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de mARmeRSALajnAndeR tRitimus m&RmoRAtus (LatReiLLe) 
(Een salamander waarvan men 
de gehele winter kan genieten) 

6OOR j . B. ten veen, RotteRoam 

Voor het eerst maakte ik met dit dier ken-
nis in 1923. Het was in Rotterdam op de 
tentoonstelling van „De Natuur", waar drie 
dezer dieren door de toenmalige firma 
Zaaier en Blommers waren ingezonden. Na 
de tentoonstelling kon ik deze dieren de 
mijne noemen en waren zij mijn eerste zeer 
jonge buitenlanders. Alles werd er op gezet 
om hiervan mooie, grote dieren te kweken. 
Twee jaar later had ik dan ook twee 
prachtige mannetjes en een dito wijfje, 
waarvan ik rijkelijk kweekte. 
Sedert die tijd zijn ze bijna niet meer ui! 
mijn verzameling verdwenen en trokken ze 
vooral in de paartijd ieders bewondering. 
De bouw van dit dier komt geheel overeen 
met die van de Grote water- of Kamsala-
mander, speciaal met die van de carnifex. 
In werkelijkheid zijn deze soorten dan ook 
nauw aan elkaar verwant. De mannetjes 
verschillen doordat de hoge kam van de 
marmersalamander geheel gaairandig is. 
Evenals bij de Kamsalamander vinden we 
een kam op de rug, welke bij de staart 
eindigt, terwijl de staart eveneens een 
aparte kam draagt. 
De kleuron zijn bij de Marmersalamander 
bijzonder fraai en ze vinden bij alle andere 
soorten haar gelijke niet. De vrouwtjes 
hebben op een bruine ondergrond grote 
groene vlekken, welke het lichaam voor 
50 % bedekken, niet alleen lichaam en 
staart, maar zelfs de poten en tenen. Ook 
donkere vlekken vinden we op de flanken 
en buik tussen de talrijke witte stippen. 
De jonge dieren hebben bovendien een 
prachtige rode rugstreep en veel rood aan 
de punt en onderkant van de staart, welke 
echter bij toenemende ouderdom ver-
bleekt. De buikzijde is meestal grauw of 

vuilwit. De rode kleur, die we bij alle an-
dere soorten vinden, ontbreekt hier geheel. 
In de paringstijd zijn de kleuren zeer le-
vendig en is de schoonheid van de man 
bijna niet te beschrijven. Evenals bij de 
Kamsalamander vinden we op de staart 
een geel of blauwachtig metaalkleurige 
streep. Het groen op de staart vinden we 
uitsluitend in het bovengedeelte, het on-
derste deel is effen bruin. De kam is af-
wisselend gevlekt zwart met geel-oranje. 
Bij opvallend licht kunnen we nog verschil-
lende andere kleuren waarnemen, hoold-
zakelijk blauw en groen. Het groen is 
onregelmatig over het gehele lichaam ver-
spreid en loopt overal in elkaar over, 
vandaar dat het dier gemarmerd lijkt en 
daaraan ook zijn naam dankt. 
Dit groen varieert tussen geel- en donker-
groen. 
De Marmersalamander is een bewoner van 
het zuidelijk gedeelte van Frankrijk en het 
Iberisch schiereiland. Evenwel is opge-
merkt, dat de mooiste dieren uit Zuid-
Frankrijk stammen en de Spaanse exem-
plaren wat doffer zijn gekleurd. Daar het 
verspreidingsgebied betrekkelijk klein is, 
is het te verwachten, dat varieteiten nau-
welijks kunnen voorkomen. 
T6ch is er een varieteit bekend, namelijk 
een dwergvorm „forma pygmaea", welke 
alleen gevonden wordt in Zuid-Spanje, nl. 
bij Algeciras en Puerto Real, in de buurt 
van Gibraltar. De lengte van dit dier be-
draagt niet meer dan 10 cm. 
Hoewel de Marmersalamander een zuide-
lijke vertegenwoordiger is (Gibraltar is een 
der meest zuidelijke punten van Europa) 
kan hij geheel als de inlandse soorten wor-
den gehouden, ook des winters. Een fout. 
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waartegen veel gezondigd wordt is, dat 
men hem dan meestal te warm houdt. Ook 
de Marmersalamander wil in die tijd een 
winterslaap doen. Onthoudt men hem de 
winterslaap, en dit geldt wel voor alle 
andere Europese soorten, dan wreekt zich 
dat tenslotte op de vruchtbaarheid. 
Deze „winterslaap" kan dan hieruit be-
staan, dat men hem tijdens de wintermaan-
den in een aquarium houdt, waarvan het 
water niet wordt verwarmd en waarvan de 
temperatuur varieert tussen 10 en 4° C. 
Een winterslaap in een winterkist is dus 
niet nodig. 
Dat de Marmersalamander zeer nauw ver-
want is met de Kamsalamander, blijkt o.a. 
uit de manier van optreden bij de paring, 
uit de eieren en de larven van beide soor-
ten, welke niet van elkaar zijn te onder-
scheiden. Het verschil wordt pas zichtbaar, 
wanneer de larven gaan kleuren, d.i. kort 
voordat ze het water gaan verlaten. Het 
kweken van de Marmersalamander is ge-
heel gelijk aan dat van al onze inlandse 
soorten. De eieren zijn wit, evenals bij de 
Kamsalamander. 
Het is ons gelukt de hand te leggen op een 
groot aantal paren, waardoor we dit jaar 
aan alle aanvragen kunnen voldoen, iets, 
wat we niet altijd kunnen zeggen en wat 
ons een volgende maal ook wel niet meer 
zal gelukken. 
Wij raden daarom alle liefhebbers aan, nu 
deze zeldzame kans er is, beslag te leggen 

een eRnstfq WOOROI 

Kijken wij de reeds verschenen zes jaar-
gangen aandachtig door, dan zullen we 
bemerken, dat wij door de redactie slechts 
zelden lastig zijn gevallen met verenigings-
technische kwesties, maar nu moeten wij 
eens een uitzondering maken en de kost-
bare ruimte van ons kleine, maar iijne 
maandschrift benutten voor enige ernstige 
woorden. 
Een gedeelte van onze leden schijnt nog 
niet overtuigd te zijn van de kritieke finan-
ciSle situatie, waarin onze vereniging ver-
keert. Niet dat „Lacerta" absoluut ten on-
dergang gedoemd is, zo ver is het gelukkig 
nog niet, maar wel is de toestand z6, dat 
wij met ons betrekkelijk geringe leden-
aantal van circa 230 geen enkele financiele 
tegenslag kunnen dragen. 
Nu is het ons al enige malen overkomen, 
dat, als de kwitanties uitgaan voor een 
volgend halfjaar, (en dat is nti ook weer 
het geval) betrekkelijk veel leden deze 
kwitanties niet honoreren, veelal om aller-
lei onbenullige redenen. Na heel veel ge-
schriji, dus weer veel onkosten, ontvangen 
wij dan vaak het verschuldigde alsnog op 

op een paartje, aangezien over enkele 
maanden, als men ze zou willen hebben, 
de voorraad weer uitgeput is. Bovendien 
kosten de salamanders bij ons slechts 
/ 4,— per paar! Zoals bekend, trekken de 
mannetjes in het najaar reeds gedeeltelijk 
hun bruiloftspakje aan en houden dit tot 
ver is het volgend voorjaar. Men kan er 
dan de gehele winter van genielen. 
Weliswaar komt er in de wintermaanden 
tijdens strenge vorst tijdelijk een rustpe-
riode, maar men maakt kans, dat reeds in 
Januari de paring begint en dat men dan 
reeds eieren bezit. De kweek begint lang 
voordat in de vrije natuur de beesten uit 
hun winterslaap ontwaken. Koopt men in 
het voorjaar pas nevangen dieren, dan 
kan men er dikwijls niet mee kweken. Dit 
overkwam ons ook in dit voorjaar, daar 
de dieren te veel verreisd en te lang zon-
der voedsel waren geweest. Het is dus aan 
te raden voor hen, die in 1949 willen kwe-
ken, reeds nu de dieren te kopen, en ze 
goed te verzorgen. 
Dan is succes in 1949 verzekerd. En hebt u 
tijdelijk gebrek aan wormen, lees dan mijn 
stukje nog eens over het mosselenmenu 
van dit jaar. Uw dieren komen daardoor 
in de beste conditie en succes is vrijwel 
verzekerd. 
Ook voor aquariumhouders is dit schitte-
rende dier dus een aanbevelenswaardig 
object. 

6OOR j . th. teR hoRst, Re&acteitR 

onze postrekening, maar dikwijls zien wij 
ook gebeuren, dat een aantal leden ons in 
de steek laat met beweringen van „ik heb 
al lang geleden bedankt", en dergelijke. 
Daarom herhalen wij hier nog eens zeer 
dringend, dat „Lacerta" in staat is de 7e 
jaargang wederom uit te geven, maar dan 
moet er ook geen enkel lid ons linancieel 
in de steek laten. Zien wij weer zoiets ge-
beuren als in April 1948, toen circa 25 leden 
de kwitanties weigerden, dan is het afge-
lopen en, laten we eerlijk zijn, wat een 
ramp zou dit betekenen voor de met veel 
moeite en zorg opgebouwde terrarium-
houdersgemeenschap, hoe zouden we ons 
maandblad missen, de goede en leerzame 
voorlichting. 
Daarom, „Lacerta"-leden, doet het bestuur 
een beroep op elk lid, stuk voor stuk, om 
financieel uw plichten als lid siipt na te 
komen door op tijd te betalen. Alle aan 
„Lacerta" verbonden personen doen alles 
geheel belangeloos; weet dit te waarderen 
door onmiddellijk / 9,50 of / 4,75 op onze 
postrekening te storten. Uw vereniging is 
het waardl 
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een vochtig teRRARium 6OOR a. t. Renst, zwolle 
Met 1 foto door J. Th. ter Horst 

Wat heelt er vroeger al niet in dit terrarium 
gehuisd en gestaan! Toen was er nog ge-
legenheid om het als sub-tropisch of tro-
pisch terrarium in te richten en was het 
beurtelings bezet met Lacerta serpa L. 
viridis en andere hagedissen uit Zuid-
Europa of Anolis carolinensis uit Midden 
Amerika en Token's uit Indie. 
Maar ook vuursalamanders, vuur-
buikpadjes en boomkikkers von-
den er een plaats in, evenals 
zelfs diverse kleine schildpadjes. 
Gedurende de oorlogsjaren 1940— 
'45 moest ik mij evenwel behelpen 
met wat hier in Nederland te krij-
gen was en ik moet eerlijk beken-
nen, het is toen wel zowat de 
mooiste en natuurlijkste terrarium-
inrichting geworden, die ik ooit 
gehad heb. Trouwens de ioto laat 
u dat ook wel duidelijk zien. De 
afmetingen van dit terrarium, dat 
op een hoekijzeren tafel van pl.m. 
70 cm hoogte stond, bedroegen: 
frontbreedte 90 cm, diepte 60 cm 
en hoogte ook ongeveer 90 cm, 
waarvan dan nog een 16 a 18 cm 
alging voor de bodembak. Op dit 
gebouw stond dan nog een dak-
vormige kap, in 't midden zowat 
een 60 cm hoog, zodat er een vrij 
hoge struik gemakkelijk plaats in 
kon vinden. Het geraamte van dit 
ierrarium was eveneens van hoek-
ijzer en behalve de voorzijde — 
hei kijkraam — werden zowel de 
beide zijkanten als de in tweeen 
gedeelde achterzijde, ingenomen 
door deuren (glas in hoekijzer), 
zodat men gemakkelijk in het ter-
rarium overal bij kon komen. 
Als men de foto, die door een der 
geopende zijdeuren genomen is, 
goed bekijkt, ziet men nog even op de 
voorgrond een flinke bak met water, zo 
ongeveer % van de bodemruimte inne-
mend. Enige stenen aan de smalle zijde 
links hierin, vergemakkelijken de dieren 
het uitklimmen. De „hoofdbekleding" vorm-
de een knoestige eiken-stobbe, die er bij 
wijze van een omgevallen boomstam was 
neergelegd. Het geheel moest dan ook een 
opengekapte bosrand voorstellen met op 
de voorgrond een sloot, i.e. de bak met 
water. 
De beplanting bestond uit — zoals te zien 
is — een lijsterbesstruikje, een braam-
struikje, dat weelderig over de boomstronk 

heengroeide, bosbessenstruikjes, wilde 
aardbezien, eikvarens, mannetjesvarens en 
een of andere biessoort, waarvan ik de 
naam niet meer weet, terwijl ik mij ook niet 
meer herinneren kan welke plantjes geheel 
op de achtergrond stonden. De bodem. was 
verder bedekt met een paar mossoorten. 

Als bewoners had ik er een tweetal ring-
slangen in, die ik op een merkwaardige 
wijze, of liever plaats, gevangen had. De 
ene namelijk midden in het dorp Drieber-
gen bij een halte van de tram en de andere 
in het Rosarium, waar mijn woning gelegen 
was. 
Maar ook was deze inrichting van het ter-
rarium zeer geschikt voor b.v. levendbaren-
de hagedissen, vuursalamanders, vuurbuik-
padjes en boomkikkers, alsmede voor 
allerlei andere amphibieen en zelfs voor 
niet te grote schildpadden. 
Een dergelijke teirariuminrichting moge ik 
u, ook thans, gerust aanbevelen! 
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Bezoek aan het Reptielenhuis in ARtis in feBRu&Ri 194s 
OOOR a. th. Reijst, zwolle 

Het reptielenhuis in Artis kan weer bogen 
op talrijke nieuwe en fraaie aanwinsten, 
niet alleen dieren, maar vooral ook een 
12-tal mooie en doelmatige kleine ter-
raria, die het midden van de zaal vullen. 
Bij mijn rondwandeling, na eerst het insec-
tarium gepasseerd te zijn, wil ik, beginnend 
aan mijn linkerzijde, achtereenvolgens de 
verschillende reptielen opnoemen,- U zult 
zien, dat dit een geweldig aantal is. 
Allereerst dan een fraai exemplaar van de 
Schneiders Python of Net-slang, Python 
reticulatus Schneider — in Indie de 
„Oelar-Sa'wah" genoemd. Het volgende 
terrarium viel uit z'n rol, want het bevatte 
geen reptiel doch zoogdieren, die daar 
ondergebracht waren, nl. een tweetal 
exemplaren van de Miereneter, Tamandra 
letradaclyla — die aldaar gelukkig ook 
met andere kost dan alleen mieren tevre-
den waren. Vervolgens een Lederschildpad 
en wel een albinovarieteit, geheel wit dus, 
van Amyda cartilaginea Boddaert, die er 
al verscheidene jaren gehuisvest is en in 
blakende gezondheid verkeert. Als no. 4 
kunnen we de Anaconda boa uit het noor-
den van Zuid-Amerika bewonderen — 
Eunectes murinus L. Ook al een dier dat 
behoort tot de reuzenslangen en maar 
eventjes over de 10 m lang kan worden. 
Het midden van deze linkerzijde wordt dan 
ingenomen door een zeer groot terrarium 
met een rotsachtige achtergrond, waarin 
de reuzenexemplaren onder de slangen, die 
Artis bezit, opgeborgen worden. Jammer, 
dat de zeer grote Phyton, die ik er in de 
zomer van het vorige jaar nog in gezien 
heb, door een of andere onbekende oor-
zaak gestorven is. Thans is er een kleiner 
— ook nog respectabel — exemplaar in 
gehuisvest, dat helaas al vanaf September 
'47 in hongerstaking is. 
We krijgen dan weer een viertal kleinere 
afdelingen, waarvan in de eerste een 8-tal 
Teju-hagedissen, Tupinambis nigropuncta-
tus, aanwezig zijn. Deze reuzen onder de 
hagedissen deden zich juist te goed aan 
grote kakkerlakken — Periplaneta orien-
talis L. 
De 2e afdeling bevatte, een oude bekende 
in Artis, de Matamata of „FranjeschiId-
pad", Shelus iimbrlatus Schneider. Deze 
heeit een driehoekige kop met talrijke 
franje-achtige aanhangsels evenals aan de 
hals; vandaar de naam. Dit eveneens Z.-
Amerikaanse dier, dat reeds jarenlang in 
Artis is, verlaat zo goed als nooit z'n wa-
terbekken en is een echte visliefhebber. 
Zijn kooi deelt het met een Python, die, 
hoewel niet zo groot als de voorgaande, 
toch een behoorlijke lengte heeft. 
De twee laatste terraria worden elk inge-

nomen door een nog onbekende slang, 
tenminste er stond geen visitekaartje bij 
en ik zag ook geen kans om de namen van 
deze dieren op te zoeken. De ene is tame-
lijk groot en van een licht grijsgroene 
kleur, de andere is veel kleiner, maar fraai 
getekend en zit nog in een extra afzonder-
lijk terrarium. 
Aan de rechterkant in deze zaal vindt men, 
zoals bekend, de schitterende bassins met 
begroeide oevers, die de indruk maken, 
dat men een tropisch oerwoud voor zich 
heeft aan de rand van een rivier of meertje. 
Hier bevinden zich de reuzen onder de 
reptielen, de Krokodillen, Kaaimannen, 
Alligators en Gavialen. Machtige exem-
plaren zijn er bij, met wier. kaken en tan-
den het maar beter is niet in aanraking te 
komen. 
Zoals reeds gezegd, het midden van deze 
zaal wordt ingenomen door een 12-tal 
nieuw opgestelde terraria; alle even 
groot, practisch, overzichtelijk en toch 
enigszins volgens de landschappelijke stijl 
ingericht. Inderdaad een fraai geheel, dat 
prettig aandoet. 
Achtereenvolgens zijn hier te zien: De altijd 
weer fraaie Smaragdhagedissen, Lacerta 
viridis Laurenli; Roodkeelanolissen, Anolis 
carolinensis Volgt in mooie, grote exem-
plaren, onze — ook inlandse — Adder, 
Vipera berus Linne; Boomkikkers, zowel de 
Europese (Hyla arborea L.) als een der 
N.-Amerikaanse soorten (Hyla carolinensis 
Pennant). De bekende Duin- of Zandhage-
dis, Lacerta agilis L., is ook goed vertegen-
woordigd en zich koesterende in de stralen 
van een kunstzonnetje vergaten zij hun 
gewoonten om thans winterslaap te hou-
den. Deze electrische lampen zijn trouwens 
in elk der 12 terraria aangebracht in de 
kap. Verder vielen er nog verscheidene 
andere soorten reptielen te bewonderen, 
zoals een Gemarmerde Leguaan, Polychrus 
marmoratus —?, een of andere onbekende 
bruine hagedis uit Texas, enige Lacerta 
muralis of Muurhagedisjes, de Erts-hazel-
worm, Chal-cides tridactylus Laur., die 
echter geen hazelworm is, doch tot de 
Skinken behoort, evenals een daarbij ge-
huisveste Chalcides ocellatus Forskdl, de 
gewone Ronde skink. 
Tenslotte nog enige jonge Parelhagedissen, 
Lacerta ocellata Daudin, en een Mabuia, 
waarschijnlijk Mabuia agilis Rodde, omdat 
deze uit Centraal Amerika komt en ik in 
het werk van Krefft alleen maar deze aan-
gegeven vind als komende uit die streek. 
De achterzaal is in 't midden ingenomen 
door het grote Ringslangenterrarium, waar-
in talrijke en flinke exemplaren van Natrix 
natrix L. aanwezig zijn. De kleinere terraria 
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Foto H. Fischer Adders In copula. Vipera berus Llnne 

er omheen bevatten achtereenvolgens onze 
gewone Bruine — en Groene kikkers — 
Rana temporaria L. en Rana esculenta L., 
verder Vuurbuikpadjes, Bombina bombina 
L. en Bombina variegata L; Vuursalaman-
ders, Salamandra salamandra L. en de 
Gewone- en Rugstreeppad, Bulo buio L. en 
Buio calamita Laur. 
Het grote Schildpaddenterrariam ter rech-
terzijde bevat talrijke vertegenwoordigers 
van deze orde, waaronder geweldige 
exemplaren van naar schatting wel 50 a 
60 cm pantserlengte, zoals Testudo par-
dalis Bell, de Pantserschildpad; T. radiata 
Shan, de Stralenschildpad en een nog on-
bekende met grote knobbelvormige wervel-
schilden. Verder kleinere, maar toch nog 
behoorlijke grote exemplaren van T. den-
ticulata of Braziliaanse woudschlldpad, 
Chersine angulata Menem, de Boegspriet-
schildpad, zo genoemd omdat de keelschil-
den van het buikpantser als een boegspriet 
voor het rugpantser uitsteken. 
Van het geslacht Geoemyda zijn aanwezig 
G. trijuga Irijuga Schweigcr (= Nicoria 
trijuga) en G. grandis Gray. 
Aan Waterschildpadden treffen we nog 
aan: Clemmys leprosa Schweiger, de 
Leprozenschildpad: Siebenrockiella cras-
sicollis Gray, de Dikhalsschildpad; Cycle-
mys dentata Gray uit Java en waarschijn-
lijk nog enige andere soorten. 

Jammer maar, dat deze bijzonder fraaie 
collectie zo slecht te overzien is, misschien 
als Artis nog eens een rijke gift ontvangt, 
dat dan ook deze interessante reptielen 
een woning krijgen, die aan alle moderne 
eisen voldoet en vooral zonlicht ontvangt. 
We komen nu tot de terraria aan de andere 
zijde, met een zeer fraaie collectie dieren, 
waarop Artis terecht trots mag zijn. Op de 
hoek bij de ingang de Pipa pipa L„ een 
Surinaamse pad, zeer merkwaardig door 
z'n voortplanting of liever door de wijze 
waarop de jongen worden grootgebracht. 
Dan een lraaie Boa constrictor constrictor 
L., de Afgodsslang uit tropisch Z.-Amerika. 
In de hoek een groot terrarium, fraai be-
plant en bezet door talrijke machtige 
exemplaren van Iguana tuberculata Laur., 
de Groene boomleguaan uit tropisch Ame-
rika. Men kan haast niet zeggen wat 
mooier is, deze forse, tier kijkende grote 
exemplaren of de kleinere en jongere 
soortgenoten een paar terrariums verder, 
die een en al leven en beweging zijn. Bij 
deze laatste bevindt zich tevens een twee-
tal Bruine of Mopskopleguanen — Ophry-
oessa superciliosa L., die zo parmantig 
kunnen rondkij'ken. In het terrarium met de 
grote leguanen bevinden zich nog enige 
Reuzenpadden, Buio marinus L., waarvan 
Lacerta in 1947 ook verscheidene exempla-
ren gei'mporteerd heeft. 
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Gehuisvest in de andere terraria zijn nog: 
een Zwarte Leguaan, grote Parel- en Sma-
ragdhagedissen, de iraaie N.-Amerikaanse 
Sierschildpadjes en de Europese moeras-
schildpad. 
Uit de aard der zaak was mijn bezoek 
slechts een vluchtige beschouwing en zou 
ik om al deze dieren nauwkeurig te kunnen 
beschrijven, gewapend met veel literatuur 
er dagenlang moeten doorbrengen. Doch 
dan zou ook dit opstel voor „Lacerta" veel 
te lang worden. Ik moge dus hier volstaan 
met een verkorte opsomming, waarbij mis-

Een dezer dagen ontving ik van een onzer 
Nederlandse dierentuinen een Leguaan, 
Iguana tuberculaia Laur., ter sectie, welke 
volgens bijgeleverd sectieformulier de vol-
gende afwijkingen vertoond had: 
1. zwarte vlekken in liezen en polsge-

wrichten; 
2. slaphangen der rechtervoorpoot; 
3. ogen vaak dicht door etter; 
4. een gezwollen linkerachterpoot; 
5. het weigeren van voedsel. 
Voorwaar een hele lijst van symptomen. 
Het dier, dat uit Suriname gekomen was, 
was vanaf Juli '47—Januari '48 in hun bezit 
geweest in een bak van 1,50 m'1 grootte bij 
nog twaalf soortgenoten en een Cteno-
saura. 
Overdag had hei terrarium bodemverwar-
ming en 's nachts luchtverwarming met 
twee 100 watt infraroodlampen. De gemid-
delde temperatuur bedroeg 20° C. 
De ziekteverschijnselen begonnen zich te 
vertonen in November in de hierboven ge-
noemde volgorde. Later, toen het dier 
voedsel begon te weigeren, was men be-
gonnen met dwangvoederen. De zwarte 
vlekken werden behandeld met Lugolse 
oplossing, tevens werd vitamine A—D ver-
strekt. Tot zover het sectieformulier. 
Toen ik nu enige dagen later het dier ter 
hand nam, en met de loupe de zwarte 
vlekken bekeek, meende ik enige iijne 
rode puntjes waar te nemen. Na een wei-
nig van de zieke plek afgekrabt en dit 
onder de microscoop bekeken te hebben, 
zag ik er een behoorlijk aantal mijten 
(zgn. bloedluis) in zitten. Ik dacht dan ook 
met schrik aan de overige dertien dieren, 
waarbij dit exemplaar gezeten had en die 
vermoedelijk ook besmet waren met deze, 
zo terecht gevreesde parasieten. 
Het typische was ook hier weer, zoals ik 
reeds bij enige andere gevallen had 
waargenomen, dat de opperhuid in versterf 
overging; voorheen meende ik, dat dit in 
hoofdzaak kwam door te straffe, b.v. phenol 
bevattende, bestrijdingsmiddelen. Ook 

schien veel belangrijks over 't hoofd ge-
zien is. 
Al met al, is dit toch een grote en uiterst 
fraaie verzameling van reptielen en amphi-
bieen, zeer zeker een bezoek aan Artis 
waard, waartoe ik dan ook de leden van 
onze vereniging moge opwekken. 
Moge Artis zo doorgaan en ons, terrarium-
liefhebbers, steeds zulk een keurcollectie 
van deze, door ons zo zeer begeerde — 
maar ook vaak te moeilijk om zelf in ver-
zorging te hebben — dieren, doen aan-
schouwen. 

woedde op de wondeplekken een schim-
mel. De bestrijding van de zwarte plekken 
met de Lugolse oplossing was in dit geval 
natuurlijk tevergeefs. De andere verschijn-
selen waren hiermede echter niet te ver-
klaren. 
Bij opening van de lichaamsholte bleek 
dan ook de darm op een plaats vernauwd 
te zijn (Stenose), waarvoor zich een grote 
hoeveelheid ontlasting en voedselresten 
opgehoopt had; vlak voor het vernauwde 
gedeelte zaten verschillende harde elemen-
ten, w.o. een druivenpit. 
Achter het vernauwde gedeelte was de 
darm als een luchtballon opgeblazen en 
zo goed als leeg. 
Door de opgehoopte massa, waarin gisting 
en rottingsbacterien gaan optreden, ont-
staat een vergiftigingstoestand. Door deze 
toestand, en de gevolgen, die hieruit voort-
vloeien, is de verlamming van de voorpoot 
en de zuchtige zwelling (Oedema) van de 
achterpoot te verklaren. 
Voor ons, die slechts enkele dieren te ver-
zorgen hebben, valt hieruit te leren, dat wij 
onze dieren zo nauwkeurig mogelijk moe-
ten schouwen en zieke dieren direct apart 
moeten zetten. Dan hadden wij b.v. waar-
genomen, dat het dier geen „stoelgang" 
had en hieruit volgt, dat wij dan onder 
geen voorwaarden mogen dwangvoederen, 
tevens hadden wij dan voorzichtig een of 
ander laxeermiddel, b.v. wonderolie 
(Oleum ricinum) kunnen toepassen. 
In een dierentuin, waar 'n groot aantal 
dieren en een beperkt aantal oppassers 
zijn, is zulks natuurlijk niet mogelijk. 
Tegen de „bloedluis" werd aanbevolen 
plaatselijk D.D.T. te gebruiken. 

Ongeveer zes weken later ontving de 
Sectiedienst een dankbetuiging, plus een 
luchtfoto van het dierenpark, voor de goe-
de raadgevingen, waarbij verdere verlie-
zen zijn voorkomen. 
De bloedluizen waren door D.D.T.-poeder, 
plaatselijk toegepast, verdwenen. 

OaRmveRnaUWinQ en BLoeOlUIS OOOR J. BovenkeRk, amsteRoam 
Sectiedienst onzer vereniging 
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VRAAG EN AANBOD, 
£>-. RUILRUBRIEK 

\'SfS \ ] s7 Ons lid G. J. Ferron, Voor-
] vf\ dulnstraat 23, Haarlem, 
n Efr/ biedt in rail aan 2 boom-
V tf£j^ kikvorsen (Hyla arborea) 
i ^ i e * \ v o o r 2 geelbulkvuurpadfes. 
A \^\ Vraagt verder ter ovemame 
f\ r i l enige vuursalamanders. 

/ ^ « f L Jy^k-^ Ons lid R. P. v. d. Grlend, 
C ^ v ^ = 3 » ^ ' J Hoofdweg 739. Hoofddorp. 
^ " - ^ V ^ s — ' biedt te koop aan stevig en 

' zeer goed aquarium, ge-
makkelijk In te richten als 

terrarium. Maten 35 x 35 x 50 cm, met een kap 
van pl.m. 12 cm, incluslef ijzeren tafel, alles 
splegelglas, aquarium met versterkte lioeken. In 
prima staat, prijs / 25,—. Bak oorspronkelljk inge-
rlcht als verwarmd aquarium. Rood koperen 
petroleumverwarmlng aanwezig. 
Ons lid II. L. de Koningh, Nachtegaalstrnat 12bis, 
Utrecht, biedt aan ter ovemame Jaargang 3 van 
..Herpetologlca" (1947), het bekende Amerikaanse 
herpetologische tijdschritt. a / 4,—, ongebonden. 
Ons lid Dr Fred. R. Cagle, Tulane University te 
New Orleans, 15, La., U.S.A.. zoekt leden, die met 
hem herdrukken of duplicaten van Europese 
publicaties op herpetologlsch gebied tegen Ame-
rikaanse ex. willen ruilen. 

BoekBespRekinq 
„Prepa re r en" , door J. U. A. Kroon en J. G. 
Th. v a n Nes . 3e druk. Prijs / 1,20 ingen. en 
/ 1 , 7 5 g e b . Uitg. W. J. Thieme & Cie., 
Zutphen. 

Vele na tuu rv r i ende n zullen d e verschi jning 
v a n d e 3e druk v a n b o v e n g e n o e m d werkje, 
da t er n a a r streeft in een grote leemte in 
d e hu id ige N e d e r l a n d s e l i teratuur te voor-
zien, met v r e u g d e beg roe ten , d a a r d e 2e 
druk r e e d s l a n g w a s ui tverkocht. De schrij-
vers h e b b e n ge t rach t door d e u i tgebre id-
he id v a n d e stof deze in zo beknopt moge -
lijke vorm s a m e n te va t ten ; u i t e r aa rd moest 
d a a r d o o r bij het ve rme lde n v a n d e ver-
schi l lende me thoden vo l s t aan worden met 
e e n well icht te s che t sma t ige a a n d u i d i n g en 
onvo ldoende deta i l ler ing , he tgeen d e p r a c -
l ische b r u i k b a a r h e i d b e n a d e e l t . Toch is het 
boekje a l s in le id ing ongetwijfeld v a n nut 
voor hen, d ie zich op dit moeili jke terrein 
willen or ienteren. 
Het boek je b e h a n d e l t niet s lechts het p re -
p a r e r e n v a n al lerlei dieren, doch ook v a n 
voge lnes ten , e ie ren en voorts het a a n l e g -
gen v a n b e p a a l d e verzamel ingen , o.a. op 
bo t an i s c h geb ied . 
De t e r ra r iumhoude r k a n er g e g e v e n s in 
vinden voor het p r e p a r e r e n en conse rve ren 
v a n d e in het t e r ra r ium ges to rven dieren 
(amphib ieen , reptfelen, insecten) . 

H. L. DE KONINGH, Utrecht. 

LeestafeL 
„The A11IIarist and Pondkeeper" (Engeland), Juni 
1948: Iris Murray over: ..Newts" (Watersalaman-
ders) met foto's; J. D. Romer over ..Gecko's". 

Betaieri der contributie in Sept. betel 

„Les Naturalistes Beiges", het maandblad van de 
Natuurhistorische Vereniging van onze Zulder-
buren. Juli-Aug. 1948. 
B. van Campenhout geeft enkele opmerktngen 
over Bufo bufo (vulgaris) de Gewone pad, b.v. 
het is niet speciaal een nachtdier. Het schuwt 
zelfs niet de heetste zonnestralen, het dier heeft 
een wonderbaarlijk orlenterlngsvermogen; ver-
schillende exemplaren verklezen vaak speciale 
voederdleren en raken andere prooi niet aan. 
Tenslotte: de wijze waarop zlch dit dier zou 
verdedigen, namelijk door middel van de af-
scheiding van kllervocht Is een fabeltje. De 
schrijver heeft deze ervaringen opgedaan gedu-
rende een jarenlange omgang met deze amphi-
bieen. 
„Maandschrift voor Bfjenteelt", November 1947, 
vermeldt een bericht uit Australie. waar de ons 
bekende Bufo marlnus aan een bijenstand be-
langrljke schade toebracht. De padden stelden 
zich verdekt op voor de kasten en verslonden de 
thuiskomende bijen. In de maag van een pad 
vond men maar llefst 500 dode bijen! Om van 
deze plaag bevrljd te worden, doodde de lmker, 
wie deze bezoeking trof, in een nacht honderd 
Bufo marinus. i) 
') Zou het hier weer niet een fantastlsch kran-
tenberlcht betreffen, waarop deze mededeling Is 
gebaseerd? Ik veronderstel zulks naar aanleldlng 
van het felt, dat Australie als woonoord genoemd 
wordt. de padden zouden daar dan moeten zijn 
ge'importeerd uit Midden- en Zuld-Amerlka, an-
ders klopt er lets niet! t. H. 
„Water Life" (Engeland), Juni 1948. 
D. O. Carr vermeldt de vondsten van een 12'/s cm 
lang exemplaar van een larf van Rana esculenta, 
met foto er bij. Slndsdien Is het dier In ge-
vangenschap nog gegroeid. Prachtlg leende zlch 
dit dier voor waarnemlngen; het spiraculum was 
bljvoorbeeld met het blote oog In werking te 
zien. Wij komen nog terug op dit „wonder der 
natuur". 
M. Lorant vertelt iets over de experimenten van 
J. E. Cook op 2000 Xenopus laevis. Inzake de be-
kende zwangerschapsreaotle. Ons lid A. Sloet tot 
Everlo beschrljft tenslotte het kweken met dit 
diertje. 
..Aquarium" (Zwltserland), Juni 1948. 
P. Maeder schrljft over ..Reptillenpflege, Erkal-
tungen, Vitamine und Infrarotlampe". Wat dit 
laatste betreft, heeft hij een kleine infrarode 
lamp in het dak van zijn terrarium ingebouwd, 
en bericht hlermede prachtige resultaten verkre-
gen te hebben bij het verzorgen van hagedissen 
en schildpadden. Een bestraling van enkele uren 
per week is voldoende. Wat de verkoudhelds-
verschijnselen bij schildpadden betreft, deelt hij 
mede enkele Slangenhalsschlldpadden (moeras-
schildpadden), die door een gevatte koude In een 
hopeloze toestand waren geraakt, genezen to 
hebben door ze in water te houden gedurende 
14 dagen van 35 gr. C, en toen dit nog nlet hlelp, 
In water van maar llefst 40 gr. C gedurende een 
week. Dit hlelp probaat. 
„Aquarium", Juli 1948. 
De Amelva chrysolaema Cope ult Haiti wordt 
beschreven door P. Maeder; P. Schetty schrljft 
een artikel over het aanleggen van een sroot 
openluchtterrarium (8 X 8 m op een helling In 
zijn tuin). 

D. J. VAN DER LAAN. 

kaLenoeR 1949 op ons qeBieo 
Hebt u er aan gedacht v66r 1 October / 1,10 te 
storten op postrekening 163956 ten name van: 
Ned. Bond „Aqua-Terra", Zaandam, om In De-
cember een fraaie aquarium- en terrarlumkalen-
der met 27 kleuren- en zwart-wltplaten toege-
zonden te krijgen? 
Mocht u het hebben vergeten, doe het dan nog 
vlug! Het kan nog net. 

. . .JLacerta" uw voile steun geven 
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inLandse amphiBieen in 
oeRwouoteRRARium 

6OOR c. kuylman, vlaauomqen 

Ik h e b en ige tijd een a a n t a l in landse 
p a d d e n en k ikkers in e e n ve rwarmd oer-
woud te r ra r ium gehouden . Het g e d r a g v a n 
d e d ieren w a s a l s volgt : 

Geelbuikpadden, Bombina v a r i e g a t a L. 
S leeds op het d roge , grote eetlust. 
Roodbuikpadden, Bombina bombina L. 
S teeds op het d roge , grote eetlust . 
Inlandse boomkikker, Hyla a r b o r e a L. 
Grote eetlust , vee l k w a k e n , levendig . 
Rugst ieeppad, Buio ca l ami t a Laur. Grote 
eetlust, vee l w e g g e k r o p e n . 
Gewone pad, Bufo bufo L. Grote eetlust, 
vee l w e g g e k r o p e n . 
Groene kikker, Rana escu len ta L. Steeds 
op d r o g e g rond ; zeer grote eetlust; bijzon-
der h e l d e r e tekening , is nu veel minder 
bri l l iant geworden . 
Knoflookpad, Pe loba te s fuscus Laur. Veel 
in het w a t e r g e d e e l t e , w a a r ze zich gedroe -
g e n a l s Xenopus laev is . 
Ik h e b d e indruk, da t h ie rmede interes-
s a n t e w a a r n e m l n g e n te doen zijn. Om een 
juiste ve rge l i jk ingsbas i s te hebben , zou 
men dezelfde d ieren in e e n v e r w a r m d en 
in een o n v e r w a r m d terrar ium moeten hou-
den en d ie d ie ren het vo lgend j aa r om-
wisse len . 
Ik h e b g e e n tijd voor r ege lma t ige w a a r -
nemlngen , wie neemt deze proef? 

* 

BetALinq OCR contRiButie 
1 October 1948 begint er weer een nleuw ver-
enlglngsjaar, waarvoor een contributie ad / 9,50 
verschuldlgd Is, te betalcn Ineens of In twee 
halfjaarlljkse termijnen van /4,75. 
Met bultengewoon grote nadruk verzoekt het 
bestuur een der hlerboven genoemde bedragen 
voor 1 October a.s. te storten op onze postreke-
ning 461084, ten name van: Pennlngmeester 
,.Lacerta". Dordrecht. 
Glreert men niet. dan volgt aanbiedlng van een 
postkwitantle voor / 4,75 plus 15 cent Incasso-
kosten. 
Over het grote belang om ..Laccrta" aan directe 
geldmlddelen te helpen, wljdden wij in dit num-
mer al enige regels. 

Ingevolge papiertoewijzing 
en is de omvang van dit 

het „BLoeospuiten" van oe 
qehooRnoe paohaqedissen 

6OOR j . Bovenkepk, amsteRfcam 

Naar a an l e id in g v a n het ar t ikel v a n d e 
heer Reyst over het b loedspu i t e n uit d e 
ogen v a n Phrynosoma cornutum („Lacer ta" 
1947, No. 11, biz. 81), m e e n ik, a l h o e w e l ik 
p a s kort een stel v a n deze d ieren bezit 
(import Lacer ta) , vrijwel zeker d e o o r z a a k 
v a n dit „b loedspu i l en" te kunnen ver-
k laren . 
Bij ag i t a t i e v a n d e d ie ren of ook wel zon-
der z ich tbare r eden , t r ekken d e d ie ren zo 
nu en d a n b l iksemsne l een roodbru in vl ies 
vanuit d e voors te ooghoek in ve r t i ca le 
s t and over het oog. Door d e snelheid, w a a r -
mee dit p l a a t s vindt en d e kleur, krijgt m e n 
i n d e r d a a d d e indruk alsof zij een d r u p p e l 
b loed uit 't oog wegs l inge ren . 
Vervolgens zou ik a l le h o u d e r s v a n Phry-
n o s o m a cornutum het v o l g e n d e wil len ver-
zoeken: da t zij mij ve rme lde n onder we lke 
v o o r w a a r d e n zij d ie d ie ren h o u d e n of h e b -
ben gehouden . Zo zou ik g r a a g o.a. willen 
weten : grootte v a n d e b a k ; a a n t a l d ie ren ; 
soorten w a a r m e e zij s a m e n g e h o u d e n wor-
d e n ; b o d e m b e d e k k i n g ; b e p l a n t i n g ; v e r w a r -
ming; t empera tuur ; v o c h t i g h e i d s g r a a d ; 
voed ing ; d e f a e c a t i e ; sterfte; g e d r a g der 
dieren, enz. enz. 
Hierdoor verkrijgen wij een overzicht onder 
we lke v o o r w a a r d e n deze dieren het b e s t e 
te houden zijn. Dit ook ter o v e r w e g i n g a a n 
houders v a n a n d e r e importdieren . De resul -
ta ten kunnen wij d a n in „Lacer ta" publ i -
ceren. En l a t en w e voora l niet ve rge t en om 
d o d e exempla ren a a n d e Sect iediens t te 
zenden. 

Sectiedienst „Lacerta", J . Bovenkerk, Oost-
zaans t raa t 21 II, Amsterdam. 

Besluit 6e jaARQanQ 
Alweer een complete Jaargang! Nu reeds zes stuks 
en laten we ons maar eens op de borst slaan op 
gevaar af voor opscheppers te worden aangezien, 
het Is steeds crescendo gegaan en jaargang 6 Is 
een schltterend herpetologisch werk geworden, 
een bltjvende waarde In de boekcnkast van ledere 
terrariumhouder en herpctoloog. 
Niet minder dan 104 pagina's met schltterende 
illustratles, een kleurenplaat en 1 kunstbijlage 
van een hele pagina. 
Nu gaan we weer met aller hulp en steun begin-
nen aan jaargang 7. Als de financier! dit toelaten, 
knn leder lid weer rekenen op 12 fijne nummers. 
leder lid draagt natuurlijk weer een steentje 
daartoe bij In de vorm van artikelen, medede-
llngen, het doorgeven van waarnemlngen In de 
vrije natuur, enz. • 

J. TH. TER HORST, Redacteur. 

druk: Oebrs. den Oudsten, Lekkerkerk 
B.P.P. No. 2612 verschijnt deze uitgave maandelijks 
nummer 8 pagina's, formaat 16 x 24 cm. 


