 
ijzerdraadbeugel gesoldeerd (H), welke tot 
taak heeft de vangklok de nodige steun te 
geven en verschuiven daarvan op het dek-
sel onmogelijk te maken. Hoe meer de af-
metingen van vangklok en deksel overeen-
stemmen, m.a.w. hoe beter zij passen, des 
te beter het is. 
Wordt de val bedrijfsklaar opgesteld, dan 
moet in de bus nog een stukje grofmazig 
gaas gelegd worden, dat steunt op enkele 

Interessant zou ook de sierlijke Kielschub-
bige groene bosslang, Opheodrys aesfivris 
L., uit de zuidelijke staten van N.-Amerika, 
zijn. Haar voedsel bestaat ultsluitend uit 
insecten, nooit uit werveldieren, zodat men 
ze zeer goed in het gezelschapsterrarium 
kan houden. 
Het zou interessant zijn, misschien ter ge-
legener tijd eens van meer bevoegde zijde 
over dit speciale onderwerp iets te lezen, 
te meer, omdat er beslist dit jaar geschikt 
dierenmateriaal in groter aantal op de 
markt zal veischijnen. 

Vertaling: A. Th, Reijst 

klosjes hout (E). Hierop komt het aas, zoals 
vlees, vis of iets dergelijks. Het uiteinde 
van de vangklok wordt door een speciaal 
hiervoor in het terrarium gemaakte opening 
gestoken. Bij de door de Technische Ter-
rarium Dienst uitgegeven bouwschema's is 
hier al rekening mee gehouden, doordat 
een uitneembare rutt te vervangen is door 
een stuk triplex van dezelide grootte, 
waarin een gat uit te zagen fs, juist groot 
genoeg om de buis van de vangklok door 
te laten (G). 
Zo opgesteld, is het wachten alleen op 
zonnig weer. De vliegen komen wel op de 
lucht af, die het aas verspreidt, komen in 
de val door het inlaat-buisje, leggen hun 
maden op het aas en trachten na enige tijd 
te ontwijken, hetgeen voor een vlieg altijd 
wil zeggen: ontwijken naar het licht, dus 
naar boven. Het dier komt dus in de vang-
klok terecht en komt dan, rustig wandelend 
in het terrarium aan, waar de daar inheem-
sen al belangstellend uitzien naar de im-
migrant! 
De gelegde eieren en maden gaan niet 
verloren; integendeel, deze doen zich ver-
der tegoed aan het aas, groeien en vormen 
zo eveneens een prima voedsel, of men 
laat ze verpoppen en deponeert de ton-
netjes in een bakje in het terrarfum, waarin 
ze dan na tijd en wijle weer tot vliegen 
metamorfoseren. 
Het toestel is simpel, maar voldoet. Het 
zoeken is nu nog maar naar een inrichting, 
die buiten opgesteld kan worden, liefst ver 
van de bebouwing. De vliegen moeten 
daarvan zonder verlies weggenomen kun-
nen worden en overgebracht, eveneens 
zonder verlies, in 't terrarium. 
Wellicht zijn er reeds liefhebbers, die iets 
dergelijks uitgedacht hebben; laten zij hun 
licht niet onder de korenmaat stellen, maar 

technische TCRR^RI urn dienst 
een automatische vliegenval 

ontwerp v. d. Technische Terrariumdienst, 
o.l.v. ]. smit JR., RotteRoam 

Met een tekening door de schrijver. 
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er m e e voor d e d a g komen. Een enkel 
schets je , h o e s impel ook (zo nodig wordt 
dit immers ui tgewerkt) , met een korte be -
schrijving en er za l w e e r 'n p rob leem min-
de r zijn bij onze l iefhebberij . 
Voor hen, d ie hun g e d a c h t e n er over willen 
l a t en g a a n , het v o l g e n d e nog . Er zijn, ook 
door d e T.T.D., ve rsch i l l ende construct ies 
u i tgedach t , d ie op p a p i e r misschien wel 
vo ldeden , m a a r toch w e e r zo ingewikkeld 
waren , da t d e v r a a g gewe t t i gd w a s of er 
voor d e v l i egen soms e e n g e b ru ik saanw i j -
zing bij g e p l a a t s t moes t worden . 
Zo m a g het natuurli jk nooit zijn en boven-
dien, m a a k het zo s impel , da t ook de on-
h a n d i g s t e onde r ons g e e n na r ighe id krijgt, 
omda t er toch weer v a n d ie „v ieze" vl iegen 
in d e hu i skame r wis ten te o n t s n a p p e n . 
Adres : Techn ische Terrar iumdiens t , Schie-
w e g 89a, Rot terdam. 

Onze corrector , d e hee r J. Tuinstra, tekent 
hierbij het v o l g e n d e a a n . W a n n e e r d e door 
hem gebru ik te en r e e d s v roege r b e s c h r e -
ven v l i egenva l hiervoor gebruikt wordt , 
is z.i. s u c c e s verzekerd . Mocht het in-

Als de hooischelven weer op de nkkers gerljd 
staan is het hoogtlj in het leven van onze In-
heemse herpeto-fauna. Onze slangen, zoals adder, 
ringslang en gladde slang, doen zlch te goed aan 
de warme zonnestralen van de Augustuszon en 
eten hun bulkjes goed vol, want hun Instinct 
waarschuwt hen, dat ze zich nu reeds moeten 
wapenen voor het najaar, dat over enkele maan-
den zijn lntrede zal doen. 
In onze terraria geven we onze dieren ook rijke-
lijk en gevarleerd voeder. Een probleem vormt 
steeds voor velen de vacantie. Wie moet de dieren 
verzorgen? Onverzorgd achterlaten gaat moeilijk. 
Geen voorbarige ongerustheid. Indien u uw dieren 
v66r de vacantie flink hebt gevoederd kunnen zij 
best enige tijd zonder voedsel blijven; larven van 
amphibieen en zeer tere sub-tropische en tropi-
sche terrnriumdleren natuurlijk ultgezonderd. 
We moeten ons realiseren, dat het In de vrije 
natuur ook heel dikwijls gebeurt. dat onze her-
peto's in weken geen voeder kunnen bemachtl-
gen. Denkcn we maar even terug aan de zomer 
van 1947, welke voor de amphibieen een vastentijd 
is geworden, terwijl deze voor de reptielen een 
pertode werd van volop voeder. Waar we met het 
van huis gaan wel aan moeten denken is de 
plaats van ons aquarium met larven van sala-
manders en andere amnhlbieen. Dit moet zodanig 
geplaatst zijn, dat her bij overdadlg warm en 
zonnig weer geen last kan krijgen van overmatig 
warm water, anders vinden we bij onze thuis-
komst een bak met dode larven. 
In plaatsen waar meerdere leden van ..Lacerta" 

Schema automatlsche 
vliegenval 

h I 
£ 

brengen v a n v l iegen las t ig zijn, d a n bindt 
men eenvoud ig een stukje g a r e n a a n het 
gaas t rechter t je . Zet j ampo t p lus t rechter in 
de bak , trek t rechter los , l a a t pot s t a a n 
totdat d e v l iegen g e c o n s u m e e r d zijn. Zie 
artikel „Een v l i egenva l" , 2e jrg. „Lacer ta 
Nieuws", biz. 6. t.H. 

wonen (men raadplege de ledenlijst) helpen we 
elkaar, door bij een medelid af en toe zljn ln-
ventaris te gaan lnspecteren, dieren te voederen 
of door dieren ,,en pension" te nemen. 
Hier kunnen wij In Lacerta-verband zeer goed 
werk verrlchtenl Een aantal reptielen zorgt einde 
Augustus, begin September voor nakomellng-
schap. De In Mel door de zandhagedis (Lacerta 
agilis) gelegde eieren komen successievelljk uit, 
zodat we de jongen overal zien rondschuifelen. 
Ook de hazelworm werpt haar jongen, zeldzaam 
mooie diertjes. Van boven zilverachtig, soms 
goudbruln gekleurd en van onderen gltzwart, 
vormen deze Juweeltjes In ons terrarium. Het 
opkweken, zo laat in het seizoen, valt niet mee. 
Ook de Moerasschlldpad ziet de door haar in Mel 
gelegde eieren eind Augustus, begin September 
uitkomen, naar gelang van de temperatuur in de 
afgelopen maanden. Ook Coronella austriaca, de 
Gladde slang, zorgt elne Augustus voor voort-
planting. Dit dier, dat ovovlvlpaar Is, werpt dan 
5 tot 12 Jongen. 
In de natuur hebben de meeste larven van am-
phibieen hun gedaanteverwisseling beeindigd. 
Larven van de vroedmeesterpad (Alytes obstetri-
cans), lijkend op dulveneieren met een staart er 
aan, zwemmen vaak rond In poelen en plassen In 
ons mooie Zuld-Llmburg. 
Einde Augustus staan de meeste terraria er op 
zijn mooist bij. dus Is het dan de meest geschikte 
tijd om er eens een mooie foto van te maken. 
Van zulk een foto heeft men jaren later nog 
plelzier. t.H. 

/ 
• 

teRRaRiumkalenOeR Augustus 
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een vlieqenvooRRA&d VOOR • 
Een uitkomst voor sub-tropische en 
tropische dieren. 

In ons maandblad van Mei 1948, op blad-
zijde 72, lezen wij over de wenselijkheid 
om ook in de winter over voldoende vlie-
gen te kunnen beschikken. Dit is zeer wel 
mogelijk op de volgende wijze: (Men zie 
ook de eerste jaargang van ons maand-
blad, pagina 66.) 
Allereerst gaat men vliegen kweken nu het 
nog de tijd er voor is! Later dan September 
wit het gewoonlijk niet meer gelukken. 
Zeer eenvoudig gaat dat op een dode vis, 
een dood terrariumdier, een dode vogel, 
die men gewoon maar buiten legt, lieist 
aan de rand van de zonneschijn, dus waar 
het warm is, doch waar de kweek geen 
gevaar loopt van te verbranden. (Denk 
ook aan de lieve poesen, red.) 
„Beweegt" het prooidier goed van de 
maden — die het uiivreten — dan legt men 
het elders in een trommel. Liet men het 
gevalletje buiten liggen, dan zou men 
spoedig merken, dat mussen en dgl. ook 
van maden houden! In die trommel laten 
we de maden zich nu rustig verpoppen, en 
inspecteren daarbij dagelijks hoe ver het 
met de kweek is. Want wij willen nu pop-
pen gaan bewaren en het is dikwijls een 
kwestie van een enkele warme dag en al 
uw poppen komen uit en zijn weggevlogen. 
Vinden wij de tonnetjes, dan nemen wij 
die weg, en doen ze in een goed sluitende 
bus met zaagsel, dat door een doekje bo-

„in nomine justim" 
De artikelen van de heren Reijst en van 
Bruggen („Lacerta" Mei 1947 en April 1948) 
over de Hardoen, Agama stellio L., zijn 
oorzaak van het schrijven van dit artikel. 
Zij noodzaakten mij in mijn pen te klimmen 
om mijn lievelingsdieren tegen de verschil-
lende „aantijgingen" te verdedigen en hun 
„recht" te doen wedervaren. 
Beide schrijvers ontleenden hun stof aan de 
literatuur, de hiernavolgende passages zijn 
het resultaat van persoonlijk waarnemen 
van deze aantrekkelijke en mooie dieren. 
In het artikel van Reijst wordt vervolgens 
vermeld, dat bodemverwarming noodzake-
lijk is. Bij mij hebben ze niet alleen gedu-
rende de afgelopen winter zowel overdag 
als 's nachts geen bodemverwarming, maar 
ging ook des nachts alle verwarming uit 
(zowel lamp als kachel; zie voor nadere 
bijzonderheden mijn artikel „Bodemverwar-
ming en constante temperaturen", in het 
Juni-nummer, pagina 78). 
Ook tegen de door Reijst en van Bruggen 
geuite mening, als zouden zij zelfs na 
jarenlange „gevangenschap" hun vrees-
achtigheid niet aileggen, moet ik stelling 
nemen. Want het mannelijk exemplaar b.v., 

i winteR 
6OOR 6. j . v. 6. Laan, soest&nk 

venop wat vochtig gehouden wordt. Voor 
die bus zoeken wij een plaatsje daar, waar 
het donker en koud is, dus b.v. in de kel-
der. Men zal nu zien, dat men op deze 
wijze een mooie voorraad van de bruine 
,,tonnetjes" kan aanleggen, een voorraad, 
die in de wintermaanden prachtig van pas 
komt, want dan doen wij er telkens wat 
van in het terrarium, dat dan verwarmd is 
of in een verwarmde kamer staat, en wij 
zien enkele uren later de vliegen door onze 
Roodkeelanoli's nagejaagd worden. Wil 
het met het uitkomen niet gelukken, doe 
dan wat zaagsel met poppen in een ge-
sloten jampotje, en zet dat bij de kachel. 
Juist dan, als het zaagsel wat vochtig is, 
ontwikkelt zich een atmosfeer, die voor het 
spoedig uitkomen bevorderlijk is. 

Voor hen, die in een grote plaats wonen, 
waar winkels met visserij-artikelen geves-
tigd zijn, is een nog eenvoudiger methode 
om naar dergelijke winkels te gaan en de 
bruine ..tonnetjes" tegen betaling over te 
nemen. Voor de spoitvissers verkopen deze 
naturalisten veelal maden, die in warme 
perioden zeer tot hun misnoegen direct 
gaan verpoppen en in deze kwaliteit niet 
meer aan de sportvissers verkocht kunnen 
worden. Meestal gooien zij de poppen dan 
weg om een vliegenplaag in hun winkel 
te voorkomen. Weest er dus tijdlg bij en 
maakt een afspraak met zo'n winkelier. 

•t H. 
OOOR j . BovenkeRk JR., amsteRoam 

dat nu (April) ongeveer 7 maanden in mijn 
bezit is, rent in 't geheel niet meer weg als 
wij bij de bak komen, wel blijft hij dan 
onbeweeglijk zitten en houdt ons voortdu-
rend in de gaten, terwijl zijn ogen beginnen 
te „gloeien". Na ongeveer 3 maanden nam 
hij zelis de meeltorlarven uit de hand aan. 
Ook is het niet nodig een doek met een 
kijkgaatje voor de bak te hangen, daar ik 
hen soms uren voor de bak gade sla, zon-
der dat zij zich aan mijn aanwezigheid 
storen. Wel zijn zij schuw wanneer meer-
dere personen bij de bak komen of wel 
zich in de kamer bevinden. 
Wat hun intelligence betreft, voor zover 
men bij deze dieren van intelligentie kan 
spreken, heeft de door van Bruggen ge-
noemde Lurasco hen beter waargenomen 
dan Klingelhoffer, Krefft, enz. 
Om dit te staven zal ik enige voorbeelden 
aanhalen, waaruit het tegendeel blijkt van: 
„dat de hersenen slecht reageren op de 
opgedane ervaringen". 
Pas in de bak geplaatst, sprongen zij er 
om de haverklap uit. Betrekkelijk snel ver-
minderden deze „wanderungs" neigingen; 
wel rennen zij nog in voile vaart langs de 

86 



rotswand, maar uiterst zelden vindt het nog 
plaats, dat zij de bak uitspringen, b.v. bij 
een door ons onverwachts gemaakte be-
weging. Wel zitten zij nog zo nu en dan op 
de rand (daar de bak 's avonds open is), 
maar keren uit eigen beweging weer in de 
bak terug. 
Ook het doelloos tegen de ruit rennen hield 
spoedig op en uit hun handeling blijkt dui-
delijk, dat zij het glas als een vaste, 
ondoordringbare materie hebben leren 
kennen. 
Het volgende vond is een zeer aardig voor-
val: In 't begin liet ik eenmaal per week 
druppelsgewijs uit een gietertje water 
vloeien langs de rots. Hierop reageerde het 
wijfje door naar boven te klimmen, met de 
achterpoten op de bovenrand van het ter-
rarium te gaan staan en met de voorpoten 
tegen het gietertje aan, zodat zij verticaal 
stond, de druppels nog voor het vallen van 
de tuit weg te likken. Dit had een paar 
maal plaats gehad en de derde maal her-
haalde ik deze handeling, echter zonder de 
gieter te vullen, daar ik wilde wachten op 
een kennis, die graag deze drinkerij eens 
wilde waarnemen. Het wijfje klauterde ech-
ter naar boven, nam haar standplaats 

tegen de gieter aan in en bleef in afwach-
ting naar de tuit staan kijken, eerst na 3—5 
minuten, alsof zij het nutteloze van longer 
wachten inzag, daalde ze weer af in de 
bak. 
Eveneens de moeite van het vermelden 
waard is, dat, zo ik 's middags laat ben 
met de infraroodlamp boven hun bak in te 
schakelen, zij uit hun „indolente" houding 
ontwaken en reeds naar beneden komen 
(zij slapen boven in de bak) voordat de 
lamp aan is. Ook des avonds, wanneer ik 
nog laat aan het werk ben en hun lamp 
longer brandt dan gewoonlijk, begeven zij 
zich toch op de voor hen normaal gewor-
den tijd, ter ruste. 
Vermoedelijk leven zij in hun streek van 
herkomst met meerdere soortgenoten bij-
een, daar beiden voortdurend in elkanders 
nabijheid leven, elkaar achterna rennen en 
ook naast of op elkaar tegen de muur of 
in rotsholte gaan slapen. 
Ik geloof wel, met bovenstaande voldoende 
aangetoond te hebben, dat zij wel voor 
nieuwe indrukken vatbaar zijn en deze 
opnemen, waarmede niet beweerd wordt, 
dat dit bewust zou geschieden. 

VOOR ons tRopisch teRRaRium een 
ZelfveRVaAROIQOe hVQROmeteR OOOR O. J. van 6eR laan, soestoijk 

Een hygrometer, een instrument om de vochtlg-
held van de lucht te meten, Is voor de terrarium-
houder een belangrijk Instrument; ja, men mag 
zeggen, dat het voor degene, die een tropisch 
terrarium houdt, wel 'n onmisbaar instrument is. 
BIJ onze inlandse terraria toch, staat het terra-
rium in open verblnding met de bultenlucht, en 
In het algemeen gesproken, zal het dier dus In 
zljn gevangenschap dezelfde vochtigheidsgraad 
ontmoeten als In de vrije natuur. Toch bleek mij 
dan wel eens, dat ook hier een hygrometer nuttlg 
werk kon verrlchten, althans tot mijn verrassing 
kon aantonen, dat de atmosfeer in mijn bak in 
doorsnede genomen te vochtig of te droog was 
voor de dieren en de planten, die ik er In onder-
gebracht had. 
Maar houdt men sub-tropische of tropische ter-
raria, dan kan men niet zonder. Hier immers 
vormt de luchtlnhoud een van de bultenlucht 
afgesloten lgeheel. Wel te verstaan, ztjn er ventl-
latle-openlngen, maar het kan nooit onze bedoe-
llng zijn, om te veel te ventileren, want al ven-
tllerende raken wij onze kostelljke en (kostbare) 
verwarmde lucht kwijt. 
En nu komt dnarbij, dat — naar mij gebleken is, 
en het Is heel wel mogelijk, dat het met de wet-
ten der natuurkunde volstrekt niet strookt, maar 
dat kan ik niet helpen — dat vochtige lucht niet 
zo spoedig warm Is als droge lucht, doch daaren-
tegen de warmte veel langer vasthoudt. Echter, 
begint vochtige lucht af te koelen, dan koelt zij 
tot een lagere temperatuur af dan droge lucht, 
die dus, en daarop komt het neer, niet zulke 
ultersten van temperatuur vertoont. 
Zo ziet men, dat het voor het economisch ver-
warmen van een terrarium, wel iets ter zake doet, 
of de lucht in de bak vochtig of droog is, en de 
mens, meestal de weg van de mlnste weerstand 
klezende, zal zich er gemakkelijk toe laten ver-
letden, om de lucht In zljn terrarium wat voch-
tlger te houden dan met het oog op de bevolklng 
strlkt oirbaar Is, met andere woorden: zonder 

Met twee tekenlngen door de schrijver 

bllkken of blozen het welzljn van zijn dieren 
te offeren aan de economle van het verwarmen. 
En dan is het volstrekt noodzakelijk, dat men 
een hygrometer In zljn terrarium heeft hangen, 
waarvan de wljzer ledere poging om de dieren te 
verschalken onverblddelljk reglstreert. 
Nu zljn hygrometers moeilijk te verkrijgen, en al 
waren ze er in overvloed, niet Iedereen zal het 
daarvoor benodigde geld kunnen ultleggen, en 
vorder nog: het Is vaak wel zo leuk, wanneer men 
zljn hulpmlddelen geheel zelf vervaardlgt. Zo 
zullen we dan hierna het zelf vervaardlgen van 
een hygrometer beschrljven. 
De grondstoffen zljn niet moeilijk te krijgen. Men 
heeft nodig een plankje van b.v. 5 x 20 cm, llefst 
van behoorltjk hout, dat niet spoedig krom trekt, 
verder wat afvalrommeltjes, zoals leder die wel 
bez t t . . . boutjes en moertjes, een koperen pen-
nut Je met schroefdraad, waarop een paar ronde 
schljfjes draalen, een paar koperen dlngetjes, 
waarvan Ik de naam niet weet. maar die men zo 
eens overhoudt uit een oude electrlsche schel of 
een radlotoestel of uit een oude schakelaar, 
voorts een paar stukjes blik, en tenslotte een 
vrouwspersoon van niet al te hoge leeftijd. 
Een tekening zegt meer dan een lang verhaal, 
daarom raadplege men de lllustratle bij hetgeen 
volgt. 
Bovenaan komt een klein koperen haakje of lets 
van die aard. Wat lager bevestlgen we een wijzer-
plaatje. WIJ knlppen dit uit een stukje bilk, be-
vestlgen het met een paar boutjes op het plankje, 
houden het op een afstand van b.v. 1 cm daar-
van door een paar busjes over de boutjes te 
schulven, en schllderen het daarna wit met een 
matte verf. 
Weer wat lager komt de elgenlljke „machlneka-
mer". TJ bulgt daarvoor een stukje blik om, als 
aangegeven, zodat het misschien een 4 of 5 cm 
van het hout afsteekt, knipt er een paar llppen 
aan om het op het plankje te bevestlgen, en gaat 
daarna aan uw asje werken. 
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Chamaeleon vulgaris Daudln 
Bewoner van een troplsch terrarium. 
Zeer gevoelig voor wlsselingen in de 
temperatuur en vochtigheidsgraad. 

Dit asje is een koperen pennetje, waarop een 
schroefdraad, en aan beide zijden een fljne punt. 
Wij vijlen dit b.v. uit een lang koperen boutje. 
Dit asje moet nu vrij en vederllcht in het bllkken 
hulsje kunnen draaien. Tot dat doel slaat u een 
spijkertje of iets van die aard, waarin u een zeer 
ondlep putje getikt of geboord hebt, In het 
plankje, en aan de binnenzijde van de kop van 
het bllkken hulsje slaat ge met een fijne priem 
ook zo'n putje. 
Hebt ge dat allemaal klaar, en draait het pen-
netje mooi licht en gemakkelijk, zonder er 
nochtans bij het mlnste of gerlngste uit te seine-
ten, dan Is het moeilijkste deel van het werk al 
achter de rug. 
Want nu draait ge er de ronde schijfjes op waar-
van Ik sprak, en wel: drie stuks, z6 dat ze onge-
veer een centimeter van elkaar af zitten. Een 
llchte tlk met een hamer of een kleine verstorlng 
van de schroefdraad Is meestal voldoende om te 
voorkomen, dat ze terugdraaien, wat voor de 
bultenste schijfjes geen onoverkomenlljk bezwaar 
vormt, doch bij het middelste niet mag voor-
komen. 
En nu nog iets zwaars gezocht van een gram of 
20. liefst met een oogje of een knopje er aan, en 
we zljn met ons machlne-bankwerk al een heel 
eind op streek. 
Dan komt het meest delicate deel, want nu 
moeten we op Jacht naar een vrouwenhaar, en 
wel llefst een haar van een Jonge vrouw, en het 
worde aan ieders vlndingrljkheld, omstandlghe-
den en persoonlijke moed overgelaten, dit onmls-
bare onuerdeel te bemachtlgen. 
Gaan we nu ons instrument In elkaar zetten, dan 
is het wel raadzaam om zlch wederom van de 
hulp van een lid van de andere kunne te voor-
zien — de leeftijd doet er nu niet meer toe, al 
zal de persoonlijke smaak welllcht een woordje 
meespreken — want het knopen van zo'n vrou-
wenhaar Is voor mannenvlngers een werkje om 
stapelgek van te worden. 
Zo wordt nu de haar vastgeknoopt aan het bo-
venste haakje, achterom de wljzerplaat gebracht, 
en enkele slagen om het asje gewlkkeld. Dit laat-
ste doet men als volgt: eerst tussen het schijf Je, 
dat het dichtst bij het plankje zit en het mid-
delste schijf je van links naar rechts, vervolgens 
over het middelste schljfje heen — gewoonlijk 
zijn de randen van zo'n schljfje gerlbbeld, zo 
niet, dan vijlt men er een gleufje In — en ten 
laatste naar het bultenste schljfje toe van rechts 
naar links. Men doet dit op deze wijze, opdat de 
haar op het asje niet zal slippen. en haar bewe-
gingen getrouw daaraan zal mededelen. 
Het mooiste is het, wanneer men de haar de 
laatste maal een slag of vier om het asje wlkkelt, 
en daarblj de schroefdraad volgt. 
Aan het stuk haar, dat nu nog overschiet, kno-
pen wij het gewlchtje vast. 
Zo is de haar gespannen, en u zult zien, dat er 
aardig wat rek In zlt, en dat leder langer en 
korter worden zlch meedeelt aan het asje, en dus 
ook aan de wljzer, die wij aan het laatste schljfje 
bevestigd hebben. Over die wljzer hebben wij nog 
niet gesproken, tenelnde ons verhaal niet te lnge-

wlkkeld te maken, maar het prlnclpe zal duide-
lijk zljn: hij kan bestaan uit een stripje messing 
of een koperdraadje, dat gesoldeerd of op andere 
wijze bevestigd Is aan het bultenste schljfje. en 
reikt tot op het wijzerplaatje. 
Nu gaan wij onze haarhygrometer ijken, en heb-
ben daarvoor de hulp nodig van een ..heuse" 
hygrometer. Probeert u die eens voor een paar 
dagen te lenen bij een opticlen of bij een slga-
renwtnkelier. Hebben zij uw lnstrumentje gezten, 
dan moeten het al grote nurksen zijn, als zij 
niet willen medewerken. Maar wil het niet ge-
lukken, dan behelpen wij ons op andere wijze, 
hetgeen zal blijken. 
Op een „heuse" hygrometer staan meestal de 
getallen 100, 70, 50, 30, 10, en die bedulden een 
vochtigheidsgraad in procenten van de lucht, 
zodat men aan die cijfers respectievelijk de vol-
gende betekenls kan toekennen: zeer vochtig (zeg 
maar nat!), vochtig, normaal, droog en zeer 
droog. 
Nu gaan we beide hygrometers naast elkaar 
brengen In allerlel atmosferen, en staan om te 
beginnen verbaasd over de grote gevoeligheld van 
ons elgen lnstrumentje. Maar van die verbazlng 
bekomen, zetten we nu op onze wljzerplaat een 
krasje, waar onze wljzer staat. als de offlctele wlj-
zer een getal aangeeft, verdelen naderhand de 
rulmte tussen die krasjes In gelijke delen en klaar 
Is Kees. 
Verontrust u niet, wanneer de afstand van 
100 tot 50 groter of klelner Is dan die tussen 50 
en 0; dat wil voor ledere haar wel weer anders 
zljn. 

figuur 1 
Vooraanzicht haarhygrometer 

A 
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Hoe scheppen we nu die verschillende atmos-
feren? Wel, dat gaat heel eenvoudig. De ultersten 
vinden wij door onze lnstrumenten achtereen-
volgens te plaatsen in een goed sluitende bus, 
waarin wat ongebluste kalk Is, (zet bij de stand, 
die uw wljzer inneemt, gerust maar een 0) en ze 
vervolgens op te hangen aan de wand van een 
andere bus. die ook zoveel mogelijk afgesloten Is, 
op een paar gaatjes na, en waarin u water onder 
Invloed van llchte verwarming gerulme tijd laat 
verdampen. En voor ,,50" hangt u beide lnstru-
menten op allerlel mogclljke plaatsen buiten en 
binnen, en klest daarvan het gemlddelde. U ziet, 
wij kunnen ons ook zonder een ..heuse" hygro-
meter behelpen, want ook zonder zo'n apparaat 
vinden wij wel ten naaste bij de ulterste en 
middelste graden. 
En dan tenslotte nog een beschermlng er om 
heen van gaas, want een hagedis vindt het 
machtlg interessant om zlch met zijn poot In het 
haar te verwarren, en sleept het hele geval even 
later achter zlch aan door het terrarium. 
Wanneer we dan nog opmerken, dat de wljzer in 
een woestijnterrarlum "tussen 10 en 20 welfelen 
mag, dat hij In een troplsch oerwoud ongeveer 
tegen de 70 aan kan komen. doch dit getal maar 
zelden overschrijdt, dan menen wij u voldoende 
ingellcht te hebben, en geven u alleen nog deze 
tip: wil het niet lukken met het vastknopen van 
de haar, laat er dan voorzichtig een druppeltje 
warme brleflak op vallen, of kleef haar vast met 
hars, althans met een organlsch middel. 
En tenslotte dan: veel succes met uw hygro-
meter. 
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de veRWARminqsinstallable VOOR mijn tRopische teRRARia 
OOOR ]. p. van ben weRff, RotteRbam 
Met een tekening door J. Smith, Rotterdam, 
Technische Terrariumdienst. 

In mijn tuin heb ik een reptielenhuis ge-
bouwd, geheel van glas met een aantal 
vaste terraria, ingericht voor reptielen en 
amphibieen. Dit terrariumhuis is aangeslo-
ten aan de waterleiding en aan het electri-
citeitsnet, doch een verwarmingsinstallatie, 
die het hele glazen huisje verwarmt, bezit 
ik helaas nog niet. Hoewel de temperatuur 
op zonnige dagen soms zeer hoog kan 
stijgen, moest ik ten behoeve van een drie-
tal grote vaste terraria, waarin ik tropi-
sche reptielen en amphibieen houd, voor 
de wintermaanden, voor zonloze dagen in 
andere jaargetijden en voor de nachturen, 
omzien naar een verwarmingsinstallatie. 
Het is mij gelukt een eigen systeem uit te 
denken, dat tot nu toe uitstekend heeft 
voldaan. Toen onze redacteur eens bij me 
op bezoek was, was hij zo enthousiast 
over deze verwarmingsinstallatie, over het 
eenvoudige systeem en over de practische 
resultaten, dat hij mij verzocht dit systeem 
aan de andere leden bekend te maken 
door middel van ons mooie maandblad, 
aan welk verzoek ik volgaarne voldoe aan 
de hand van een tekening, welke de heer 
J. Smith van onze Technische Terrarium-
dienst (wat prettig, zo'n deskundige tech-
nische steun te bezitten) heeft vervaardigd. 
Daarvoor is ook hij even zeli komen kijken. 

Hier volgen dan de technische gegevens: 
De bodems van de drie tropische terraria 
bestaan feitelijk uit bakken met een dub-
bele bodem. De ruimte tussen de bovenste 
en onderste bodem bedraagt 5 cm. De 
bovenste plaat (H) is van zink. De ruimte 
tussen de dubbele bodem is verdeeld in 
een labyrinth. De onderste, of eigenlijke 
bodem is van hout. Voor het vervaardigen 
van het labyrinth gebruikte ik eenvoudig 
houten plankjes. Dit labyrinth dient om de 
afgewerkte verbrandingsgassen onder de 
gehele bodem door te voeren, waar ze 
achter in het terrarium door middel van een 
schoorsteentje (A) — wat gecamoufleerd 
is door kurkschors — verdwijnen in de bui-
tenlucht. 
Dit schoorsteentje loopt dus eerst door het 
terrarium en daarna door het terrariumdak 
heen naar buiten in de kas. Op die manier 
wordt aan de afgewerkte verbrandings-
lucht nog zoveel mogelijk warmte voor de 
terrariumlucht onttrokken. Aan de voorzijde 
van het terrarium is onder de bovenste 
bodem een platte zinken doos (D) gemon-
teerd. Op de tekening is deze doos ten 
opzichte van de gehele installatie niet zo 
groct getekend, maar in werkelijkheid is 
zij bij mij longer. 
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Schema van de verwarmingsinstallatie. 
Voor beschrljvlng en verklarlng der letters, zie de tekst. 

Onder deze doos zit een verwarmingskastje 
(C), waarin een of twee petroleumbranders 
slaan opgesteld; al naar gelang de tem-
peratuur hoog of laag is brand! er een of 
branden er twee. Vanuit de verwarmings-
doos loopt een roodkoperen circulatiebuis 
(E) langs de zij- en achterwand van het 
terrarium en loopt links onder de bodem 
weer in de platte doos uit. Op het laagste 
punt zit een aftapkraantje (G), zodat men 
het apparaat bij eventuele lekkage of om 
andere reden kan laten leeglopen. Rechts 
loopt de stijgbuis door tot boven het ter-
rariumdak, aan het einde voorzien van een 
waterreservoir (F). Dit reservoir is aan de 
buitenzijde ge'isoleerd. De isolering ge-
schiedde met geribd karton in dubbele 
laag, met de ribben horizontaal. Ook het 
deksel van dit reservoir werd ge'isoleerd. 
Het reservoir moet steeds voor 2/3 gevuld 
zijn. Over de zinken bodem (H) en platte 
doos (D), welke een vlak vormen, komt de 
eigenlijke grondlaag en het eventuele 
poeltje. 
Nu volgen enkele maten van het terrarium, 
dat met deze verwarmingsinstallatie wordt 
verwarmd. 
De grondoppervlakte van mijn terrarium is: 
100 cm lang bij 80 cm breed. De hoogte van 
de bak is pl.m. 80 cm. De platte verwar-
mingsdoos is 80 cm lang bij 18 cm breed 
en l'/i cm hoog. De gangen in het labyrinth 
zijn 5 cm hoog en 6 cm breed. De circula-
tiebuis (E) is van rood koper en heeft een 
doorsnede van pl.m. l j ^ cm; 2 cm in door-

snee zou nog beter zijn. Het reservoir (F) 
is gemaakt van een groentenblik van 1 liter 
inhoud, van binnen en van buiten flink ge-
verfd tegen het roesten. Met dit warmwater-
systeem houd ik de luchttemperatuur des 
nachts op 20 a 22° C, bij een temperatuur 
buiten de bak van 0 tot 2° C. 
Hierbij dient men dan in ogenschouw te 
nemen, dat het terrarium bij zulke lage 
temperaturen buiten de bak tevens geheel 
is afgeschermd met platen geribd karton. 
Bij een hogere buitentemperatuur gebruik 
ik slechts een brander, waarbij de tempe-
ratuur in het terrarium soms tot 28 a 30° C 
kan oplopen. 
Tenslotte moet ik nog melden, dat op don-
kere dagen en bij koud weer nog een 
electrische kooldraadlamp van pl.m. 70 
Watt in het terrarium brandt. Deze kool-
draadlamp hangt in het terrarium tegen het 
dak en is voorzien van een reflector, zodat 
de warmte naar beneden straalt. Met alles 
moet men echter rekening houden, dat mijn 
vaste terraria zich bevinden in een glazen 
tuinkas, waarin door het vele glas de 
temperatuur zeer sterk aan wijzigingen 
onderhevig is. Als bljvoorbeeld de buiten-
temperatuur 0° C bedraagt, dan is de tem-
peratuur in deze glazen kas ook bijna 
dezelfde. Zou zo'n terrarium in een huis-
kamer of een serre staan opgesteld, dan 
zou een dergelijke lage temperatuur na-
tuurlijk nooit bereikt worden en dan zal de 
temperatuur in het terrarium met een der-
gelijke verwarming beduidend hoger zijn. 
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Voorbeeld van een fraal begroeld troptsch terrarium 
Foto J. Th. ter Hoisi 

Eigenaar: schrijver van dit artikel. 
Almetingen: hoog 80, lang 55, diep 80 cm. 
Hooldmotiei: Boomstobbe met takken; Bewonen: Tropische hagedissen o.a. Lcguanen. 
Beplanting: Rechts boven domineert de Dwergcocospatm (Cocos Weddelliana Wendl.) Aan de voet daarvan 
het kruipend plantje Ficus repens; daaronder Alocacia metallica (met hoge, smalle steel). De linker helft wordt 
ingenomen door Caladium Bicolor, waarvan vier hartvormige bladeren domineren, alsmede door de Goudbonte 
Eurya (Eurya japonica Thunb.) (aan de voet van een stuk kurkschors) en een Flamingo-plant (Anthurium 
Scherzerianum) 
Geheel onderaan ziet men duidelijk twee bladeren van de Maranta, daarnaast een varieteit van een Cryptanthus 
en daarnaast weer een blad van de Aegleonema. 
Vlak onder thermometer en ook geheel rechts onderaan nog enkele Cryptanthus varieteiten. 
De foto werd genomen Juni 1948. 

Ik hoop, dat mijn krabbeltjes er toe mogen komen we tenslotte tot een ideale oplos-
bijdragen, dat er meer terrariumhouders sing, een g o e d e verwarmingsinstallatie 
hun ervaringen op het geb ied van verwar- voor een mooi tropisch terrarium. 
ming zullen openbaren. Op die manier 
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hoe men op 't platteUno oenkt OVCR sUngen 
OOOR Rein schut, meppeL 

Nooit is een uitstapje naar de Drentse hei 
tevergeefs. Altijd is er wat te zien en te 
horen. Wanneer je een halve dag door de 
hoge hei, door moeras en stuifzand hebt 
gezworven, kan het voorkomen, dat de pijp 
niet meer smaakt en de zon erg warm be-
gint te worden. Dai is het tijd om al dwa-
lend een bewoond plekje op te zoeken, 
waar eenvoudige mensen wonen, die een 
pomp of een welput bezitten. Tien tegen 
een, dat je dan bij een klein boerderijtje 
belandt, waar een troep kippen, een geit 
en 'n hond, mitsgaders wat kleine kindeien, 
hun dagolijkse bezigheden uitoefenen. 
Water wordt nooit geweigerd en de boer 
of boerin, of beider blonde dochter, gedien-
stig als altijd jegens vreemden, laat al 
gauw de emmer in de diepe welput zakken, 
waarna het heerlijk koude water alle onge-
mak wegneemt. „Zo, bi'j an 't kamperen?" 
wordt er vaak gevraagd, of „An de kuier?" 
Dan begin je te vertellen, dat je de hei en 
de bossen zo mooi vindt, dat je altijd tussen 
de vier muren leeft en eens blij bent ruime 
grond onder de voeten te hebben, en, per 
slot van rekening, eens wilt proberen wat 
slangen te vangen. „Wat zeg ie mi'j doer, 
slangen?" Ongelovig word je eens opge-
nomen. „Slangen? wat doe'j daor now in 
de vredesname mit? Ie slaot ze dan toch 
zeker dood, oooh, doe'j dat veur een zie-
kenhuus of zo?" Nee, doodgeslagen worden 
ze niet en voor een ziekenhuis zijn ze ook 
niet bestemd en je gaat eens uitleggen, 
waarvoor ze dan wel worden gebruikt. Van 
een terrarium heeft men blijkbaar nog 
nooit gehoord. Zo tussen de bedrijven door 
haal je je eventuele vangst eens voor de 
dag. „Pas maar op jong, kan ie d'r niei 
jutkoom'n? tk heb 't niks op die lilleke 
dingen staon. Ja, lest hek d'r ook nogal ien 
ezien, maar ik houwe ze maar liever dood 
of lope d'r een ende umme toe." Wil het 
toeval dat je een Ringslang bij je hebt, dan 
is men een beetje minder bang want zo'n 
„waterslange" is niet gevaarlijk. „Is wel 
een mooi biesie en dat is 't, maar . . . vast-
holl'n, now, holt em zelf maar vaste en 
goed ook; ik zie ze liever op 'n ofstaand." 
Dat ringslangen niet gevaarlijk zijn, weet 
men over 't algemeen wel, maar een Adder 
te verwarren met dit dier helaas ook. „Hoe 
vang ie die dingen now? Ie mut ze toch 
zeker anpakk'n? Hoe dfirvie toch! As z' oe 
stikt, go'j dood". Dan ga je eens vertellen, 
hoe zoiets in z'n werk gaat. Adders en wa-
terslangen kent men wel, over Gladde 
slangen heeft men weinig of niet gehoord. 
Wel over „Bosspinnen'. l) „He? Bosspin-
nen?" „Ja, van die kleine gele slangies. 
Die bin nog ondeugender dan een adder; 
as die oe stikt go'j vaste dood." Wat kan 
dat nu weer zijn? „Wi'j vient ze nogal ies 
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met stobbenrooien, ze zft meest in de 
grond." Eindelijk heb je in de gaten, dat het 
Hazelwormen moeten zijn, die men bedoelt. 
Eigenaardige volksnaam Bosspinnen. Hoe 
komt men eraan? Nog steeds heb ik dit niet 
kunnen uitvissen. Dat ze giftig zijn, en erg 
ook, is hier algemeen bekend. Een uitzon-
dering maakte een jager. Hij beweerde het 
tegenovergestelde. Ik vroeg eens, of men 
een geval wist, dat iemand door een adder-
beet was overleden, maar neen, dat niet, oi 
hoogstens weet men zich een geval te her-
inneren. Maar toch wordt iedere slang, 
wanneer men tenminste durft, onherroepe-
lijk doodgeslagen. Wanneer men durft, 
want ik geloof, dat men de meeste malen 
niet durft. Des te beter voor de slangen en 
voor ons. Turfstekers, die ze tegenkomen, 
weten er doorgaans wel raad mee, maar 
die hebben dan ook een niet al te stompe 
schop in de vingers. 
Of ik wel eens een hoepelslang had gezien, 
vroeg me een- oud vrouwtje ergens bij 
Koekange. „Nee? Now ikke wel. Met eig'n 
oog'n hek d'r iene ezien. Hi'j had de start' 
in de bek en rolde zo veur mi'j uut." „Da's 
kras!" „Now, ie magt het geleuv'n of niet, 
maar 'k heb 't zols gezien, daergins bi'j die 
wal." „D'r bin ook koningsslangen", wist 
me een boer in Havelte te vertellen. „As die 
fluit'n koomt aUe slangen uut de buurte d'r 
op of en dan bint 'r zo een hele bulte bi'j 
mekare." We geloven zoiets natuurlijk 
direct en zullen wel oppassen er niet tegen 
in te gaan, want meestal heeit de verteller 
dan geen zin meer om nog meer nieuws op 
te dissen, en het is juist zo interessant. Ook 
deze man liep liever 10 meter om, dan een 
beet op te lopen, waarin hij toch gelijk had. 
Wanneer de nood ertoe dwingt, moet men 
wel eens ingrijpen. Een potige boerin liet 
me eens de overblijfselen van een grote 
adder zien, die ze met een mestvork had 
doodgeslagen. Drie moten waren te onder-
scheiden en voorwaar ik was blij, dat het 
mens reeds weer gekalmeerd was. „Ik mut 
er niks van hebben, maar disse zat vlak 
bi'j huus en a'j ze in huus kriegt, ku'j d'r 
zeli wel uutloop'n. Ik houwe ze dood heur." 
.Jammer", merkte ik op, en toen had je dat 
gezicht moeten zien. Of ik ze soms zo graag 
mocht. Toen heb ik gezegd, dat ik liever 10 
levende adders had dan een dooie en ben 
eens gaan uitleggen waarom en waarvoor, 
maar de eeuwige vijandschap tussen de 
slang en de vrouw praat je er toch niet uit. 
Ze vroeg, of ik ze soms naar een dokter 
bracht, om het „vernien" er uit te halen. 
Ze bedoelde het gif. Men blijkt daar alqe-
meen in de veronderstelling te verkeren, 
dat dokters het gif voor medicijnen of zoiets 
gebruiken en naar ik meen, wordt het inder-
daad wel in laboratoria gebruikt. Men zou 
"J De naam ..BOSSPIN" voor de hazelworm komt inderdaad 
meer In de literatuur voor. tH. 



ook niet weten , wa t je er a n d e r s m e e zull 
d o e n ; hoogs t en s ve ronders t e l l en ze nog, dat 
je ze a a n d e d ierentuin c a d e a u geeft. 
De j age r , d ie niet ge loo ide , da t een haze l -
worm giftig is, wist m e e e n a n d e r g e v a l te 
ver tel len, da t m e toch wel een bee t je a l te 
grijs voorkomt. „Weet ie wel , da t een a d d e r 
zien jong 'n uut d e zied k r ig?" Nee, da t wist 
ik natuurlijk niet, wan t ik h a d n o g nooit d e 
geboo r t e v a n jonge a d d e r s gezien. „Now, 
de jongen vree t 'n zich d'r a a n d e k a a n t ' 
uut ." Nooit gezien. „Now, 'is v a s t e waor , en 
ik h e b ook ies ezien, hoe een a d d e r een 
m o e s vang t . " De m a n ver te lde , da t hij een 
a d d e r e e n muis z a g bes lu ipen . De muis 
w a s o n g e v e e r 'n mete r v a n d e a d d e r ver-
wijderd, d e e d niets d a n p iepen , m a a r weg -
lopen niet. De muis w e r d g e b e t e n en g ing 
toen a a n d e h a a l . „Maa r a l w a s hi'j ook 
honde rd mete r wege loop 'n , d e a d d e r h a d 
'm wel w e e r evunnen , want ze kunt het 
roek 'n ." Over 't a l g e m e e n weet men er bit-
ter we in ig v a n en da t komt hierdoor , dat 
men liefst zo we in ig mogeli jk met da t 
„li l leke g e d i e r t e " te m a k e n heeft. Een s lang , 
de n a a m zelfs a l , is een soort verschr ikking 
en b i jgevolg is men er d o o d s b a n g voor. 

VAN DE BIBLIOTHEEK aWederom konden wij onze 
blbliotheek ultbrelden met 
een 7-tal werken, te weten: 
128: Robert Mertens, „Die 
i.niche uiiil Kriechtiere des 
Rheln-Main Gebietes" (met 
zeer fraale foto's), waar-
borgsom / 5,—; 
No. 129: „Pond and Stream 
Life", door W. B. & S. C. 
Johnson (60 foto's over wa-
terdleren, waaronder ook een 
mooie serle betreffende de 
metamorfose van de kik-
vors); waarborgsom J 2,50; 

No. 130: ..Reptiles", (deel IV van de Hlstolre 
Naturelle de la Prance), door Albert Granger, 
waarborgsom / 1 , — ; 
No. 131: ..Marvels of Reptile Life", door W. S. 
Berrldge. een leesboek over allerlel typische ver-
schijnselen bij de reptielen, waarborgsom / 2,50. 
Onze hartelljke dank aan de schenker, en ter 
navolglngl Ons lid Drs J. M. Lodewijks Is Dr J. 
M. Lodewijks geworden, waarmede wij hem van 
deze plaats nogmaals hartelljk gelukwensen. HIJ 
heeft onze blbliotheek een exemplaar van zljn 
dissertatie geschonken, die wij — vooral omdat 
zij een ook voor ons ultermate belangrljk onder-
werp behandelt — gaarne aan onze boekenlljst 
toevoegen: 
Het is No. 132: „Onderzoeklngen over mogelljke 
oorzaken van Neotenle", waarborgsom / 5,—. 
Df! lectuur van dit boek zij onze leden hartelljk 
aanbevolen. Er zullen stukken In zljn, die u 
boven de pet gaan, dat Is niet te voorkomen, 
maar het Is Interessant eens een Indruk te krijgen 
van de hoeveelheid werk. die voor zo'n dissertatie 
vtrzet moet worden, van het elndeloze geduld, 
waarmede de vele onderzoeklngen gedaan moeten 
worden en tenslotte van de wegen, die een na-
tuuronderzoeker heeft te bewandelen om zljn doel 
var. alle zijden te kunnen bellchten. En wie even 
toegewijd wil lezen, zal bemerken, dat de hoofd-
i'.jr. van deze dissertatie 66k voor de leek zeer 
goed te volgen is. 

hoewel men toch heel g o e d iets meer v a n 
deze dieren k a n weten , wan t m e n leeft er 
a l s het w a r e tussenin. Wa t er v a n ver te ld 
wordt, heeft d e zoon v a n d e v a d e r g e h o o r d 
en die wee r v a n g roo tvader , enz. Een over-
lever ing dus , d ie men voor w a a r houdt . 
En ook d a a r o m is het v a a k niet wenseli jk, 
dergel i jke ve rha l en voor o n w a a r te verkla-
ren. W e v inden zo'n vertel l ing m a a r w a t 
in teressant , kunnen er v a n gen ie ten en, a l 
weten w e beter , w e doen net of het een 
o p e n b a r i n g voor ons is. W e h e b b e n er d a n 
a l lebei wa t a a n , want reken m a a r , da t men 
wel eens g r a a g in t e r e s san te d ingen a a n 
een v r e e m d e vertelt . En niet a l l een over 
s l angen , m a a r over a l ler le i wee t men w o n -
derlijke d ingen te ver te l len . D a a r o m is een 
ui ts tapje n a a r d e hei nooit tevergeefs . Is 
er niets ie v a n g e n , d a n is er we l wa t te 
zien op al ler le i geb i ed . En a l s het wee r te 
r a a r begin t te doen , en je val t een oud 
boerderij t je b innen om d e bui af te wach ten , 
d a n valt er toch ook nog w a t op te s teken 
en al lu rkend a a n een „ k o m m e g i e n " koffie, 
oi s t a a n d e in d e d e u r o p e n i n g denk je bij 
jezelf: „ laa t ik 't e ens on thouden, w a n t 
„Lacer ta" v r a a g t zo v a a k om copy . 

133: Dr W. B. Sachs, „Aquarienpflege leicht 
gemacht", waarborgsom / 2,50; 
134: Dr N. Tlnbergen, ..Inlelding tot de Dler-
sociologle", waarborgsom / 5,—. 
No. 128 verkregen door ruil met onze zusterver-
enlglng ..Salamander" in Duitsland; No. 129 t /m 
131 ten geschenke ontvangen van ons lid H. L. de 
Konlngh; No. 132 geschonken aan ..Lacerta" door 
de schrijver en No. 133 cadeau gekregen van de 
heer H. Th. Rust uit MUnchen, terwijl No. 134 
eveneens werd geschonken door een lid, dat on-
bekend wenst te blijven. Dit lid, een onzer oude 
getrouwen, las dit boek en werd er dusdanlg door 
gepakt, dat hij — van oordeel zijn tie. dat het in 
de „Lacerta"-bibllotheek niet mocht ontbreken — 
ons spontaan een exemplaar er van schonk. Het 
werkje is ook voor terrariumhouders van onge-
meen belang. 
WIJ danken alle schenkers van deze plaats recht 
hartelljk voor hun geste en wekken andere leden 
ter navolglng op. 

D. J. v. d. LAAN. 

EEN FRAAIE KALENDER OP ONS GEBIED! 
De Nederlandse Bond „Aqua-Terra" geeft In 1949 
een tweewekelljkse kalender (dus met 27 hladen) 
uit, waaraan ..Lacerta" ook heeft medegewerkt, 
door een niet onbelangrljk aantal kalenderbladen 
te voorzien van unleke foto's op herpetologlsch 
gebied met een beschrljvlng. 
De overlge bladen worden voorzien van gekleurde 
en zwarte platen. Prijs / 2,50, maar . . . leder Ud, 
dat v66r 1 October a.s. /1,10 zendt aan de bonds-
penningmeester Joh. A. de Rot, Tuinstraat 55, 
Zaandam, Giro 163956, ten name van: Ned. Bond 
„Aqua-Terra", Zaandam, ontvangt tegen deze 
sterk gereduceerde prijs de kalender franco thuis 
In de maand December van dit jaar. 
Vermelden wij nog, dat de kalender wordt ge-
drukt bij onze drukker, Gebrs. den Oudsten, dan 
begrijpt u, dat -wtj u dringend advlseren: bestelt 
nog deze maand een exemplaar. 
Op het glrostrookje vermelden: uw naam en vol-
ledig adres met de toevoeglng: Ud van ..Lacerta". 
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§VRAAG EN AANBOD, 
RUILRUBRIEK 

Mededellngen worden gratis 
opgenomen. Zij moeten ui-
terlljk de lOe van de maand 
In 't bezlt zijn van de re-
dacteurl 
Ons lid R. P. v. d. Griend, 
Hoofdweg 739, Hoofddorp, 

-~ heeft overcompleet een man-
J netje muurhagedls en wil 

" \ -^ ;— dat rullen tegen een vrou-
^ """^' welljk exemplaar, of tegen 

een andere sub-tropische 
hagedissensoort met bijb°tallng ztlnerzljds. 
Ons Engcls lid G. A. Izzard, 58 Petersham Avenue, 
Byfleet (Surrey), Engeland, schrljft ons: „I am 
Interested in the exchange of specimens, particu-
larly Salamanders and Newts, to which collection 
I have been able to add recently, S. s. taenlata, 
T. marmoratus, Cynops pyrrhogaster and (Gecko) 
Hemidactylus turcica, also T. alpestris." 
Nederlandse leden, die met hem willen rullen, 
schrijven dus rechtstreeks. Denkt altijd aan de 
Internationale antwoordcoupon, welke op de post-
kantoren In uw brief wordt gestopt tegen be-
taling. 

van Oe leestafel 
..Copeia". (U.S.A.) April 1948. 
L. M. Klauber, Verkeerde toepassing van Lin-
naeus' nomenclatuur op Amerlkaanse slangen; 
R. F. Inger, De Krokodll Osteoblepharon osbornl 
in de systematische lndellng der Krokodlllen; R. 
C. Stebblns, Vindplaatsen en levensduur van de 
hagedis Sceloporus graciosus; C. W. Horton, Het 
spuwmechanisme van de Afrlkaanse Spuwcobra's; 
H. H. en R. C. Axtell, Verbreiding van Pseudotri-
ton ruber in het centrale deel van de staat New 
York; M. Brooks, Parlngsgewoonten van de sala-
manders Aneldes en Desmognatus; Vermelding 
van Scaphlopus, de „Spade-foot-toad", als voor-
komend in Zuid-Ohio; Fred. R. Cagle en J. Tlhen, 
Het terughouden van eieren door de schlldpad 
Delrochelys (wanneer dc geschikte plaats om ze 
te leggen ontbreekt); Onder de vljanden van 
Phrynosoma — nlettegenstaande hun hoornige 
bewapenlng — vermeldt L. Miller de Falcon 
mexicanus, blijkens een vondst In zijn maag. 
Deze vogel schijnt de Gehoornde padhagedis dus 
uit de lucht aan te vallen; Vondsten In Oost 
Texas van enkele amphibieen: Het voorkomen 
van reptielen en amphibieen op de ellanden In 
de Stllle Zuldzee. 
„The Aquarist and I'ondkeeper". (Engeland.) 
April 1948. 
G. F. Cole beschrijft de in Groot-Brlttannlg voor-
komende slangen (dezelfde soorten als bij ons). 
..Herpetologica". (U.S.A.) April 1948. 
Dit nummer geeft weer een weelde van artikelen 
over de herpetologle. Wij stippen daaruit aan: 
Overwintering van de Allgator in een kunst-
matlge omgeving; De parlngsdans bij sommlge 
slangen en de strijddans van andere soorten (dit 
artikel verlucht met Interessante foto's); Een 
vermelding van het dieet van het Glladler (Helo-
derma suspectum), dat volgens de laatste onder-
zoeklngen ook eieren en kleinere zoogdieren 
omvat; Voorts een kort artlkeltje over de ontwik-
keling van twee „nesten" eieren van onze hazel-
worm, welk verslagje wel als een voorbeeld voor 
onze leden mag gelden, wat betreft voorbeeldlge 
waarnemlng en noterlng. Tenslotte een vermel-
ding van reuzenspinnen, die In hun web kleine 
hagedisjes (denkelijk bij toeval) vangen, maar 
dan toch op splnnenmanier doden en verteren. 
Bij dit blad is een keurlge folder gevoegd over het 
Antlventn, het tegenglf voor Ratelslangenbeten, 
dat als een compleet garnltuur met ampul en 
lnjectiespult in de handel wordt gebracht. 
..Umwelt". (Oostenrijk.) No. 12, le Jaargang. 
Deze gehele aflevering staat in het teken van de 
soms opvallende vorm- en kleurenschoonheld van 
het dier, met de biologische betekenis daarvan 
voor het dier zelf. en met de door de mens daar-
van afgelelde ornamentiek en kunststljl. Wat de 
herpetos betreft, schrljft I. Elbl-Elbesfeldt daar-
over een moot artikel. 

..Natura", Orgaan van de Ned. Natuurhlstorlsche 
Vereniging, April 1948, is voor het grootste deel 
gewljd aan onze liefhebberij, en wat meer zegt: 
aan onze vereniging. Wij vinden er algemene 
artlkeltjes In. die willen opwekken tot onze sport. 
Voorts nog een artikel van ons lid R. Schut over 
„De adder in haar omgeving", een stuk van ons 
lid W. G. C. Onstenk over ..In Llmburg voorko-
mende reptielen en amphibieen" en het beslult 
met een korte schets van het werk van onze 
Herpeto-geograflsche dienst, geschreven door de 
beheerder, de heer D. P. van Wljk. Wij hopen, dat 
dit nummer onze liefhebberij en onze vereniging 
datgene gebracht heeft, wat onze ljverige secre-
tarls zlch er van heeft voorgesteld: nieuwe be-
langstelling en . . . nleuwe leden I Aan de wijze 
waarop ..Lacerta" zich hierbij gepresenteerd heeft, 
zal het niet liggen. 
..Aquarium". (Zwitserland.) Mel 1948. 
P. Maeder over Crotaphytus collarls. de Hals-
bandleguaan en soortgenoten. W. Eberle, Het 
kweken van enchytraeen; R. Schwelzer, Zee-
schlldpadden. 

D. J. VAN DER LAAN. 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN VAN 
HET BESTUUR 
Onze secretarls-redacteur gaat op 7 Augustus tot 
27 Augustus met vacantie. De medewerklng van 
een leder, die iets met ..Lacerta" te maken heeft, 
wordt ingeroepen om hem in die tijd niet te 
schrijven. De werkzaamheden aan secretariaat en 
redactie hebben hem In de afgelopen maanden 
zodanig in beslag genomen, dat een absolute rust 
niet alleen verdlend, maar ook gewenst Is. 
Dus van 7 t/m 27 Augustus geen post naar de 
Vier Heemskinderenstraat 159 in Den Haag! 
Tot onze spljt moeten wij mededelen, dat de 
prijs van de bouwschema's met toellchting, met 
Ingang van 1 Juli 1948 van 75 cent tot een gulden 
per stuk moet worden verhoogd. Dit Is ultsluitend 
het gevolg van een prljsverhoglng, welke ons de 
liclitdrukinrlchtlng in rekenlng brengt. Met 75 ct 
kwamen wij niet meer uit. 
Bouwtekenlngen te bestellen door storting op de 
postrekening 432471 ten name van J. Smith Jr., 
Schleweg 89a, Rotterdam, Technische Dienst 
..Lacerta". De bouwtekenlngen hebben een enorm 
succes! 
Door een bijzondere omstandigheld zijn wij in 
staat nog een aantal boekjes ,,Inrichting en on-
dcrhoud van het Terrarium" tegen de oude prijs 
van /0.35 per stuk te offreren. 
Een handig en leerzaam boekje met vele illustra-
t e s voor weinig geld. Bestelllngen door storting 
van / 0,35 verhoogd met 4 cent porto is totaal 
/ 0,39 op postrekening 461084, ten name van: 
pennlngmeester „Lacerta". Dordrecht. Op strookje 
vermelden: Boekje ..Inrichting". 
Alle voorgaande jaargangen, dus ook de 5e, zijn 
uitverkocht! Van sommlge jaargangen zljn nog 
losse nummers te koop ter completerlng. Inllch-
tlngen bij de bibliothecaris. Postzegel voor ant-
woord lnsluiten. 

BOEKBESPREKING 
Aardlore. N.V. Uitgevers Mij. JE. E. Kluwer, 
Deventer. Prijs / 3,95. 127 pagina's, geillustreerd. 
Dit boekje, dat als ondertltel draagt: ,,Geologle 
zonder vaktermen", geschreven door Prof. S. J. 
Shand, en vertaald door Dr J. F. Steenhuls, geeft 
op prettlg geschreven wijze allerlei hoogst Interes-
sante en leerzame gegevens op geologlsch gebied. 
15 hoofdstukken, geillustreerd met 16 platen en 
33 flguren, voeren ons naar eeuwen terug. 
Plaat 8 laat ons de overblijfselen zien van een 
fosslel zeereptlel, die In een gesteente bewaard 
zljn gebleven. waarover in het hoofdstuk „De 
schcpplngssage" het een en ander wordt ver-
haald. Voor de boekenkast van de llefhebber van 
natuurlijke historic vormt dit werkje een wel-
kome aanvulllng. 

J. TH. TER HORST. 
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teRRARiumkalendeR septemBeR 
September is de maand waarin de herfst zich 
vaak aankondigt door het verschijnen van pad-
destoelen en door het vallen van de bladeren. Is 
het een koude maand dan krulpen diverse soorten 
Inheemse amphibieen en reptielen In holletjes, 
onder stukken hout of boomstronken, onder 
pollen vochtig mos of soms diep In de grond 
om hun winterslaap te gaan houden. Hierbij 
openbaart zlch dan de zgn. „gezelligheidsdrang", 
d.w.z. dat de dieren zlch in grote getale op een 
punt (meestal elk Jaar ongeveer op dezelfde 
plaats!) verzamelen om met honderden lneenge-
strengeld en In elkaar gekronkeld herfst en win-
ter door te brengen. 
Voor het echter zover is, heeft onze adder (Vipera 
berus), die op warme Aprlldagen gecopuleerd 
heeft. eerst midden September gezorgd voor Jonge 
adders. Ook de hazelworm werpt meestal in 
September haar jongen. 
Grote zorgen hebben we met het opkweken van 
deze pasgeboren hazel wormen. Een goed voeder 
vormen de bladluizen — voor zover nog aan-
wezig — terwijl we goede resultaten kunnen ver-
wachten van het deponeren van verse pollen mos 
met lnhoud en al (deze pollen zitten altijd vol 
met klein gedierte) In de kweekbak. Af en toe 
een klultje enchytraeen (witte worpjes) of rode 
muggelarven (ook wel genaamd bloedwormen) 
doet ook wonderen. De witte wormpjes, die niet 
direct geconsumeerd worden, kruipen in de aarde 
doch worden daarult even zo vlug weer opge-
zocht door de kleine hazelwormen. 
De wijze van voederen door middel van het 
regelmatlg in het terrarium deponeren van verse 
pollen mos met lnhoud geldt trouwens eveneens 
voor andere soorten reptlelenjongen. 
Bij moot herfstweder veel voederen en tijdig zor-
gen voor voldoende voederdleren, die we In de 
komende maanden zullen moeten verstrekken 

aan onze sub-tropische en tropische terrarium-
dleren. Immers, deze houden geen winterslaap, 
maar een winterrust, waarbij ze op zoele dagen 
af en toe voedsel tot zich nemen, dat dan bij de 
hand moet zijn. HIJ of zij, die een flinke was-
mottenkweek heeft aangelegd, wordt van vele 
voederzorgen ontlast! Een kistje vol met regen-
wormen en een voorraadje verpopte vllegenma-
den, de zgn. bruine tonnetjes, vormen niet te 
versmaden hamstervoorraden. Het kost u nu wat 
moeite, maar straks In herfst en winter loont 
het die moeite dubbel. Nog niet gemetamorpho-
seerde, dit zljn nog niet van gedaante verwisselde, 
larven van amphibieen halen de rels niet meer 
en overwlnteren in larvale vorm In het water, 
zoals we vaak kunnen waarnemen bij de larven 
van Alytes obstetricans (Vroedmeesterpad) en 
enkele triturussoorten. 
In September luchten we onze terraria goed en 
beginnen de vochtige terraria wat minder te 
besproeien. 
Tegen het einde van de maand wordt de winter-
kist voor de dag gehaald en gereed gemaakt voor 
de ontvangst van de wintergasten. We vullen 
daartoe de klst met vers sphagnum (veenmos), 
waarvan we bij onze bloemenleverancier 1/4 of 1/2 
baaltje hebben gekocht voor enkele kwartjes. 

Hiermede beeindlgen we deze serie maandkalen-
ders, begonnen In nummer 1 van deze Jaargang 
op pagina 2. 
Onze hartelijke dank aan mevr. H. Alberts-Reljst, 
onze illustratrlce, die belangeloos de goed geko-
zen en karakteristieke koptekeningen voor de 
maandkalenders tekende. 
Mijn dank aan degenen. die schreven deze kalen-
ders erg op prijs te stellen; dat de serie vaak 
nerlezen moge worden! 

tH. 

nOtl t ieS OV€R AnOllS CaROlmenSIS OOOR C. kmjlman, vUaRoinqen 
In No. 5, biz. 34, van deze jaargang schreef 
ik over het weerstandsvermogen van rep-
tielen naar aanleiding van het weer terug-
krijgen van een ontsnapte Anolis in Dec. 
Deze Anolis gedroeg zich aanvankelijk 
zeer monter en vertoonde goede eetlust. 
Langzaam maar zeker verminderde echter 
deze eetlust en stopte tenslotte geheel. Ik 
ging spaarzaam over tot dwangvoedering 
en toevoeging van vitamine D. Alle voed-
sel werd echter uitgespuwd en de Anolis 
opende steeds meer zijn bek, waarbij tus-
sen onder- en bovenkaak een slijmgordijn 
bleef hangen. Het dier raakte volkomen 
uitgeput en stierf enkele minuten na het 
dwangvoederen met een meelworm in de 
bek. Zeer merkwaardig is het verkleurings-
proces als 'n Anolis sterft; eerst worden ze 

groen, daarna vertoont zich een zwarte 
adertekening over 't gehele lichaam, maar 
vooral in de achterpoten. Vervolgens tre-
den over 't gehele lichaam bruine stippen 
naar voren en gaan de ogen inzinken. Dit 
is vooral bij de Anolis sterk te zien, omdat 
deze zijn ogen typerend buiten de kop 
heeft staan. Achter de oren ontstaat lang-
zaam een zwarte vlek en het is gedaan! 
Als het dier sterft is het gehele lichaam 
met een markant groen-bruin patroon over-
dekt. De keelzak wordt niet opgezet. 
Sectie wees uit, dat het dier gestorven was 
aan longontsteking, terwijl tevens catarrh 
der bovenste luchtwegen werd geconsta-
teerd (wat een prachtige instelling is toch 
die sectiedienst!!! C. K.). Ook kwam bij de 
sectie naar voren, dat de slokdarm ge-
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scheurd w a s . Het kon niet worden vas tge -
s te ld of d a t g e k o m e n is door d e d w a n g -
v o e d e r i n g of door ve rwek ing van het 
wee i se l door het vocht (macera t ie ) . Vol-
g e n s mij is het l a a t s t e het mees t w a a r -
schijnlijk. 
De a n d e r e Anolis, d ie ik in mijn bezit heb , 
heeft het op het ogenbl ik e rg druk. Uren-
l a n g zit hij t egen z'n t egens t ande r een 
kee l zak op te zetten. En a a n g e z i e n deze 
t e g e n s t a n d e r p rec ie s hetzelfde doet — het 
is nameli jk zijn s p i e g e l b e e l d — kent zijn 
w o e d e g e e n grenzen. 
Ik m a a k t e met deze Anolis een merkwaar-
d lg shockgeva l m e e . Terwijl d e z e zich weer 
e e n s k w a a d m a a k t e — het a a n t a l ma le n 
en duur ve rminde rde sterk — l iep een 
h a g e d i s t egen hem a a n en de Anolis viel 

Anolis in Oerwoudterrarlum 
foto: T. Buser, Bazel 

op d e grond. Hevige tri l l ingen door het lijf 
en de s taar t , hal l schuin n a a r rechts g e -
bogen , leek een s temvork. Vuu i rode k e e l 
en t w e e d i e p z w a r t e v l ekken ach te r d e 
ogen bij d e oren. Verkleur ing v a n het 
l i chaam zoals bij de s t e rvende Anolis, d ie 
zich echter niet doorzet te tot een s t ippel-
pat roon. Wel k w a m op d e achterpoten , d ie 
heel d iep g roen werden , een p rach t ig mar-
merpa t roon in zwart . Het l i c h a a m v e r s l a p t e 
en k w a m schuin om een p lan t te l iggen. 
Opnemen gaf g e e n b e w e g i n g . Indach t ig 
het geva l , da t ik met een kikker m e e -
m a a k t e , b e s p o o t ik h e m met w a t e r w a a r 
d e koude af w a s . Resul taa t : trillingen, te-
ruglopen v a n d e kleuring, weg t r ekken v a n 
d e kee lzak , d i e echter niet g e h e e l w e g is 
gewees t . Enkele u ren la ter h a d het dier 
wee r de kleur v a n zijn omgev ing a a n g e n o -
men, donkerbruin , en is wee r a l s voorheen . 
Liefhebbers, d ie Anolis willen g a a n hou-
den, let op het geslachtsverschil l l ede r 
dier, da t g e e n kee lzak opzet, is d a a r m e d e 
nog geen wijfje. Het enig juiste en be t rouw-
b a r e kenmerk is d e a n a a l o p e n i n g . Het 
mannet je heeft onder d e a n a a l o p e n i n g nl. 
twee n a a r bui ten wi jzende l a n g w e r p i g e 
schubben . Het wijfje heeft d ie niet. Als u 
e e n m a a l 'n mannet je in u w h a n d heb t g e -
had , kunt u zich niet mee r ve rg i s sen . Het 
is gemakkel i jk met het blote oog te zien. 
Ik kan ieder l iefhebber a a n r a d e n het e e n s 
met Anolis te p roberen , d e dieren zijn 
d a n k b a a r , gemakkel i jk te voeren , l evend ig , 
m a a r v r a g e n een vocht ig , v e r w a r m d ter-
rar ium. 

Ons lid, de heer E. C. Stol, V iva r iumhande l 
„Bufo mar inus" , Nieuwe Rijn 14, Leiden, 
olfreert A. caro l inens is a / 3,50 p e r stuk. 

noe andeRen oveR ons oRQA&n oenken 
Ons lid, de WelEd. Zeergel. heer P. J. v. d. W. 
te A., schreef ons ongevraagd: 
,,Vanaf het verschijnen van Lacerta heb ik steeds 
volkomen accoord kunnen gaan met de lnhoud. 
Vrij wel alle artikelen waren „to the point"; geen 
geklets, waarheldsgetrouw en wetenschappelijk 
volledig verantwoord. De wijze van ultgeven Is 
prachtig, ultstekende illustraties. Beste krachten 
voor de meer wetenschappelljken onder ons: als 

Reijst, Corneltssen en ten Veen; de terrarium -
knlenders voor alien, en de ..gezelllgere", maar 
toch volledig verantwoorde essays maken het 
geheel tot een kostbaar bezit." 
Waardeert dus dit „kostbaar bezit", helpt mede 
het uit te brelden, nog meer te vervolmaken door 
nleuwe leden aan te brengen, artikelen, korte 
mededellngen, waarnemlngen, enz. aan de redac-
tie door te geven. 

Steunt „ Lacerta" 
u/erft leden I 

Toont anderen ons orgaan 

Verstrekt ons propaganda-adressen I 
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