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een teRRARium VOOR amphiBieen 
6OOR j . p. van den wenff, RotteRoam 

Mag ik even mijn terrarium voor vuursala-
manders, vuurbuikpadden en boomkikvor-
sen aan U voorstellen met behulp van de 
mooie ioto, genomen door onze redacteur, 
welke hierbij wordt gereproduceerd? 

bestaan uit glas, terwijl de voorzijde be-
staat uit een groot raam, dat naar boven 
geopend kan worden. De achterwand is 
van hout, bekleed met kurkschors. Het dak 
kon, omdat het terrarium in een glazen kas 

Gedeelte van terrarium voor inlandse amphlbleen. Foto: J. Th. ter Hoist 

Laat ik dan beginnen met te beschrijven, 
hoe dit terrarium werd ingericht. 
AUereerst enige gegevens over het terra-
rium zelf. De bak is aangebracht in mijn 
geheel glazen terrariumhuis. De lengte van 
deze amphibieenbak is 100 cm, diepte 80 
en hoogte eveneens 80 cm. De zijwanden 

staat, gemaakt worden van geperforeerd 
zink. 
De bodem is van hout, waarover een laag 
cement is aangebracht om rotting tegen te 
gaan. Eerst is een bodemlaag aangebracht 
van een mengsel van bladaarde, duinzand 
en turfmolm. Deze laag werd aan de voor-
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zijde vijf centimeter dik en liep naar ach-
teren op tot ongeveer 25 centimeter. In de 
rechter achterhoek werd een soort grot van 
zandsteen vervaardigd, welke met mos 
werd bekleed. De ingang van dit hoi was 
zo groot, dat men er goed in kon kijken 
en er ook met de hand gemakkelijk in kon 
komen. In het midden, iets naar links, liep 
de grond enigszins hellend af naar een 
poeltje van ongeveer 40 centimeter diam. 
van ongelijke vorm en ongeveer 5 cm diep, 
van welk poeltje de foto een goed beeld 
geeit. De kanten waren zacht glooiend en 
met onregelmatige stukken zandsteen af-
gezet, welke stenen bij het gieten van het 
cementen poeltje in de natte specie wer-
den gedrukt. Deze zandstenen werden later 
geheel groen, doordat ze begroeid raakten 
met mos en levermossen. In dit poeltje was 
een afvoerbuisje aangebracht, dat tevens 
dienst deed als overloop, door er een 
stukje rubberslang op te zetten van 5 cm 
hoogte. Dit stukje slang drukte ik in de 
afvoerbuis, zodat dit er 5 cm boven uit-
stak. Daardoor liep het teveel aan water 
steeds weg. De watertoevoer geschiedde 
door middel van een dun buisje, dat te 
voorschijn kwam uit het mos aan de oever-
rand en dat werd gevoed door de water-
leiding. Zodoende werd een geregelde 
watercirculatie verkregen met een vrij lage 
temperatuur van het water in het poeltje. 
De beplantlng bestond grotendeeis uit lage 
varens, gezocht in bos en heide, welke om 
het poeltje en op de helling tegen de ach-
terwand groeiden. Verder hier en daar een 
jong berkenboompje en wat hondsdraf en 
enkele fijne graspolletjes. De grond tussen 
de planten werd bedekt met moskussens, 
terwijl op de waterspiegel van het poeltje 
een enkel vlotvarentje (Salvinia natans) 
dreef. 
Ter completering werd in een hoek, in 
schuine stand, een grillig gevormde boom-
tak geplaatst. 

oveR een nAtuuRlijke vijano 

Cnlangs vond ik op een buizerdhorst met 
jongen een Adder, die als voedsel was 
aangebracht. De ilauwe kronkelingen be-
wezen, dat het leven nog niet geheel uit de 
adder was geweken, hoewel de kop vrij-
wel geheel was afgebeten. Alleen een stuk 
van de onderkaak was nog te zien. Onder 
de nestboom vond ik nog een grote Groene 
kikvors (Rana esculenta), waarin zich grote 
gaten bevonden en waarover de mieren 
zich reeds hadden ontfermd. 
Het blijkt dus, dat amphibieen en reptielen 
in de buizerd een vijand vinden. In de om-
geving van het nest komt de adder vrij 
veelvuldig voor, kikvorsen z66r veel, maar 

Nu iets over de bevolking. In dit terrarium 
huisden vier Gevlekte landsalamanders 
(Vuursalamanders), waarvan twee in de 
varieteit gevlekt (maculosa) en twee ge-
slreept (taeniata), alsmede vier Boomkik-
vorsen (Hyla arborea) en ook nog vier 
vuurbuikpadjes, welke amphibieen het 
blijkbaar in een dergelijke omgeving best 
naar hun zin hadden. De vuurpadjes zaten 
meestal in het water, terwijl de vuursala-
manders overdag vrijwel steeds in de grot 
zaten, om tegen schemer te voorschijn te 
komen om op zoek te gaan naar wormenl 
De boomkikvorsen zaten altijd in de berk-
jes of tegen de kurkschorsbekleding van 
de achterwand. Deze diertjes werden door 
mij altijd tegen de avond met vliegen en 
z.g. hooiwagens gevoerd. 
Het geheel gaf een rustige en natuurlijke 
aanblik. Op de foto wordt hoofdzakelijk 
een gedeelte van het poeltje en de be-
groeide oeverrand weergegeven. 
In de winter waren de dieren onderge-
bracht in een winterslaapverblijf, en wel 
van November tot begin Maart, omdat dit 
terrarium niet vorstvrij stond. Van de plan-
ten stierven de varens gedurende de win-
ter boven de grond af, om in het voorjaar 
weer te voorschijn te komen. De moskus-
sens daarentegen bleven de gehele winter 
groen en gaven in het voorjaar doorgaans 
nog sporenhouders te zien. 
Als slot kan ik tot mijn genoegen rappor-
teren, dat ik met dit terrarium steeds pret-
tige ervaringen heb opgedaan en nodig 
een ieder uit ook eens een dergelijke bak 
in te richten en te proberen. Het succes is 
verzekerd! Een volgende maal zal ik iets 
vertellen over de inrichting van mijn woes-
tijnterrarium, dat natuurlijk een geheel an-
der karakter heeft, maar daarom toch niet 
minder interessant is. 

van vipeRa BCRUS L. 
door Rein Schut, Meppei 

of ze als geregeld voedsel door de buizerd 
wordt gejaagd, betwijfel ik. Jan P. Strijbos, 
die in deze omgeving eens een buizerdnest 
iilmde (hoogstwaarschijnlijk hetzelfde vo-
gelpaar), vermeldt in z'n artikel hierover 
niets van het aanbrengen van amphibieen 
of reptielen als voedsel voor de jongen. 
De op het nest aangetroffen adder was ca. 
60 centimeter lang en van het vrouwelijk 
geslacht. 
Juni 1948. 
A. B. Wigman noemt in zijn boekje „Vogels 
van Heide en Stuifzand" (Deel 5: „Wat 
leeft en groeit") op pagina 105 de kikkers 
w61 als voedsel van de buizerd. — tH. 
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iets oveR 't houden en kweken van insecten (n) 
Waarnemen van rupsen. 6 O O R p . d e n BOER, BiOlOQiSCh StU&ent, o e n hM,C, 

Met tekeningen door de schrijver (vervolg van pag. 7) 

Insecten lenen zich, in vergelijking met 
andere dieren, zeei goed voor observatie 
en wel om de volgende redenen: 
1. Ze missen de angst voor de mens, wat 
het waarnemen van zoveel hogeie dieien 
zo moeilijk maakt. De levensgewoonten, 
die we waarnemen, worden dus niet dooi 
deze factor be'invloed. 
2. Zolang we geen onverwachte of snelle 
bewegingen maken, kunnen we zo dicht 
bij hen komen, als we willen. Dit houdt 
verband met constiuctie van de facetogen, 
die vooral reageren op licht-intensiteiten 
en bewegingen, terwijl omtrekken en voi-
men meest slechts vaag kunnen worden 
waargenomen. Het is mij herhaaldelijk ge-
lukt, bepaalde ondeidelen van 't gedrag 
(b.v. het eitjesleggen) ondei de loupe te 
bekijken. 

3. De meeste insecten zijn thuis onder zeer 
veranderde en sterk vereenvoudigde om-
standigheden te observeren in hun 001-
spronkelijk gedrag. 
4. Het gedrag is meest terug te brengen 
tot combinaties van bepaalde wetmatig-
heden. 
Door deze voordelen zijn vooral de insecten 
onderweip gewoiden voor de Ethologie 
(= gediagsleer) en is juist van insecten 

veel over 't gedrag bekend. In ons land 
zijn prachtige studies gemaakt over de 
Kleine Rupsendoder, Ammophila campes-
tris; de BiJenwoII, Philanthus tiiangulum; 
de Heivlinder, Satyrus semele en vele an-
dere insecten door N. Tinbergen en zijn 
medewerkers. 
Dooi de lesultaten van de ethologie zijn de 
insecten ook een belangiijk studie-object 
geworden voor de dierpsychologie, in ons 
land vooral vertegenwoordigd door J. A. 
Bierens de Haan en voor de Gewervelde 
dieren door Portielje. 
Op de resultaten door deze onderzoekers 
bereikt, zal ik hiei niet ingaan, ondanks 
hun buitengewone belangwekkendheid. 
We zullen terugkeren tot onze rupsen. 
Een van de eerste dingen, die ons opvallen 
bij het waarnemen van rupsen is, dat niet 

alien een blad op dezelfde wijze opeten. 
Een soort eet alleen 't bladmoes en laat de 
nerven over, een ander eet ook de nerven. 
De een werkt een blad van buiten naar 
binnen af, de ander van binnen naar bui-
ten. De ene soort bijt allemaal cirkelvor-
mige stukjes uit de bladrand, de andere 
soort bijt gaatjes midden in 't blad, enz. 
Zo zijn er ook rupsen, vooral van motten 
(Microlepidoptera), die de bladeren z.g.n. 

& ..«•---m 
• 

Nachtpauwogen, links £-, rechts J1 Het d* vindt $ op de reukl 
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Rups van de Kleine Vos 
(Vanessa urticae), die 
zich heeft opgehangen 
voor de verpopplng 

U J — 

„mineren", d.w.z. het bladmoes opeten 
tussen bovenste en onderste opperhuid van 
't blad, zodat witgekleurde gangen in 't 
groene blad ontstaan. In de bladeren van 
hulst kan men van zulke „mijngangen" 
aantreffen. 
Typeiend is ook de wijze, waaiop een rups 
een nieuw blad opzoekt. Daar de ogen van 
heel weinig betekenis zijn, moet dit met 't 
gevoel gebeuren. De rups kruipt dus tot 
het puntje van 't blad en slingert met haar 
voorlichaam buiten het blad heen en weer, 
totdat zij tegen iets aanstoot. Dit pakt zij 
beet en klimt er op over; in de meeste ge-
vallen is dit natuurlijk een nieuw blad. 
Daar de huid van alle insecten en dus ook 
van rupsen uit chitine bestaat, wat nage-
noeg niet rekbaar is, moet een rups, om 
geregeld te kunnen blijven groeien, na een 
bepaalde tijd verv'ellen. Als dit ogenblik 
nadert trekt het dier zich in een hoekje 
terug en eet niet meer, terwijl achter zijn 
kop een bult begint te ontstaan, doordat de 
rups haar lichaamsinhoud van alio kanten 
naar die plaats toeperst. Die bult is de 
plaats, waar onder de oude huid, de nieu-
we kop ontstaat en die tenslotte zo groot 
wordt, dat het strakgespannen chitine-
huidje dit niet meer kan omvatten en aan 
de rugzijde openbarst. Door de zo ontstane 
opening kruipt de rups uit haar nauwe 
huidje. Direct valt aan de vervelde rups 
op, dat de kop naar verhouding van de rest 
van 't lichaam wanstaltig groot is (zie 
tekening). De huid biedt namelijk de moge-
lijkheid tot een flinke gioei, doordat ze in 
ruime plooien om het lichaam hangt. Met 
de kop is dit echter niet zo, daar deze de 
kaken bevat en dus een vaste grootte moet 
hebben. Het dier kan dus alleen in zijn kop 
groeien, door een gehele nieuwe aan te 
nemen, wat dus bij de vervelling gebeurt. 

Normaal vinden 4 of 5 vervellingen plaats, 
voor de rups volwassen is. Die vervellingen 
gaan dikwijls gepaaid met sterke kleur- en 
patroonveranderingen. 
Wanneer de rups volwassen is, volgt de 
verpopping, wat eigenlijk ook niets anders 
is dan een vervelling. De pop ontwikkelt 
zich namelijk reeds lang voor de defini-
tieve verpopping, onder de huid van de 
volwassen rups. Ik zal nu een korte be-
schrijving geven van de verpopping, zoals 
een iedei die kan waarnemen bij de Kleine 
Vos, Vanessa urticae. 
Tegen de tijd van de verpopping zondert 
de rups zich af en eet niet meer, evenals 
bij elke vervelling. Dan hangt zij zich na 
enige tijd aan haar naschuivers (= laatste 
paar schijnpoten, helemaal aan 't eind van 
het lichaam) op en langzaam begint zij uit 
te zakken, doordat het dier zijn lichaams-
inhoud naar beneden perst (zie tekening). 
Dan barst de rughuid achter de kop weer 
open en komt de pop te voorschijn, die 
aanvankelijk nog zeer week en groen is en 
zeer beweeglijk. Door heen en weer slinge-
ren van het kopgedeelte wordt de rupshuid 
opgestroopt tot zij op een hoopje zit aan 
de naschuiveis (zie tekening). De verpop-
ping, zoals hierboven beschreven, vindt op 
dezelfde wijze plaats bij de Atalanta, Dis-
telvlinder, Gehakkelde aurella, Rouwman-
tel, Grote vos, Weerschijnvlindors, Kleine 
en Grote ijsvogel, Dagpauwoog en vele 
soorten Parelmoervlinders. 
Een andere manier van verpoppen houdt 
de Koninginnepage er op na, welke wijze 
gedeeld wordt met de Witjes, de Citroen-
vlinder, de Koningspage, de Oranjotip en 
de Luzernevlinders. Evenals de rupsen van 
de vorige groep spint ook de rups van de 
Koninginnepage zich eerst met haar na-
schuivers aan het substraat vast. Op zich-
zelf is dit een bezigheid, die zeker de 
moeite van het observeren waard is. De 
spindraden ontstaan uit het speeksel van 
de rups, dat in de buitenlucht taai wordt, 
zodat het dier er draden van kan trekken. 
Nadat zij zich op deze wijze verankert 
heeit, spint de rups een draad om haar 
middel, waarin zij kan blijven hangen (zie 
tekening). Dan gebeurt weer hetzelfde als 
bij de Kleine vos, nl. het person van de 
lichaamsinhoud naar het kopgedeelte, 
waardoor de rughuid openbarst en de pop 
te voorschijn komt. Ook hier wordt de rups-
huid afgestroopt door heen en weer schud-
den van de pop. Het blijkt duidelijk, dat dit 
heen en weer schudden een typische in-
stincthandeling is. Het dier schudt nl. een 
bepaalde tijd (ongeveer een half uur); 
meestal is dan de rupshuid al lang afge-
worpen. Een enkele maai gebeurt het ech-
ter, dat dit niet het geval is — we kunnen 
dit natuurlijk ook kunstmatig veroorzaken 
— en ook dan houdt het dier na die be-
paalde tijd op met schudden. 
Zo zijn er bij heel gewone rupsen nog wel 
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10 of 15 andere manieren van verpoppen. 
Een groot aantal rupsen b.v. verpopt zich 
in de grond, zoals de Pijlstaarten, 'n andei 
deel spint zich in een cocon (de Zijderups 
b.v.), iets wat ook zeei de moeite van het 
waarnemen waard is, weer andeie spinnen 
zich tussen twee bladeren of maken een 
huisje van afgeknaagde stukjes boombast. 
Ook zijn er, die zich in groepjes bijeen in 
spinsels verpoppen, enz., enz. Dit zijn 
slechts enkele flitsen uit het leven van een 
rups. Er is nog veel meer waar te nemen, 
zoals de schuthoudingen, mimicry, afweer-
houdingen en gebaren, schrikhoudingen 
(zie tekening), paiasieten, die plotseling 
uit het dier te voorschijn komen, enz., enz. 
Dan komt het grote ogenblik waarop de 
pop uitkomt. Wie dit ooit heeft gezien — 
en dit is in een insectarium dikwijls genoeg 
waar te nemen — zal het niet licht vei-
getenl 

D o o ftsesKeoes' COCOM 
OAW NACHT PAUU006 

AFSLUITINGUAN 
STUUE HAREM 

POPC? 

Kop van de Koninginnepage 

Dan komen nog de eigenaaidigheden van 
de vlinders, zoals de paring en het eitjes-
leggen, wat bij elke soort weer anders 
gaat; hierover misschien een andere keer 
meer. 

Ook hun, die van mooie kleuren of sierlijke 
vormen houden, biedt het kweken van vlin-
deis een ruime bevrediging. Elke keer weer 
ondervond ik het als een giote veirassing, 
wanneer ik volkomen onverwacht een 
prachtige vlinder, volkomen gaaf en met 
frisse, heldere kleuren, in mijn insectarium 
vond — vooral wanneer dit soorten betrof, 
die je als vlinder in de vrije natuur zeer 
zelden te zien kiijgt. 
Telkens wanneer ik mijn vlindercollectie 
bekijk, waarvan ik de meeste dieren zelf 
gekweekt heb, vertegenwoordigt elk exem-
plaar een brokje van mijn beste herinne-
ringen! 
Waar vermeldt wordt „(zie tekening)" zie men de 
pagina's 6 en ,7 van No. 1 van deze jaargang. (Red.) 

OVCR het nut van individuele impoRten 
door J. Th. ter Horst, Den Haag 

Met het importeren van diverse reptielen 
en amphibieen door onze vereniging heef! 
de inventaris aan dieren vanzelfsprekend 
een nodige en gewenste uitbreiding onder-
gaan. Er zijn nu echter leden, die de mening 
zijn toegedaan, dat „Lacerta" maar alles 
moet trachten te bestellen en in te voeren 
wat op hun verlanglijstje voorkomt, daarbij 
het vele werk en de risico van zich af 
schuivend en op de vereniging afwente-
lend. 
Deze gedachtengang is absoluut onjuist. 
In de eerste plaats hebben de importen 
door de handel thans een zodanige om-
vang aangenomen, dat mag woiden ver-
ondersteld, dat aan veler vraag kan wor-
den voldaan, althans dat in de behoefte 
van de terrariumhouders op redelijke wijze 
wordt voorzien. Weliswaar zijn de detail-

prijzen nog niet van die aard, dat het een 
ieder mogelijk is te kopen wat hij graag 
wil aanschaffen (dit euvel constateren we 
ook bij andere verbruiksvoorwerpen en 
artikelen) maar van lieverlee zien wij de 
prijzen weer zakken en in meer normale 
banen geleid worden. Zo zagen wij b.v. dit 
jaar de boomkikvorsen verkopen voor 
detailprijzen varieiend tussen 40 en 60 cent 
per stuk. 
De aard van onze liefhebberij brengt echter 
met zich mee, dat het nodig zal zijn en 
blijven, dat diverse reptielen en amphibieen 
— die om bepaalde redenen zelden of zelfs 
helemaal niet door de handel zullen wor-
den aangeboden '— rechtstreeks door de 
terrariumhouders worden gelmporteerd. 
Dit zal alleen mogelijk zijn — mede reke-
ning houdend met de deviezenmoeilijkhe-
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Een voor 1940 veel geimporteerd 
reptiel • Uromastlx acanthinurus 
Bell. Gordelstaarthagedis. 

den — via particuliere kanalen, zoals 
familieleden, vrienden en kennissen in het 
buitenland, die bereid zijn van bepaalde 
meer of minder zeldzame sooiten enkele 
stuks of stellen op de kop te tikken en deze 
als een klein pakketje per luchtpost aan 
hun relalies in Nederland toe te zenden. 
Dergelijke zendingen dienen dan voorzien 
te worden van de aanduiding: ,(Scientific 
Gift Parcel" — „Monster wetenschappelijk 
materiaal". 
Kleine diertjes, zoals b.v. enkele stellen 
salamanders of andere kleine Anura (hoog-
stens vier a zes stuks in een zending) 
kunnen in blikken sigarettendoosjes of 
derg. als monster zonder waarde per lucht-
post worden verzonden, verpakt in wat 
vochtig mos. De posterijen in het buiten-
land schijnen deze zendingen met levende 
dieren toe te laten, in tegenstelling tot de 
Nederlandse posterijen, die zendingen 
levende dieren absoluut niet accepteren. 
De practijk heeft uitgemaakt, dat dergelijke 
postzendingen na een vliegreis van circa 
vijf a zes dagen, zelfs vanuit ver afgelegen 
werelddelen, in prima conditie aankomen. 
Autoriteiten op douane- en invoerrechten-
gebied, alsmede de pakketpost, leggen 
dergelijke zendingen geen moeilijkheden 
in de weg, ja werken zelfs in vele gevallen 
mee om zo'n zending met spoed te doen 
bezorgen. Het is mij dit voorjaar over-
komen, dat een der ambtenaien van de 
pakketpost speciaal op zijn lijwiel naar 
mijn huis kwam om een klein doosje, af-
komstig uit Noord-Amerika, inhoudende 
drie levende watersalamanders, af te 
leveren. 
Zendingen gioteie dieien, zoals hagedis-
sen, slangen, kleine schildpadden, enz. 
moeten als pakketje bij de diverse lucht-
vaaitondernemingen worden aangeboden, 
waarvan de meeste samenwerken met de 

K.L.M., waardoor het mogelijk woidt in vele 
gevallen de viacht in Nederlandse valuta 
te voldoen, omdat het vaak niet gewenst 
is deze ook nog door onze buitenlandse 
vrienden te laten betalen, te meei omdat 
een extra toeslag van 50 % op de vracht 
wegens vervoer van levende dieren wordt 
geheven. 
Het wordt dan onze relaties mogelijk zoiets 
te ondernemen, daar ze dan alleen maai 
te zorgen hebben voor het aanschaffen. 
Wel moeten wij er aan denken, dat zen-
dingen slechts in ontvangst kunnen worden 
genomen wanneer een invoervergunning 
aan de douane kan worden overgelegd 
(postzendingen als „monster zonder waar-
de" zijn hiervan uitgesloten). Een derge-
lijke invoermachtigin.g dient men aan te 
vragen bij de Vakgroep Groothandel in 
Levende Dieren (als gedelegeerde van de 
Centrale Dienst voor In- en Uitvoei), Carol 
van Bylandtlaan 4 te 's-Gravenhage, tele-
foon 180847, op een daartoe bestemd for-
mulier, dat vergezeld moet gaan van een 
schenkersverklaring. 
Men begrijpt, dat deze ambtelijke bemoei-
ing, waarmede vaak geruime tijd gemoeid 
is, een enorm obstakel vormt voor indivi-
duele importen. Het zou dan ook zeer 
gewenst zijn, mede in verband met een 
culturele uitwisseling tussen de Nederland-
se en buitenlandse terrariumhouders en 
herpetologen, dat voor zeer kleine weten-
schappelijke geschenkzendingen, waarvan 
de waarde b.v. niet uitgaat boven een 
bedrag van / 25,—, een dergelijke invoer-
machtiging (en bij het verzenden uitvoer-
machtiging) niet nodig werd verklaard. 
Wij geven dit de desbetreifende autoritei-
ten in welwillende oveiweging. 
Aangezien het vast staat, dat betrekkelijk 
veel leden familieleden en vrienden bezit-
ten in Nederlands Oost- en West-Indie, 
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Zuid-Afrika en Noord-Amerika, dringen wij 
als bestuur er bij deze leden op aan, 
pogingen in deze richting in het werk te 
stellen. 
Het kost wel enige moeite en wat geld, 
maar als het gelukt is de voldoening des 
te groter. 
Vooral hen, die relaties in de Verenigde 
Staten bezitten, wekken wij op te trachten 
uit dat land het een en ander in te voeren. 
De V.S. bezitten een zeer rijk gevarieerde 
herpeto-fauna, met over het algemeen 
prachtig getekende dieren en . . . zij behoe-
ven merendeels geen extra verwarming'. 
Bovendien bestaan er diverse handelaien 
in leptielen en amphibieen, die deze dieren 
te kust en te keur aanbieden tegen rede-
lijke prijzen. Zij leveren volop schildpad-
den, land- en watersalamanders, hagedis-
achtigen, slangen, allerlei soorten fraai 
getekende boom- en andere kikvorsen en 
padden. 
Ook zullen dit jaai veel militaiien uit Java 
en andeie delen van Indonesie naar het 
Vaderland repatrieren, een pracht gelegen-
heid om aan uw familieleden of vrienden 
in militaire dienst te vragen een klein pakje 
mee te geven met enkele Indische reptielen 
of amphibieen ei in. Ei slaagden al reeds 
enkele van dergelijke transpoiten. Zo ont-
ving een onzer leden enkele zeer fraaie 
Javaanse moerasschildpadden, gevangen 

Van 6 tot 23 Augustus 1948 werd in een dei 
mooie zalen van de Antweipse dierentuin 
(welke indenting 66k lid van „Lacerta" is) 
een tentoonstelling gehouden: „Op Reptie-
lenvangst In Noord-Afrika". 
De gebroeders F. en L. Vandevelde, twee 
jonge naturalisten uit Kessel-Loo, bij Leu-
ven, zijn de bezielers dezer welgeslaagde 
tentoonstelling geweest, welke was opge-
bouwd uit de herinneringen, vangsten en 
ander documentatiemateriaal van hun 
6000 km lange expeditie met een Jeep dooi 
Nooid-Afrika. De duizenden bezoekers wa-
ren alien verrukt ovei het vele moois, dat 
hier te bewondeien viel. Het doel — nl. de 
mensen voor onze liefhebberij te winnen — 
werd hier dan ook volledig bereikt. 
Wat allereerst opviel waren de eenvoudige 
piactische tenaria, doch de bevolking er 
van deed ons vlug al het technische vei-
geten. In haai oianje kleed piijkte een zeer 
mooie Coronella girondica (Daudin), ter-
wijl een mooie 60 om lange grijze Woestijn-
waraan (Varanus griseus Daudin) rustig 
lag te zonnen in het gele woestijnzand. 
Aan het ene einde der zaal was een zeer 
gioot diorama geplaatst, de Noord-Afri-
kaanse woestijn voorstellend, met hier en 
daar een verspreide cactus, waaitussen 

in een plas in de omgeving van Batavia. 
Wilt u de kosten en het lisico lievei niet 
alleen diagen, zoek dan eens contact met 
een medelid en ondemeemt zoiets somen. 
Gegevens over de inteiesse-gebieden van 
onze leden vindt u in de u toegezonden 
beschiijvende ledenlijst. 
Alleen op deze wijze zal onze vereniging 
op de duur de beschikking krijgen over 
een uiterst gevarieerde diereninventaris, 
waarvan weer getracht kan worden na-
kweek te krijgen; ondeilinge luilingen 
kunnen tot stand worden gebracht, kortom 
een grote opbloei van het verenigingsleven 
en de terrariumhouderij kan er het gevolg 
van zijn. Wij moeten zo langza-merhand 
terug naar normale verhoudingen, waaibij 
niet de vereniging als zodanig importeert, 
maai deze zich beperkt tot het stimuleren 
en steunen van pogingen als boven om-
schreven. Onze rubriek „Viaag en aanbod" 
kan hierbij de behulpzame hand reiken, in 
het bijzonder aan hen, die samen met 
andere leden iets in deze richting willen 
ondernemen. Laten wij tonen, dat niet 
alleen de vereniging in haar geheel actief 
is, maar dat de leden individueel ook aan-
spraak mogen maken op deze kwalificatie. 
De redacteur van ons maandblad zal steeds 
gaarne bericht ontvangen van geslaagde 
paiticuliere importen. 

'-

. 

Een tocht van 6.000 KM.I Op weg in de woejtijn van 
Lagbouat naar Ghardala, op zoek naar geschlkte jacht-
terreinen. 

Lacerta ocellata (= momenteel Lacerta 
lepida lepida Daudin) en Uromastix acan-
thinurus Bell, de Gordelstaaithagedis, ovei 
en weei tenden! 
Het diorama werd van de bezoekers ge-
scheiden door een gebogen glasruit, waar-
door men de indiuk kreeg vrij tegenover 

op Reptielenvanqst in nooRd-afRika 
Een interessante expositie in d o o r M - J- Janssens, lid der ver., Antwerpen 
de Antwerpse dierentuin 
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d e dieren te s t a an . Een a n d e r mooi terra-
iium, da t zeer d e a a n d a c h t trok, w a s b e -
volkt met Chalc ides tridactylus Laur. en 
Chalcides ocel latus Forsk, de l a a t s t e ook 
wel zandvis je g e n a a m d . Als buu rman 
h a d d e n d e z e twee rept ie lensoor ten een 
zeer gro te Trapslang (Elaphe scalaris 
(Schinz)), die rustig opgero ld in een hoekje 
l ag . Een hoekje der expos i t iezaa l w a s in-
ger icht a l s woes t i jnoase , waarbi j de tent 
v a n onze na tuu ronde rzoeke rs opges te ld 
w a s , met d a a r o m h e e n u i tges ta ld d e ver-
schi l lende g e i e e d s c h a p p e n , vangtoes te l len 
en a n d e r e b e n o d i g d h e d e n , tot zelfs de 
lucife isdoosjes , w a a r m e d e d e schorpioenen 
g e v a n g e n w e r d e n ! De bezoeker kon zich 
a l d u s een na tuu rge t rouw bee ld vormen v a n 
zulk e e n vangexped i t i e . Dit a l les werd nog 
verduideli jkt door een zee i g io te wand -
kaa i t , w a a i o p wij d e reis konden volgen, 
we lke l iep l a n g s d e he le Noord-Alr ikaanse 
kust en ve rde r v a n Algiers tot d iep de 
woestijn in (de o a s e n Beri iane, Gha rda i a , 
Bou-Saada , Laghouat , Tolga, e.a.). 
Na nog e n k e l e op „sterk wa te r " gezet te 
rept ielen, ges to rven tijdens d e reis, een 
a a n t a l l e v e n d e schorp ioenen en kevers , 
ve rder n o g foto's, o p g e n o m e n tijdens de 
reis, b o e k e n h a n d e l e n d e over de liefheb-
berij , a l s m e d e . . souvenirs" uit Algeiije be -
w o n d e r d te h e b b e n , n a d e r d e n wij een 
s tand , d ie ik b r eedvoe r ige r wil b e h a n d e -
len en d a a r o m voo i het laa ts t b e w a a r d 
heb . 

Eerst iets ter inleiding. Toen het dooi het 
oo r logsgewe ld ve rwoes t e v o g e l e n g e b o uw 
v a n d e Antwerpse dierentuin in voile 
p rach t en p r a a l uit zijn puinen h e n e e s , 
s tond iedereen , die het bezocht , in bewon-
der ing, want h ie i w a s p ionie iswerk ver-
richt. Er is nameli jk een z a a l w a a r geen 
enkele ruit of t ral ie d e vogels v a n het 
pub l iek scheidt . De vogels zitten in ver-
schi l lende , n a a s t e lkaa r s t a a n d e kooien, 
d ie doo i kunstl icht s teik verlicht zijn. Het 
pub l iek d a a r e n t e g e n bevindt zich in een 
d o n k e r e g a n g . Hieruit volgt, da t de d ieren 

Met de Jeep in de troptiche wildernls. Felix stuurt, 
Lucien loopt vooruit uit veltlgheldaoverwegtngen. 
Omgeving PhilippeviUe (ConvtantJne) 

(al le dagvoge l s ) zich nooit in die duis ternis 
w a g e n . Dit geeft een p rach t ig effect. Een 
a n d e r voordee l Is, dat d e voge l s niet g e -
stoord w o r d e n door het publ iek , d a a i dit 
door de duisternis onz ich tbaar is. O p 
b o v e n g e n o e m d e tentoonstel l ing nu, w e r d 
— bij wijze v a n proef — een n ieuw exper i -
ment ondernomen, m a a r nu met rept ie len. 
De cont ras ten licht en donker zouden hier 
worden : warmte en koude. Een groot t e i -
rar ium met s lechts een g l a z e n a c h t e r w a n d , 
twee z i jwanden en een bovenrui t , d e b o -
dem b e s t a a n d e uit r iv ierzand en bevolkt 
met een midde lmat ig l a n g e python, is voor 
deze proef ingericht . 
De t empera tuur v a n het z a n d b e d r a a g t 
pl.m. 35° C. Aan d e voorzijde v a n het 
terrar ium is echter een strook zand, d ie 
door een koelinrichting op minus 5° C ge-
houden wordt. Verwach t wordt , da t het 
reptiel — dat in het w a r m e dee l verblijft 
— zich terugtrekt , zod ra het d e bevro ren 
strook a a n i a a k t . Theore t isch is dit dus in 
orde, doch schrijver d e z e s is v a n oordee l , 
da t d e practi jk h i e rmede niet za l overeen-
s temmen en gelooft, da t een o p g e w o n d e n 
s l ang zich wel over die ongevee r een meter 
b i e d e ijszone zal b e g e v e n . Want w a a i d e 
vogels — a ls zij op hun g iens v a n licht en 
donke i komen —• s t eeds a a n g e t r o k k e n 
w o i d e n doo i het licht, heeft een lep t ie l — 
e e n m a a l op d e k o u d e zone a a n g e l a n d — 
een d u b b e l e k e u z e : v luchten in d e publ ie -
ke ruimte of wel in het w a r m e g e d e e l t e 
van het t e n a i i u m . 
Een a n d e r n a d e e l is, da t het trillen v a n de 
motor van d e koel inr icht ing door het he le 
terrar ium v o e l b a a r is. In ieder g e v a l , d e 
proef is w a a r d genomen te worden . Slechts 
hij d ie zoekt, zal v inden! Daa rom be lee fden 
wij vee l g e n o e g e n v a n dit mooie initiatief, 
da t — wij zijn er v a n over tu igd — het 
m a g e r e l ege i v a n d e Belgische ter rar ium-
l iefhebbeis wa t zal a a n g e v u l d h e b b e n . 
Het doet ons een buitengewoon genoegen onze lezers 
te kunnen aankondigen, dat de heer Felix Vandevelde, 
lid onzer vereniging, een der leden van de in dit 
artikel genoemde expeditie, zich bereid heeft verklaard 
voor ons blad een interessant reisverhaal te schrijven 
onder overlegging van verschillende foto's. Het eerste 
deel van dit reisverhaal is inmiddels in ons bezit 
gekomcn en zo spoedig mogelijk zal met het plaatsen 
er van een begin worden gemaakt. (Red.) 

impoRt van teRRARiu.m6iep.en 
Bij de heer J. Th. ter Horst, Vier Heemsklnderen-
straat 159, Den Haag, zijn momenteel te bestellen: 
4 stuks Salamandra atra (Alpenlandsalamander), 
een dier dat na de oorlog nog maar zelden te 
koop was. Prljs / 1,— per stuk. 
Verder Is er nog een 10-tal Knoflookpadjes 
(Pelobates fuscus), halfwas, afkomstlg uit Oos-
tenrijk, over, welke te koop zijn voor slechts 
/ 0,45 per stuk. 
Als gebrulkelijk alleen te bestellen per postwissel 
(wensen op strookje schrijven) plus / 0,20 portl; 
doosje aizonderirjk toezenden. 
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