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fuleiding: 
Van jongs af aan heb ik een zwak gehad 
voor reptielen en amphibieen. Daar ik niet 
in de gelegenheid was om zelf een ter-
rarium te bouwen en er ook niet een kon 
kopen, kon ik mijn liefhebberij niet uit-
leven, tot dat een vriend van mij me zijn 
oude, hoekijzeren aquarium met kap en 
tafel, in de afmetingen 100 x 35 x 44 cm, 
cadeau deed. De tafel was niet van hoek-
ijzer maar van eikenhout, doch zeer solide. 
Eerst toen kon ik de terrariumliefhebberij 
meer intensief gaan beoefenen. 

Bouw en inrichting: 
Laat ik beginnen te beschrijven hoe ik het 
aquarium tot een bruikbaar terrarium om-
bouwde en op welke wijze ik het geheel 
installeerde. 
Allereerst liet ik een zinken bak van drie-
hoekige vorm vervaardigen, volgens een 
door mij getekende mal. Dit bakje was 
circa 7 cm hoog en aan een zijde van glas. 
De bedoeling was om deze driehoekige 
bak te doen dienen als bassin voor mijn 
Ringslangenbak, want dit was de bestem-
ming van dit terrarium. Het bassin moest 
een plaatsje vinden in de rechtervoorhoek 
van 't terrarium en de glazen wand van 
dit bakje zou dan de voorzijde vormen, 
zodat men van de kamer uit in het bassin 
zou kunnen kijken. 
In de bodem van het terrarium boorde ik 
enige gaatjes voor het afvoeren van het 
drainagewater, onder welke gaatjes ik een 
lekbakje plaatste. Het overige deel van 
de terrariumbodem werd volgens het be-
kende recept bedekt met een drainerende 
bodemlaag, bestaande uit scherven van 
bloempotten (met de bolle kant naar bo-
ven), grint, aarde en turfplaten, . alles 
schuin naar boven opgewerkt naar de 
linkerachterhoek. 
Voor de beplanting ging ik de natuur in 
om varens, een braamstruikje, wat honds-
draf, een kleine verwilderde Rhododendron, 
wat mos, een decoratieve boomstronk en 
wat dies meer zij te zoeken. 
Voor een beginneling als ik ben, was het 
indelen en rangschikken van de gevonden 
planten niet erg gemakkelijk en eerst na, 
ik kan wel haast zeggen een hele dag hard 
werken, had ik een aardig resultaat ver-
kregen, iets dat mezelf bevredigde. 
De kap bevat aan de beide korte zijden 
en bovenop raampjes van horregaas voor 
de ventilatie, terwijl bak en kap groen ge-
schilderd zijn. In het midden hangt een 
electrische kooldraadlamp met een ver-
mogen van 25 Watt, om te dienen op 
koude en zonloze dagen. 
Terrarium nummer I was dus klaar! Toen 
werd de taiel, ter hoogte van 92 cm, even-
eens omgebouwd tot terrarium, dat bestemd 
was om te dienen als amphibieenbak. Ter 

versteviging van het geheel zaten er aan 
deze tafel enige kruislatten. Langs de 
buitenzijden van de tafel heb ik toen enige 
planken aangebracht, waarvan de onder-
kant gelijk viel met de kruislatten en in 
de aldus verkregen ruimte liet ik een 
zinken bak monteren. Ook deze zinken bak 
was voorzien van enige drainage-gaatjes. 
Aan de voorzijde werd een lijstje met een 
groef er in aangebracht, zodat ik door het 
wegnemen van de zijlijst de voorruit in en 
uit kon schuiven, teneinde beter in het 
terrarium te kunnen komen. 
Aan de zijkanten van deze onderbak, dus 
aan de korte zijden tussen de poten van 
de tafel, werden enkele klampjes getim-
merd, waarin een paar precies passende 
raampjes, voorzien van horregaas, werden 
geplaatst, welke door middel van een 
paar kneveltjes vastgemaakt konden wor-
den. Een oude maar nog goede braadpan 
moest als bassin dienen. 
Het beplanten van deze onderbak had een 
vlotter verloop dan dat van de bovenbak 
door de ervaring daarbij opgedaan; al 
doende leert men! 
Dit gecombineerde terrariumstel zag er na 
de metamorphose van aquarium en tafel 
in terrariumtweeling aardig uit, vormde 
een aesthetisch geheel en kon dan ook 
zonder bezwaar een plaatsje in mijn huis-
kamer krijgen. De hierbij gereproduceerde 
foto, genomen door onze Redacteur, geeft 
een idee van het geheel. 
We bewonen een tweede etage en de ka-
mer, waarin 't terrarium is geplaatst, ligt 
op het Zuid-Westen, is erg licht en zonnig 
en des zomers behooilijk warm. Voor de 
slangenbak — de bovenste — dus een 
ideale omgeving, terwijl de onderbak — 
de amphibieenwoonplaats — geen last van 
de zonnestralen heeft omdat de boveniand 
van de onderbak onder het raamkozijn 
blijft, door zijn lage standplaats. De prak-
tijk van een zomer heelt aangetoond, dat 
deze combinatie goed voldoet. Toen ik 
van vacantie terugkwam was alles in de 
onderbak nog even iris en waren de dieren 
nog even gezond als voor mijn vertrek. 
In deze onderbak hield ik padden en kik-
vorsachtigen, onder andere Gewone pad, 
Rugstreeppadden, Roodbuikvuuipadjes, 
Boomkikvorsen en later in het bassin enige 
jonge Klauwkikkers. 
In de toekomst hoop ik in de gelegenheid 
te zijn een „echt" terrarium te bouwen of 
te kopen, maar voorlopig ben ik met het 
hlerboven beschreven product zeer te-
vreden. 
Natuurlijk bleven ernstige tegenspoeden 
niet uit, doch daarentegen beleefden mijn 
huisgenoien en ik ook erg veel genoegen 
van deze twee terrariums, van welker ups 
and downs ik in een volgend artikel iets 
zal vertellen. 
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iets oveR 6e Roo6keel-anolis (anoLis CARoLinensis) 
OOOR R. van leRsel, oen haac, 

Dit reptiel, hoewel nog zeer kort in mijn 
bezit, drong mij tot een korte weergave 
van mijn ervaiingen. 
De Roodkeel-anolis stelde mij aanvankelijk 
iets teleur, doordat ik tevergeefs naar de 
rode keel zocht. Deze was en bleef echter 
geheel wit, totdat het zonnetje in de bak 
ging spelen. Toen ging het mannetje zijn 
naam eer aan doen, door zijn keel op te 
zetten (zonder geluid natuurlijk). 
De kleur van het diertje is helder blad-
groen van boven, terwijl op de rug een 
lichte, enigszins zig-zag verlopende streep 
loopt van de kop tot op de staart. De vorm 
van het diertje is enigszins hoekig, de kop 
zeer spits, het lichaam kort en de staart 
wat longer. De onderzijde is vuilwit. De 
scheiding tussen het groen van de rug en 
het wit van de onderzijde verloopt van de 
neus vlak onder de ogen door naar de 
staart. De ogen van het diertje zijn tamelijk 
bol en kunnen zich, zoals bij de kameleon, 
onafhankelijk van elkaar bewegen. Vaak 
sluit hij, als met een oog een prooi ge-
zocht of beloerd wordt, het andere oog. 
Gaat het diertje op een donkere onder-
grond zitten, dan verandert het groen in 
een min of meer donker, roodachtig bruin. 
Het opzetten van de keel geschiedt door 
middel van een soort pees die van het be-
gin van de kop tot tussen de vooipoten 
loopt. Het mannetje doet dit zodanig, dat 
zich een tamelijk grote, plaatvormige schijf 
vormt, waarbij de kleine witte schubben 
ver van elkaar worden uitgezet, zodat de 
rode onderhuid zichtbaar wordt, waaraan 
het diertje dan ook zijn naam te danken 
heeft. Ook het wijfje doet dit, echter in veel 
geringere mate. Hier vormt zich dan ook 
geen schijf, doch een kleine uitzetting 
van genoemde pees. 
Op Zondag, 13 Juni 1948, waren de dieren 
veel levendiger dan voorheen en het man-
netje spande herhaaldelijk zijn keel, onder 
levendia kopknikken, hetgeen door het 
vrouwtje op dezelfde wijze beantwoord 
werd. 
Ongeveer om 12 uur vond de eerste paring 
als volgt plaats: 
Het mannetje besprong het wijfje met een 

kleine, echt hagedisachtige, sprong. Daar-
bij vatte hij met de rechterachterpoot de 
dito achterpoot van het wijfje, met de rech-
tervoorpoot de rechterflank vast, terwijl 
hij bovendien het wijfje achter de kop in 
het nekvel beet en wel zo stevig, dat na 
afloop van de paring dit nog een tijdje in 
dezellde vorm bleef staan. Het achterli-
chaam van het mannetje bracht hij daarop 
onder dat van het wijfje, zoals bij de le : 
vendbarende hagedis e.a. Na enige minli-
ten stak het wijfje de staart recht omhoog 
als een kat, terwijl het staartpuntje daarbij 
trillende bewegingen maakte. Het mannetje 
deed toen een vlugge zijdelingse sprong 
en zat weer kopknikkend op de schors, 
waarop de paring plaats vond en welke 
aan een zijde van het terrarium is aan-
gebracht, om vervolgens een vlieg te 
grijpen en te verorberen. 
Om ± 5 uur n.m. geschiedde dit nog een 
maai, op geheel dezelfde manier. De dier-
tjes zijn ondergebracht in een 80 cm. hoge 
en 40 cm. brede en lange bak, waarin ook 
mijn boomkikkers, een stel Sceloporus un-
dulatus undulatus, (evenals de Anolis uit 
Zuidelijk Noord-Amerika afkomstig), een 
paar Groene padden (Bufo viridis), een 
vuursalamander, een gewone pad en een 
bruine landkikker woonachtig zijn. 
De bak is beplant met een forse vinger-
plant en enige varens, die ik heb gekocht 
in een bloemisterij. De dieren voelen zich 
er alle, blijkens hun onverzadigbare eet-
lust, goed in thuis. 
Zoals bekend bewoont de Anolis de zuide-
lijke staten van Noord-Amerika, alwaar hij 
voorkomt in bossen en parken. Het diertje 
is zeer goed bestand tegen koude, en over-
winter! in tijn vaderland bij gioepjes tege-
lijk onder de schors van diverse bomen. 
Vaak worden zij dan gevonden, terwijl ze 
geheel met rijp bedekt zijn. 
Het diertje is verzot op zeer grote vliegen, 
spinnen en kevertjes en eet ook wel eens 
een meelworm. 
Mocht eventueel een geslaagde kweek het 
gevolg zijn, dan zal ik vanzelfsprekend 6n-
middellijk ook het verloop daarvan in ons 
blad beschrijven. 

hoe anoeRen oveR ons ORQaan oenken 
In het Zwitserse aquarium- en terrariumtijdschriit ..Aquarium" van Januari 1949 vinden 
we een zeer vleiende bespreking van ons eigen orgaan, te vleiender omdat wij zelf het 
Zwitserse blad zo hoog moeten aanslaan. Men schreef o.a.: 
Bij het doorkijken van de index van de 6e jaargang kan men de Nederlandse ter-
rariumhouders de hun toekomende hulde niet onthouden. Met het uitgeven van „Lacerta", 
en het zorgen voor een flink aantal vaste medewerkers voor dit vakorgaan, verrichten 
zij een groots stuk werk. Mogen de Zwitserse aquarium- en terrariumhouders een voor-
beeld aan hen nemen! 
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noq eens: opqepast met enchytR&eem 
Uit de artikelen van onze leden mej. E. M. D. 
Lups en de heer M. Stelger hebben wij kunnen 
lezen, dat bij het voederen met enchytraeen 
(witte wormpjes) in het terrarium bepaalde voor-
zorgsmaatregelen genomen moeten worden, wil-
len deze niet van een goed voeder tot een ware 
plaag worden. Ons Ud Homan geeft ons nog een 
waarschuwlng voor deze voederwormpjes. welke 
waarschuwing voor ons terrariumhouders van 
groot nut kan zijn. Hier volgt zijn relaas: 

Een der dingen waarmede onze lief-
hebberij staat of valt is wel de voedsel-
voorziening van onze terrariumdieren. 
Zo had ik voor mijn padden, o.a. Bufo 
marinus, geregeld een flinke hoeveelheid 
aardwormen nodig, hetgeen vaak moeilijk-
heden opleverde. Een onzer leden wees mij 
eens een plek aan waar veel aardwormen 
te vinden zouden zijn, dus ik er heen! In-
derdaad had ik het geluk in korte tijd een 
flink busje propvol te kunnen vullen. Daar 
het Zaterdagavond was en een speciale 
aardwormenkist niet direct bij de hand 
was, deed ik de buit zolang maar in een 
der kweekkisten met enchytraeen. Alle 
aardwormen waren gaaf en springlevend. 

OOOR th. n. homan, den haac, 
maar toen ik de daarop volgende Zondag 
enkele wormen uit de kist wilde halen, 
bleek dat de enchytraeen er een verwoede 
aanval op hadden gedaan. Wat bleek er 
gebeurd te zijn? Verschillende enchytraeen 
waren in het achterlichaam van de aard-
wormen gekropen, welke ik — voor zo ver 
mogelijk — met het pincet er uit heb zit-
ten peuteren. Andere aardwormen waren 
precies bij de ring om het lichaam door-
gevreten. 
Direct heb ik alle. aardwormen uit de 
enchytraeen-kweekkisten gezocht, ze van 
de witte wormpjes ontdaan (de aardwor-
men waren wit van de enchytraeen, zo veel 
exemplaren zaten er op!), heb ze enige 
tijd in 't water gelegd, wat tot gevolg had, 
dat nog verscheidene enchytraeen uit de 
achterlijven van de aardwormen te voor-
schijn kwamen. Daarom raad ik ieder, die 
er belong bij heelt, aan: stopt geen aard-
wormen in uw enchytraeen-kist, maai 
zorgt ook, dat geen enchytraeen in uw 
aardwormenkist teiecht komen, want an-
ders wordt uw kostbaar voeder beslist 
vernietigd. 

waaiRneminQ BIJ LAceRtA AQILIS L. zanohAqeois 
OOOR 6e heeR en mevRouw leikeR-oe vnies, QRomnqen 

Twee vrouwelijke Lacerta agilis produ-
ceerden voorjaar 1948 in het terrarium een 
aantal eitjes zonder dat na de winterslaap 
mannelijke exemplaren aanwezig geweest 
waren. 
Wel was een Lacerta muralis (Muuihage-
dis) mannetje aanwezig. Vorig jaar be-
vatte het terrarium wel mannelijke Lacerta 
agilis. 
Het ene wijfje ging zeer dik de winter-
slaap in, ontwaakte in bijna dezellde con-
ditio en deponeeide na 5 weken de eitjes. 
Het andere wijfje was na de winterslaap 
normaal van dikte, eerder aan de magere 
kant, ging echter zeer snel groeien en 
zette ongeveer tezelfder tijd eitjes af. Alle 
eieren waren geel van kleur, de witte 
schaal ontbrak en ze waren geschrompeld 
en tot een klompje verkleefd. De inhoud 
bestond uit een egale, vrij droge, gele 
massa. Theoretisch doen zich drie moge-
lijkheden voor: 
a. De wijfjes. zijn het jaar daarvoor be-

vrucht, terwijl de ontwikkelde eitjes niet 
zijn afgezet (vgl. het vaak waargeno-
men „verstenen" van eieren bij tropi-
sche vissen). 

b. De wijfjes zijn een jaar tevoren be-
vrucht, terwijl eerst een jaar later de 
eieren zijn ontwikkeld. 

c. De wijfjes zijn niet bevrucht, doch er 
zijn spontaan eitjes tot ontwikkeling ge-

S komen. 

Hel meest aanlokkelijk is wel de eerste 
mogelijkheid. Vooi de eerstgenoemde 
agilis achten wij dit waaischijnlijk. Voor 
de tweede echter bevredigt deze oplos-
sing niet geheel. 
Onze vraag is: wordt een dergelijk ver-
schijnsel vaker waargenomen en is een 
nadere verklaring bekend? 
N.B. Paring van Lacerta muralis mannetje 
met Lacerta muralis vrouwtje werd gere-
geld waargenomen, nooit echter met 
L. agilis. Komen Lacerta-kruisingen vooi? 

Wij vroegen de twee meest bekende specialisten 
om raad en drukken hun antwoorden hleronder 
al. Hlerult blijkt weer eens te meer hoe veel er 
op ons gebied nog valt te onderzoeken. bij welke 
onderzoeken serieuse waarnemingen en proeven 
van amateurherpetologen van het allergrootste 
nut kunnen zijn. t H. 
Dr L. D. Brongersma, Conservator van het Rijks-
museum van Natuurlijke Historle te Leiden ant-
woordde het volgende: 

Het is moeilijk om met absolute zekerheid 
uit te maken welke van de drie door de 
schrijvers geopperde mogelijkheden zich 
hier heeft voorgedaan. Het waarschijnlijk-
ste lijkt de derde mogelijkheid. De eicellen 
zijn losgeraakt uit de eierstokken en in de 
eileiders gekomen. Hoewel de bevruchting 
uitbleef, zijn toch om de eicel eiwit en 
het schaalvlies afgezet. Tot een ontwikke-
ling van de schaal is het echter niet meei 
gekomen. Tenslotte zijn dan de onvoltooide 
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Zandhagedis zich zonnend 
op boomstronk 
Lacerta agiUs L 

& 

eieren ui tgestoten. De a n d e r e twee ge-
o p p e i d e mogel i jkheden veronders te l len 
een p a r i n g kort voor het beg in v a n d e 
w in t e r s l aap . Hoewel dit niet gehee l is uit-
gesloten, is een p a r i n g zo laa t in het j aa r 
niet waarschijnli jk. Bij d e t w e e d e g e o p p e r -
d e mogeli jkheid, zou het s p e r m a d e gehe l e 
wintei in l even moe ten zijn geb l even en 
p a s na d e w i n t e r s l a a p zou d e eigenlijke 
bevrucht ing h e b b e n p l a a t s gevonden . lets 
dergel i jks is bij de h a g e d i s s e n nog nooit 
w a a r g e n o m e n . 
Wil m e n over d e o o r z a a k v a n het door d e 
heer en m e v r o u w Leiker w a a r g e n o m e n 
verschijnsel mee r zekerhe id hebben , d a n 
zou men over een groot a a n t a l gedocumen-
tee rde w a a r n e m i n g e n moeten besch ikken . 
Men zou m o e t e n we ten of een p a r i n g heeit 
p l a a t s g e h a d en, zo ja, wannee r . Voorts zou 
men d e wijfjes bij het i n g a a n v a n de win-
t e r s l a a p en g e d u r e n d e d e rus tpe i iode op 
d e ontwikkel ing v a n d e e ie ren moeten 
onderzoeken . Ook zou men ge ' isoleerde 
wijfjes — waarb i j dus bevrucht ing gehee l 
is u i tges loten — op dit punt moeten on-
derzoeken. 
Kruisingen tussen Lacer ta agi l i s L. en 
Lacer ta mura l i s zijn mij uit d e l i teratuur 
niet bekend . Wel schijnen vormen van het 
o n d e i g e s l a c h t Podarc i s , w a a r t o e Lacer ta 
mura l i s behoort , met e l k a a r te kunnen 
w o r d e n gekiu is t . 
Ons Ud Dr J. M. Lodewijks, Den Haag, berlchtte: 
Het b e s c h r e v e n feit h e b ik nooit zelf ge -
cons ta tee rd , en ik h e b er ook v a n a n d e -
ren n o g niet v a n gehoord . Met de schrij-
vers b e n ik v a n oordee l , da t het mees t 
aannemel i jk is, dat het hier pa r ingen heeit 
betroffen v a n Lacer ta ag i l i s op normale 

wijze, doch l a a t in het j a a r ; zo laa t , da t 
de ontwikkel ing bij een stel e ie ren bij d e 
a a n v a n g der w in t e r s l aa p r eed s tot en met 
de e i s c h a a l w a s ver lopen, zoda t d e e i e i en 
schi jnbaar no rmaa l , doch waarschi jnl i jk 
dood n a de winter g e l e g d werden , terwijl 
een stel e ie ren n o g niet zo ver ontwikkeld 
was , da t d e s c h a a l a a n g e l e g d w a s en het 
wijfje in deze tijd v a n het j a a r (vlak n a d e 
winter) ook niet in s t a a t w a s tot p rodu-
ce ien v a n zo'n s c h a a l ove i te g a a n , w a a r -
door d e eieren gede fo rmeerd ter w e r e l d 
geb rach t werden . Deze l a a t s t e eitjes „ont-
wikke lden" zich d a n dus niet na d e winter 
(mogelijkheid b . uit het be toog v a n d e 
schrijvers) m a a r h e b b e n een p a s s i e v e 
volumevergrot ing o n d e r g a a n n a het op-
nemen v a n v o e d s e l en wa t e r door het 
wijfje, da t kenneli jk ook n o g niet in s t a a t 
w a s het eiwit rondom d e eitjes te la ten 
ontwikkelen. Ik denk dus zeker a a n e e n 
te l a te p a l i n g , mogeli jk g e m a a k t d o o i d e 
zeer l a n g e zomei v a n 1947! 
Kruising met Lacer ta mura l i s acht ik on-
waarschijnli jk, d a a r het p a r i n g s s p e l v a n 
deze l aa t s t e wel te veel versch i lpunten 
met die van agi l i s vei toont , afgezien n o g 
van het feit, dat mij niet b e k e n d is, of d e z e 
kruis ing fertiel k a n zijn. Er komen zeke i 
Lace i ta -k iu i s ingen vooi , s p e c i a a l bij de 
Zuid-Euiopese ondersoor ten , m a a i v a n 
deze hier g e n o e m d e soor ten is mij geen 
g e v a l ter o ie gekomen . 

Complete Jaargang 6 te koop 
Voor nieuwe leden en andere belangstellenden 
zijn nog enkele complete jaargangen 6 beschlk-
baar a / 5,— plus / 0,10 portl. Alleen te bestellen 
door het storten van / 5,10 op Postrekening 527420 
t.n.v. J. Th. ter Horst. 's-Gravenhage. 
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heRpetoLoqische Leestafel 
„Copeia", het orgaan van The American Society 
of Ichthyologists and Herpetologlsts. geeft In 
haar nummer van December 1948 wederom een 
zestal wetenschappelljke artikelen over Hyla's In 
Costa Rica: notifies over de salamander Ple-
thodon nettlngl; proeven met het glf van de 
adder (Crotalus); een ongewone varletelt van 
Plethodon glutlnosus; het effect van de tempe-
ratuur op de ontwikkeling van een slang en 
een spoedlge metamorphose van Pseudacrls 
clarkll, met een 23-tal prachtlge tekeningen. 
„Herpetologica" (U.S.A.) van December 1948 heeft 
als gewoonlijk weer een prachtlge verscheiden-
held van artikelen, over het algemeen geschre-
ven door beroepsherpetologen. WIJ noemen u 
daarvan: Vergelljklngen tussen de grootte van 
slangen en haar eieren; voedselgewoonten van 
holbewonende amphibieen; een waarneming van 
het Giladler betreffende In het geheel opslokken 
van kwarteleieren, en dan nog een aantal ar-
tikelen over speclale dieren en speclale woonge-
bleden: 
Een supplement bij dlt nummer bereikte ons 
nog, geschonken door een der leden van de 
..Herpetologlsts League" namelijk een determi-
natielijst van alle reptielen en amphibieen voor-
komende in Canada. 
Als supplement bij het Novembernummer ver-
scheen nog een boekje over de Mocassinslang 
(Agklstrodon plsclvorus plsclvorus) van Florida. 
„Les Naturatistes Beiges" van Januari 1949 be-
vat zowaar weer iets over de herpeto's, namelijk 
een vermelding van Sphenodon punctatus. het 
bijna ultgestorven drle-oglge dier, dat op een 
van de eilanden in de buurt van Australle nog 
voorkomt. 
„Les Naturalistes Beiges" van Februari 1949 be-
vat o.a. een artlkel (slot) over een Hydroblolo-
gische mlssle naar het Tanganlka-meer, waarin 
enige aantekenlngen over reptielen en amphi-
bieen; o.a. een aardig volksgeloof over de Krokodil 
wordt vermeld 
..Deutsche Aquarien- und Terrarlcn Zeitschrift" 
van Februari 1949 geeft ons van de hand van 
G. Helnrich een verslag van een slangenbe-
zweerster uit Blrma met authentleke foto's van 
haar optreden met de gevaarlijke Naja hannah. 
Ons Ud A. T. Reijst schrijft in dlt nummer over 
de door hem uit Java gelmporteerde Javaanse 
schlldpadden Malayemys subtrljuga en Sleben-
rockiella crasslcollls. Het artlkel over electrische 
waterverwarming van E. Mttller Is ook voor ter-
rariumhouders van belang. Dr W. Kempendorff 
schrijft over de invloed van koude op het leven 
van onze salamanders en over kweekproblemen 
van de terrarlumhouder. 
„Aquarium", Zwltserland, Januari 1949. 
P. Schetty geeft een kleine statlstlek over het 
vangen van adders. 
De Tokeh (Gecko gecko) met foto door P. Mae-
der. 
„Water Life" (Engeland) Februari 1949, een 
fraal nummer. maar zonder herpetologlsche Iec-
tuur. 
„Succulenta", het tweemaandelljkse orgaan van 
de Ned. Ver. van Llefhebbers van Cactussen en 
andere Vetplanten, kan nu voor menlg terrarlum-
houder, die er prljs op stelt .zijn droge terraria 
op de Juiste manler met succulenten te beplan-
ten en deze te onderhouden, van nut zijn. 
Op kunstdrukpapier worden vele goede foto's 
van cactussen en vetplanten gegeven. Het Jan.-
Febr.nummer is zeer lezenswaardlg. 
„The Aquarist and Pondkeeper", van Januari 
1949 bevat een prachtig getllustreerd artlkel over 
de ontwikkeling van de klkkervls (met 7 foto's); 
voorts is opgenomen een beknopte herpetologl-
sche kalender voor het hele Jaar (wel wat al te 
summler); Een fraaie foto van de Rana ridibun-
da met een artlkel, welk dier thans In Kent 
Inheems Is geworden nadat een vlertal was 
ultgezet in een vljver! 

„Akvaristicke list}", Jaargang 20, nummers 8/10. 
Jirl Houba beschrljft de moellljkheden van de 
vangst van reptielen in Dalmatie, terwijl V. Sl-
munek het een en ander vertelt van het opkwe-
ken van een twlntlgtal Pelobates fuscus In een 
aquarium, dat ze geheel van algen zulverden. 
Jammer dat we de Tsjechlsche taal niet beheer-
sen. 

„Wochenschrift" Januari 1949. G. Krefft geeft 
waarnemingen door van hagedissen op de Ka-
narlsche eilanden; Een huidziekte bij onze 
amphibieen. ontstaan door Dermocystldien, be-
schreven door Dr H. Relchenbach-KUnke geeft 
ons een lnzlcht in de verschillende soorten dezer 
parasleten, de betekenls dezer zlekte en de be-
strljdlng er van. 
No. 2 van Februari 1949, met op de voorpaglna 
een zeldzaam mooie kleurenafbeelding van 
Agama's (savlgnl en pallida), geeft lets over de 
nachthagedls Xantusia henshawl, gelmporteerd 
door onze Deense vriend Ove Larsen. G. Krefft 
vervolgt en beslult zijn artlkel over de hagedis-
sen van de Kanarische eilanden. 
Een zeer belangrijk vervolgartlkel van C. MUhlner 
over „Een kleine wereld aan het Grote Bltter-
meer" (Egypte) wordt In dlt nummer begonnen. 
Systematlsch zullen alle reptielen van Egypte 
worden behandeld en begonnen wordt met een 
soort Doornstaarthagedis Uromastyx aegyptus L. 
Dit tijdschrift is wederom op het niveau van 
voor de laatste oorlog gekomen, dus prima! 

Voorts ontvingen wij ten geschenke een over-
druk van een artlkel over Anniella, de stomp-
neuzlge. pootloze hagedissen, waarin voorkomt 
een Interessant staatje van bodemtemperaturen 
In de omgeving van een bosje. Typisch Is het 
bljzonder grote verschil In temperatuur tussen 
de bodem (gemeten aan de oppervlakte, daar-
boven en In de dlepte) In het bosje, aan de 
zonzljde en aan de schaduwzljde. Het artlkel is 
van Charles M. Miller en heet: „Ecologic Relat-
ions and Adaptations of the Limbless Lizards 
of the Genus Aniella". 
De schenker, de heer Miller. Los Angeles, onze 
dank. 

Verder ontvingen wij nog de tijdschrlften 
..Amoeba". „Mlcrowereld", „Dansk Akvarienblad", 
..Natuurhlstorlsch Maandblad", „De Levende Na-
tuur" en „De Wandelaar", waarin wel Is waar 
geen herpetologlsche lectuur staat, maar die 
toch alleszlns de moelte van het lezen waard 
zijn. 

Van het RUksmuseum van Natuurlljke Hlstorie 
te Leiden ontvingen wij ..Notes on Maticora 
bivirgata (Boie) and on Bungarus flaviceps 
Reinh." en „Frogs from the Leeward Group, 
Venezuela and Eastern Colombia", beide geschre-
ven door Dr L. D. Brongersma. 
Vooral de laatste brochure is belangrijk voor de 
gegevens van Pleurodema brachyops (Cope), een 
zeldzaam mooi klkvorsje. voorkomend op Aruba 
en Curacao. Onze hartelijke dank aan Dr 
Brongersma voor deze schenking. 

Wij geven dc uittreksels regelmatig omdat het 
voor de meeste leden niet mogelijk is zich op 
%l deze tijdschrlften te abonneren. Leest men 
een artlkel waarvoor men lnteresse heeft, kan 
men het losse nummer bij onze bibliothecaris 
opvragen. 
Denkt aan het nieuwe adres: 
A. X. Reijst, Hoogstraat 47, Koog aan de Zaan. 
Waarborgsommen kunnen worden gestort op zijn 
postrekening No. 310551. 

Voor het bestellen van vele van bovengenoemde tijd-
schriften zie pagina 56. 
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6e ReUZenhAqedlS VAn kOmOOO, 6OOR h. a. I. menne, 6en haac. 
In een artikeltje over herpetologische 
waarnemingen in Nederlands Indie („La-
certa van October 1946) beloofde ik afzon-
derlijk te zullen terugkomen op de Varanus 
komcdoensis, de reuzenhagedis. 
De Komodo-waraan is een zeei merkwaar-
dig dier, waaiovei al heel wat geschieven 
is, en ook heel wat gefantaseerd. Zo zou-
den geregeld exemplaien van 7 meter 
lengte waargenomen zijn. Ernstige waar-
nemers konden 't echter nooit verder dan 
3 of 4 meter brengen, maar het staat vast, 
dat zij longer kunnen worden. Verder werd 
vaak verhaald dat deze „draken" zeer 
bloeddorstig zijn en de mens onmiddellijk 
aanvallen, waarbij zij doen denken aan de 
geweldige vooiwereldlijke hagedis Tyran-
nosaurus iex (Zie No. 48 van de biblio-
theek), het grootste en bloeddorstigste 
monster dat vroeger bestaan heeft, meest 

kan dus een injectie met lijkengif zijn, en 
mensen, vooral kinderen, zijn dan ook dik-
wijls aan zo'n beet gestorven. 
Komoda-waianen vallen volwassen zwijnen 
en heiten zondei dralen aan. Het is een 
walgelijk gezicht vanuit een observatie-
plaats een reuzenhagedis een levende 
prooi te zien overmeesteren. Hij begint 
eeist de buik te openen om de ingewanden 
te verslinden. 
Overigens is 't een dom en schrikachtig 
dier. Sommige buitenlandse expedities 
maakten er melding van dat „reuzenwa-
ranen" gezamenlijk stormenderhand de 
mannen aanvielen en hen omver ienden." 
Dit is alleen aldus te verklaren: indlen reu-
zenwaranen vreemde geluiden horen of 
rook van een kamp in de neus krijgen, 
slaan zij onbesuisd op de vlucht. Daar zij 
niet goed kunnen vaststellen waar het 
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afgebeeld met kaken waar het bloed af 
stroomt door de stukken die hij uit zijn 
levende prooi scheuide. In weikelijkheid 
worden mensen weinig aangevallen door 
de Komodo-waranen, wat niet wegneemt 
dat zij een gevaarlijke tegenstander kunnen 
zijn. Met hun scherpe tanden, klauwen en 
krachtige staart kunnen zij de mens dode-
lijke verwondingen toebrengen. Dit niet 
alleen: een enkele kleine beet veroorzaakt 
vaak bloedvergiftiging, doordat de reuzen-
waraan zich niet alleen met levende dieren 
doch ook met lijken voedt, al verkeren deze 
reeds in staat van ontbinding. Elke beet 

vreemde vandaan komt, kunnen zij onbe-
wust over een kamp heenrennen. Door mili-
taire expedities is dit ieit met zekerheid ge-
constateerd. 
Komodo-waianen zijn meeimalen gefilmd 
en ook naar dierentuinen (Soerabaja, New-
York, enz.) overgebiacht. Het vangen en 
overbrengen valt niet mee, door de kracht 
en woestheid van de grote dieren. 
Onderling vechten de dieren geweldig om 
de prooi, waarbij de jongere exemplaren 
niet aan bod komen eer de volwassen 
dieren verzadigd zijn. 
Deze „draken" komen alleen voor op de 
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