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VOOBJAAR in 6 6 ReptieLenW6Rel6 6OOR new schut, meppel 
Havelte in Drente, een reptielenparadijs 

Op 26 Maart 1949, een zonnige Zaterdag-
middag, ben ik voor 't eerst in dit seizoen 
weer op reptielen uitgeweest in de om-
geving van Havelte. Hoewel ik niet al te 
optimistisch was gestemd — het was nogal 
heiig en niet overdadig warm — waren de 
resultaten zeer bevredigend. M'n excursie 
begon aan een tamelijk uitgestrekt moeras, 
waarachter een rij heideheuvels ligt; een 
uitgezocht plekje voor Adders (Vipera 
berus L.) 
Reeds enige jaren zag ik ze hier in vrij 
groot aantal en ook nu waren ze present. 

LiEen zevental van middelmatige grootte 
J a g er rustig opgerold in 't zonnetje, som-
mige vrij dicht bij elkaar, andere op hun 
eentje een eind verder. 't Waren meest 
mannetjes en nogal klein van stuk boven-
dien. Hoewel ze er al gauw vandoor 
gingen, vond ik.ze niet zo schuw als ge-
woonlijk. Allicht kwam het buitenleven nog 
wat onwennig aan. 
Ze konden nog niet lang uit hun winter-
slaap zijn ontwaakt, daar het nog maar 
een paar dagen mooi weer was geweest. 
Zonder veel moeite kon ik er een paar 
vangen, doch ik stelde ze ook maar weer 
in vrijheid, daar het toch per slot van reke-
ning de eerste waren. 
Een andere heuvel zorgde voor een ver-
rassing. Op een zonnig, kaal plekje lag een 
kluwen van drie prachtige volwassen 
wijfjes, die de zon lekker op haar bruine 
platuitgezette lichaam lieten schijnen. Een 
onvergetelijk gezicht en iets moois voor 
een foto. De dikste pikte ik er uit, de 
andere twee verdwenen sissend tussen de 
Calluna-struiken. Ik vond ze terug op een 
zandricheltje, overwoekerd met heide, een 
halve- meter boven hun zonplaats. Aarze-
lend kropen ze in een hoek, maar vonden 
al gauw een gaatje om zich buiten mijn 
bereik te stellen. Langs de heidewal vond 
ik nog verscheidene adders. Een aller-
aardigst taiereeltje was een vrouwelijk 
dier, dat rustig onder een overhangend 
heidepolletje lag opgerold met aan weers-
zijden van haar een piepjong addertje, 
ook netjes in een klein rolletje. Het ene 
kleine ding was zeer licht gekleurd, haast 
okergeel, het andere iets donkerder en 
vertoonde meer tekening. Het oude dier 
was zeer donkerbruin, waarschijnlijk stond 
het voor een vervelling. Trouwens ik vond 
deze middag slechts een afgestroopte huid, 
zodat ik veronderstelde, dat er nog weinig 
exemplaren waren verveld. Ik trof dan ook 
geen heldergekleurde dieren aan. Na een 
vervelling toch, zijn ze altijd prachtig van 
kleur en tekening. 

Ik vroeg me af, waarom de jonge diertjes 
het gezelschap van een volwassen exem-
plaar hadden opgezocht. Hadden ze mls-
schien gezamenlijk de winterslaap door-
gebracht? 't Lijkt me niet onwaarschijnlijk. 
Of hadden ze elkaar bewust opgezocht, 
zoals de oude dieren dat ook doen? Moge-
lijk ook waren ze toevallig bij elkaar ge-
raakt, omdat de plaats waar ze lagen zo'n 
prachtig zonplekje was. Ik had al eerder 
een jong gevonden, ook vlak naast een 
volwassen dier, maar dan een mannetje. 
Aan een ander moerasje vond ik nog drie 
adders, aan de voet van een pol dor gras, 
onder een groep berken. Het waren twee 
wijfjes en een mannetje, welke zich tot 
een kluwen hadden samengerold. De pit-
tige kopjes staken aan weerszijden tussen 
het kluwen uit, wat de indruk gaf van een 
meerkoppige slang. Mogelijk werd men in 
oude tijden door een dergelijk griezelig 
tafereel op het denkbeeld gebracht., dat 
er inderdaad monsters bestonden met 
meerdere koppen. 
Ik nam het mannetje mee, de twee andere 
verdwenen snel tussen de ruigte rondom 
de berkenstammetjes. 
Langs het moeras nam Ik hier en daar 
een Levendbarende hagedis (Lacerta vivi-
para Jacq.) waar, totaal drie stuks. Ze 
waren tamelijk vlug en ik kon dan ook 
niet zo gauw vaststellen tot welke sexe ze 
behoorden. Ook bleken de Groene water-
kikkers (Rana esculenta) weer in klein aan-
tal present te zijn. Ook zij waren nog wat 
traag. Een ervan deed geen moeite om 
weg te komen. 
Aan een der achterpoten waren kleine snij-
wondjes te zien, waarschijnlijk door 
slangenbeet ontstaan. Zou de Ringslang 
dan ook present zijn? Ik zocht er een 
poosje naar, doch zonder resultaat. Een 
adder kon ik hier — gezien de drassig-
heid — moeilijk verwachten. Echter nam 
ik de Ringslang deze middag niet waar. 
Op de terugweg zocht ik nog even het 
walletje op, waar ik de drie vrouwelijke 
adders had zien liggen. Er lagen er nu 
weer drie op 't zelfde plekje om nog zolang 
mogelijk te profiteren van de zon, die 
inmiddels al laag aan de hemel stond en 
haar meeste kracht verloren had. 
De eerste excursie was al weer goed ge-
weest en de ganse lange zomertijd kan 
nog veel moois opleveren en vele interes-
sante waarnemingen inhouden. Dat bewees 
weer dit kleine uitstapje, het eerste van dit 
seizoen. 

66 



impoRt van teRRaRiumfcieRen 

ERZE£>_ 

Onze vereniging kan er 
VAr1 , ^ \ , . weer trots o p zijn in 

het afgelopen voorjaar 
vele van haar leden aan 
importdieren te heb-
ben geholpen. 
De bij het Aprllnummer 

gevoegde gestencllde 
mededeling, dat er Sma-
ragd- en muurhagedisscn 
beschikbaar zouden ko-
men had een overwel-

dlgend resultaat! 
Massa's ingevulde formulleren kwamen binnen 
en de daarop vermelde resultaten werden alle 
zorgvuldlg genoteerd door onze 2e secretaris, de 
heer R. van Iersel. 
Een onzer leden, die een bezoek bracht aan Fon-
talnebleau in Prankrijk bracht een rijke bult 
aan Lacerta viridls mede en enkele Lacerta m u -
ralis. Op Donderdag 5 Mei arrlveerden deze rep-
tielen bij genoemd lid, die ze met prljzens-
waardlge actlvltelt zo snel mogelijk onder de 
daarvoor in aanmerklng komende leden heeft 
gedlstribueerd. 
Resultaat: zeer veel uiterst tevreden leden met 
zeldzaam mooie dieren en meer dan de helft 
goedkoper aan bij normale aanschafflng! 
ZIJ die vljf hagedissen aanvroegen hadden gelijk 
hun Jaarcontrlbutle ..verdlend". Kljk, dlt zijn 
nu de voordelen van een landelljke organlsatle. 
Maar denk niet leden, dat zo'n dlstrlbutle nu 
maar zo vlot verloopt als hier in enkele regels 
wordt beschreven, geenszlns. 
Om een idee te geven wat er gebeurt als Je zo'n 
rulm 50 tal smaragden In Je huls krijgt vertellen 
we u dat de logo's werden ondergebracht in 
een droog terrarium, voorzien van een klein, 
diep bassin. Reeds zeer spoedig werd door de 
dieren een gretlg gebruik gemaakt van het frisse 
water. Aanvankelljk waren ze wat loom en mat — 
begrljpelijk na zo'n reis — doch toen de zon 
even het geheel bescheen, veranderdcn ze in een 
bijtende en vechtende troep kannlbalen! On-
mlddelljke aanvoer van een flinke hoeveelheid 
regenwormen was dus noodzakelijk. 
De heer van Iersel toog er dus op uit, gewapend 
met een pootljzer en een flinke bus om terug-
gekeerd met een buit van dlt krulpend voeder-
gedierte — een en ander te „verdelen", overigens 
een niet makkelljk karwel om tussen al die wrle-
melende groenrokken de koppen te ontdekken. 
Opmerkelljk was dat de mannetjes, die zeer 
sterk gekleurd waren en vermoedelijk gevangen 
op het hoogtepunt van hun parlngsdrift, weinig 
eetlust toonden. Het merkwaardlge Is, dat deze 
mannen zeer spoedig stlerven, vermoedelijk ten-
gevolge van ultputt lng. Onder de slachtoffers 

waren er verscheldene midden In de vervelling. 
Nadat bericht aan gegadigden was gezonden, 
met aanwijzlngen omtrent het onderbrengen en 
verzoek om verpakklngsmaterlaal kwam er na 
enkele dagen een hele berg bussen, dozen en 
klstjes binnen, waarbij van behoorlljk formaat 
maar ook gevaarten waarin we de hele zending 
hadden kunnen stop pen! Hier bleek weer hoe 
nodig het Is, dat we overgaan tot het ultdenken 
en doen vervaardlgen en dlstrlbueren van een 
standaardmodel-verzendklstje. 
Nadat nog enige strooptochten naar voederdleren 
waren onderr.omen, volgde het sorteren, lnpak-
ken en verzenden, een nauwkeurlg werkje want 
elk der bestellers had zijn of haar bijzondere 
wensen kenbaar gemaakt ten opzlchte van ge-
slachten en grootte. 
Slechts enkele gegadigden konden helaas niet 
geholpen worden en dat waren de te-laatkomers 
wat het inzenden van verpakklngsmaterlaal aan-
gaat, want lnmlddels waren enkele exemplaren 
dood gegaan. 
We bleden onze heer van Iersel onze dankbe-
tulglng aan voor de zeer goede zorgen aan deze 
Import besteed en vanzelfsprekend ook ons lid 
die de dieren ving en die beloofd heeft over de 
vangplaats het een en ander in ons tijdschrift 
mede te delen. 
Aan degenen, die Axolotl-eieren bestelden, kon-
den we deze niet toezenden, omdat de larven ln-
mlddels uit de eitjes waren geslopen en verzen-
dlng berelds nog niet mogelijk is, omdat deze In 
water moeten worden verstuurd. Zoclra de jonge 
axolotls zo groot zijn. dat we ze kunnen verzen-
den of kunnen laten afhalen, zullen wij 't de be-
stellers laten weten. lnmlddels ontvingen wij uit 
Zwltserland van ons lid M. Stelger Alpenwater-
salamanders, Zwemvoetsalamanders en Boom-
kikvorsen en van onze Israellsche leden Y. Werner 
en R. Lewin Agama stellio, Mabuya vittata, 
Ohiops elegans en Hyla arborea meridlonalis. 
Alle dieren werden direct gedlstribueerd onder 
degenen die zich als gelnteresseerden hadden op-
gegeven. 
Hebt u dus wensen, schrijf een briefjc (met ant-
woordpostzegel) aan de heer R. van Iersel, de la 
Reijweg 148, Den Haag en deze vermeldt uw 
wensen op zijn kaartsysteem; komt er wat aan 
en is er wat van uw gadlng bij, krijgt u bericht 
met prljsopgaaf, waarna u kunt bestellen. Schrijf 
aan tie heer van Iersel alleen over importzaken, 
dat maakt de zaak eenvoudlger! 
Proflteert van uw lidmaatschap en maakt ook 
gebruik van onze service op allerlei gebied. 
Maakt ook bultenstaanders op deze voordelen 
attent. 

"tH. 

het veRzenden van fcieRen aan be sectiedienst 
(a&Res: j . BOvenkeRk ]R., oostzaanstRaat 2111, amsteRoam c.) 

Naar aanlelding van een verzoek hleronder nog 
eens enkele wenken voor het verzenden van dode 
of zleke terrariumdieren aan onze sectledlenst. 
BIJ een gestorven dier handelt men als volgt: 
1. opzenden direct (of zo spoedig mogelijk) na 

de dood. 
2. inpakken in watten, welke gedrenkt zijn in 

onverdunde handelsformallne (verkrijgbaar 
bij apothekers en droglsten). 

3. in blikje verzenden (dus nooit In cartonnen 
dozen,). 

4. tegelijkertijd formuller In tweevoud, volledig 
Ingevuld en vergezeld van 2 postzegels a 10 
cent. Insturen. Blanco formulleren worden op 
aanvraag franco toegezonden. 

Leden, die In of In de naaste omgeving van Am-
sterdam wonen, kunnen het opzenden als „weten-
schappelljk monster zonder waarde"; verder nf-

woncnde leden dienen het bllkje — vooral In de 
zomer — zo snel mogelijk aan mij te doen toe-
komen, b.v. per expresse. 
Zleke dieren, waarvan men blnnenkort de dood 
verwacht, worden in een blikje tussen houtwol, 
mos of anderszlns — naar gelang het dier — zo 
spoedig mogelijk toegezonden aan bovenstaand 
adres. 
Men realisere zich terdege dat het Insturen van 
dode dieren aan de sectledlenst kan leiden tot 
een deflnltleve of voorloplge diagnose, welke — 
bekend gemaakt aan de elgenaar van het ge-
storven reptlel of amphlble —; als resultaat kan 
opleveren een stopzettlng van sterfte onder de 
nog levende soortgenoten, dus een besparlng van 
veel geld en voorkomen van verdere teleurstel-
llngen. Zo lets is wel enige moelte waard! 
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6e QRoene tequaan 

Een Groene leguaan, Iguiana iguiana, 
kwam in Mei 1947 somen met verscheidene 
soortgenoten in mijn bezit en is sindsdien 
het pronkjuweel van mijn diverse pleeg-
kinderen. 
Hij meet 58 cm en heeft uiteraard een flink 
terrarium nodig. 
Inrichting van hel terrarium. De inrichting 
van dit terrarium is als volgt; de lengte is, 
evenals die van vele andere reeds eerdei 
beschreven terraria, 100 cm, de diepte 80 
cm en de hoogte ook 80 cm, maar voor 
leguanen mogen deze gerust nog meer be-
dragen. Ook dit terrarium maakt deel uit 
van een serie vaste bakken, gei'nstalleerd 
in mijn geheel glazen terrariumhuisje. 
In de bodem is een verwarmingsinstallatie 
gebouwd, beschreven in ons maandblad 
Nos. 10 en 11 van de 6e jrg. Over de 
verwarmingsdoos ligt een grondlaag van 
bladaarde vermengd met zand en turfmolm. 
Achterin zijn enkele boomstronken gelegd, 
waar ook grond tussen is gebracht. Rechts 
in het midden een waterbassin van plus 
minus 35 cm doorsnede en 6 cm diepte 
met sproeier en ailoop. De voorgrond be-
staat uit een zandlaag met hier en daar 
platte stenen. Ten slotte staan er achterin 
enkele zware knoestige boomstronken, 
waarvan de leguaan een dankbaar gebruik 
maakt. 
En nu de beplanting. Deze bestaat groten-
deels uit stevige planten, bijv. rechts ach-
terin een flinke Dracaena met brede groen 
en wit gestreepte bladeren; links een 
Dracaena met rood gekleurde bladeren — 
vermoedelijk de var. Youngi. Over de 
boomstronken woekert Ficus repens. Aan 
de voet van de boomstronken hier en daar 
een Bromelia op een beschaduwde plaats. 
Links vooraan een Bontbladerige Croton 
en daarnaast een polletje Dwerg dcorus. 
Op de grond tussen de stenen groeit kus-
sentjesmos, Leucobryum glaucum. 
Ik beweer niet dat deze beplanting natuur-
getrouw is en biologisch juist, maar men 
kan moeilijk aan de juiste planten komen. 
Voor klimplant langs de boomstronken zou 
prachtig een flinke Wasbloem, Hoya car-
nosa gebruikt kunnen worden, maar daar 
is haast niet aan te komen en met de 
genoemde planten gaat het ook wel. Men 
moet namelijk terdege rekening houden 
met de zwaarte van de leguaan, wanneer 
hij van zijn verheven zitplaats naar bene-
den springt. Tere planten breken dan abso-
luut af. 
En nu het verzorgings- en voedingspro-
bleem! Daar hun natuurlijke voeding gro-
tendeels bestaat uit bladeren en knoppen 
van bepaalde bomen, o.a. de Majorieboom 
en we die natuurlijk niet kunnen verschaf-
fen, moeten we zoeken naar een goed 
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vervangingsmiddel. Nu is de ene leguaan 
de andere niet, d.w.z. wat de ene wel eet, 
lust een andere weer niet. Voor groen 
wordt meestal sla gegeven; velen lusten 
dat ook wel, maar niet alien. Die van mij 
eet het maar zelden en dan zeer weinig 
tegelijk. Ook geraspte wortelen eten som-
mige wel, maar de mijne helemaal niet. 
Bananen lusten ze vrij wel alien. Mijn 
leguaan lust graag bladeren van de Wilde 
wingerd en ook bladeren van Hibiscus 
sinensis, Alocdsia metallica, Clerodendron 
Thompsoni en af en toe bladeren van de 
vetplant genaamd Hemelsleutel, Sedum 
purpureum. 
Van fruit geef ik al naar er is, bijv. aard-
beien met suiker, kersen, pruimen (niet zo 
graag), deze in vieren gedeeld en van de 
pitten ontdaan, en verder zoete peren met 
suiker. 
In hun natuurstaat eten volwassen legua-
nen ook kleine vogels en insecten; zo eten 
ze in gevangenschap soms meelwormen 
en kakkerlakken (wat ik zelf gezien heb). 
Ook lust mijn leguaan af en toe geklutst 
ei met suiker. 
Ik heb opgemerkt dat ze soms een periode 
van geen eetlust vertonen; ze nuttigen dan 
soms dagen lang niets. Doorgaans valt dit 
samen mei perioden van donker weer. 
Toch gaan de leguanen in gevangenschap 
na bepaalde tijd achteruit; ze worden 
minder actief en bleek van kleur. Dit komt 
natuurlijk ook door gebrek aan het zo 
nodige zonlicht, verder gebrekkige voe-
ding, verkeerde klimatologische omstan-
digheden, enz. 
Gedragingen en andere bijzonderheden. 
Vervellen doen ze niet zo dikwijls; dit zal 
wel komen doordat ze in gevangenschap 
te weinig voedsel gebruiken en daardoor 
niet zo hard groeien. Die van mij is in een 
jaar circa 3 cm gegroeid. Drinken doet hij 
ook zeer weinig. Men moet deze dieren zo 
min mogelijk storen, zoals trouwens vrijwel 
alle reptielen. In hun terrarium raken ze 
dan zo echt gewend. Mijn leguaan heeft 
z'n vaste slaapplaats, nl. boven in het 
terrarium op eenvlakke boomstronk; alleen 
als de temperatuur erg daalt, zoekt hij een 
ander plekje op. Als ik 's morgens mijn 
dieren controleer, ligt hij meestal aan de 
voorkant op de zandplaat; deze is vrij 
warm, ongeveer 80 gr. Fahrenheit. Als dan 
tegen 10 uur de zon in het terrarium schijnt, 
wordt hij prachtig groen van kleur en de 
bruine dwarsbanden, welke anders tame-
lijk flauw zijn, worden dan zelfs roodbruin. 
Het is dan een imposant gezicht hem zo te 
zien met opgeheven kop. Hij draait deze 
dan schuin opzij en kijkt me dan met 
heldere ogen vol uitdrukking aan. Ook als 
ik tegen hem spreek, is het alsof hij ge-
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spannen luistert. Alleen wanneer ik hem in 
de hand neem, wordt hij onrustig; daar 
houdt hij niet van. Dan zet hij zijn keel-
aanhangsel uit en zweept met de lange 
gespierde staart. Maar als het koud is, 
doordat de temperatuur te laag daalt, bijv. 
tot 18 gr. Celsius, dan laat hij zich gemak-
kelijker opnemen en blijit rustig op mijn 
warme hand zitten. 
Momenteel (eind November 1948) heeft hij 
weer geen eetlust en heb ik wat geklutst 
ei met suiker warm gemaakt en hem met 
een lepeltje wat ingegoten. Dat gaat vrij 
gemakkelijk, daar hij zijn bek opent als 
ik met het lepeltje tegen de punt van zijn 
bek druk. Hij slikt dan zo een of twee thee-
lepeltjes ei in. Ook eet hij af en toe een 
stukje gesuikerde peer. Toch blijft het voe-
ren het grootste probleem bij de verzorging 
van deze dieren. 

De winterlemperatuur is bij mij gemiddeld 
18 tot 21 gr. Celsius. In de zomer loopt dit 
wel op tot 30 gr. C. en soms nog iets hoger. 
Ik zet dan alle ramen van mijn kas open, 
zodat er flink frisse lucht binnen komt. 
Maar door de voile zon is deze lucht in 
de kas toch warm. Met warm weer sproei 
ik iedere dag de planten flink nat en dan 
likt de leguaan de druppels van de blade-
ren. Ik laat dan de gehele dag de minia-
tuursproeier in mijn terrarium werken, 
waarvan de druppels in het bassin terecht 
komen. 
En hiermede eindig ik deze regels, in de 
hoop dat als er weer leguanen in de han-
del zijn er ook andere liefhebbers zijn, die 
het met deze dieren willen proberen en dan 
hun ervaringen op schrift stellen. 
Tot een volgende keer! 

pokken BIJ ReptieLen, opRoep om meoeweRkinq BIJ ondeRzoek 
Diegenen, die in het bezit zijn van een 
ernstig geval van pokken (vooral bij sma-
ragdhagedissen — Lacerta viridis) wor-
den vriendelijk verzocht mij dit levend toe 
te zenden, omdat ik met een uitgebreid 
onderzoek bezig ben, weefselcoupes, 
diverse kleuringen, enz. 
Getracht zal worden een kweek aan te 

leggen van de verwekker. Leden die over 
dit onderwerp wel eens iets hebben ge-
lezen, of mij op een andere wijze van 
dienst kunnen zijn, worden verzocht hun 
gegevens of inlichtingen aan mij te doen 
toekomen. Adres: J. Bovenkerk Jr., Oost-
zaanstraat 21 II, Amsterdam C. 
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het kameR-teRRaRium 
door K. Werner, Amsterdam 
DltgeveriJ ..Olsterwijk" te Olsterwljk. 
Prljs: gebonden / 5,25. 
Eindelljk is het dan zo ver, dat het werk van 
ons lid K. Werner, getiteld: „Het Kamer-terra-
rltim" — dat gezien de datering van de lnlelding 
vermoedelijk voorjaar 1948 had moeten ver-
schijnen — einde Maart Is ultgekomen. 
Aan dit voor de terrariumllefhebberlj zo heug-
lijke felt — wij achten het namelijk van belang 
voor de ultbrelding van deze liefhebberij en 
studie dat eindelljk een meer ultvoerlg werk In 
de Nederlandse taal is verschenen — willen we 
wat meer aandacht besteden dan In andere 
soortgelijke boekbespreklngen en derhalve zal 
deze bespreklng wat ultvoeriger zijn. In een groen 
stofomslag met goudopdruk, formaat 13 x 19 cm 
en met een omvang van 190 pagina's bevat dlt 
boek 36 foto's op ingeschoten kunstdrukpapier 
en 26 verduidelijkende tekenlngen, vervaardigd 
door de schrijver. 
Het boek is geen standaardwerk geworden doch 
beperkt zich tot het huiskamerterrarium, hoe 
dit zelf te bouwen, de Inrichting, de systemen 
voor verwarming, watervoorzlenlng, stofferlng en 
beplanting en geeft overzichten van de diverse 
dier- en plantensoorten met hun verzorglngs-
cisen, voeding, overwintering. 
Een goed idee wat dlt werk aan tekst bevat krijgt 
men uit de opsommlng van een aantal hoofdstuk-
ken als: De vlvarlasoorten; Het materlaal waarult 
we ons terrarium vervaardlgen; ventllatle: De 
drainage van de bodem; Het aqua-terrarium; De 
verwarming; De rotspartlj; Kllmgelegenheid; De 
beplanting; Planten voor het verwarmde droge 
terrarium; Het onverwarmde ultgesproken voch-
tige terrarium; Het verwarmde vochtige terrarium; 
planten voor ons moerasje; De wijze van he-
planting: De bodemgrond; onze bewoners; Het 
voedsel; Het vangen en verzenden van terrarium-
dieren; Overwintering; Behandeling van rep-
tleleneieren: Zlekten; LUst van keurlngselsen voor 
terraria; plantengeografle en als slot een lljst van 
fotografen en een register van 10 pagina's, en 
een ultklapbare ..Naamlljst van in Nederland 
voorkomende Amphibieen en reptielen" 
Uit deze opsommlng constateren we dat de des-
kundlge schrijver In een kort bestek van 190 
pagina's de voornaamste punten heeft behandeld 
soms weltswaar wat summler maar naar we kon-
den vaststellen zakelijk en goed. Gelukklg heeft 
de schrijver gebroken met de Idee, In vele andere 
kleine boekjes gepropageerd, om een voor alle 
doelelnden geschikt terrarium te advlseren en 
heeft hij bij zijn verdeling In diverse typen de 
Juiste voorlichtlng gegeven. Het doet ons goed 
In het werk, waarvan het manuscript werd door-
gelezen door onze medeoprlchter en lid de 
WelEd. Zeergeleerde Heer P. J. van der Werff, 
veel terug te vinden uit onze eerste Jaargangen 
van ons orgaan en het besprokene op onze werk-
groep Amsterdam. 
Dat ons land nog arm Is aan houders van tro-
pische terraria valt af te lelden uit het hoofd-
stuk ..Verwarming". waarbij schrijver zich hoofd-
zakelljk heeft moeten orlenteren op de twee be-
kende Dultse standaardwerkcn van Krefft en 
Kllngelhflffer. Na het schrijven van het manus-
cript hebben meer moderne eenvoudiger werkende 
verwarmlngssystemen de min of meer lngewlk-
kelde Duitse systemen verdrongen. 
Bij het voedselhoofdstuk Is schrijver gelukklg 
afgestapt van het begrip: „Wat de asplrlne is voor 
de mens is de meelworm voor het terrarlumdler" 
en komen ook de wasmot en de drosophila en 
meerdere voederdleren aan bod. 
Het volledig opnemen van de 4 pagina's kleine 
druk tellende staat van keurlngselsen voor ter-
raria, destijds opgesteld door ons lid H. C. Koop-
man en ondergetekende (de staat Is letterlijk 
overgenomen) Julchen wij zeer toe omdat de eisen 
genoemd In het officlSle bondskeurlngsreglement 
niet meer voldoen aan de eisen des tijds. 
Wij hopen dat publicatle van deze elsenstaat 
aanlelding voor de Nederlandse Bond „Aqua-
Terra" moge zijn om deze voortaan in het bonds-

reglcment op te nemen en te erkennen. 
Ook voor terrariumhouders die niet aan huls-
keurlngen of tentoonstelllngen denken te gaan 
meedoen zijn deze eisen uiterst belangrijk, omdat 
uit de diverse puntenwaarderingen voor i n -
richting, beplanting en bewoners precies valt af 
te leiden aan welke onderdelen aandacht moet 
worden besteed. 
WIJ ontlenen aan deze ..Keurlngselsen voor Ter-
raria" b.v.: 
Klasse A: Droog onverwarmd terrarium: 
Inrichting: 20 
Beplanting: 30 
Bewoners: 50 totaal 100 punten. 
a. Inrichting: 

I. Vorm terrarium (verf, maten, ven-
tllatle) 5 p. 

II. Bodem (toestand materlaal, goed 
onderhouden, rotsformatie natuur-
lijk) 5 

III. Stofferlng. Drlnkgelegenheid (juiste 
plaats en vorm), voederbakje (idem), 
kllmgelegenheid (natuurlijk, on na-
tuurlijk. schuilplaatsen) 5 

IV. Plaatslng van het terrarium . . . 5 

Totaal 20 p. 
b. Beplanting: 

I. Juiste planten In verband met weer-
gegeven landschap en te houden 
dieren 10 p. 

II. Rangschlkklng der planten Juist . . 15 
III. Onderhoud planten (goed gesnoeld, 

geen verwelkte delen, enz.) . . . . 5 

Totaal 30 p. 
c. Bewoners: 

I. Aantal dieren, te veel of te weinig 10 p. 
II. Verdraagzaamheld onderling . . . 

m . Toestand der dieren (goed gevoed, 
gezond, goed ontwlkkeld, volwassen, 
kleur, enz 

IV. Meer of minder zeldzame dieren . . . 
V. Behoren de dieren In het landschap 

thuis 

10 

20 
5 

Totaal 50 p. 

De keurlngselsen worden gegeven voor 7 klassen! 
Met als toeglft 1 '/• pagina toelichting. 
Achter in het boek treft men een ultklapbare 
..Naamlljst van In Nederland voorkpmende rep-
tlen en amphibieen" aan. destijds opgesteld door 
onze leden D. J. van der Laan, P. J. van der 
Werff en ondergetekende, geheel conform aan 
die opgenomen In ons orgaan van 15 Junl 1943. 
Heel Jammer Is het, dat de benamingen in de 
Franse, Duitse en Engelsc taal niet zijn bij-
gewerkt omdat de lljst toen te dien opzlchte erg 
onvolledlg was, maar dat de klemtoonte)cens bij 
de Latljnse namen zijn weggelaten valt nog meer 
te betreuren. 
Er zijn nog meer tekortkomlngen, zoals het 
slechte papier en de zeer vele kleine onjulstheden 
en slordlgheden In de tekst en de vaak verouderde 
nomenclatuur welke wordt gebrulkt. Dlt is vooral 
zeer storend en lastlg voor serleuse liefhebbers 
die aan de hand van dlt boek lets meer van een 
dier willen weten en buitenlandse werken willen 
gaan raadplegen. 
Ook mlssen we een goede llteratuurlljst, welke 
In dlt werk niet had mogen ontbreken. Wij 
hopen echter dat het boek zich zo vlug zal ver-
kopen dat In 'n volgende druk de diverse tekort-
komlngen zullen kunnen worden ondervangen. 
Al met al mag de schrijver tevreden zijn met z'n 
pennevrucht en onze vereniging is er dan ook 
trots op, dat zij indirect heeft kunnen mede-
werken aan dlt succes door het afstaan van 
fotomaterlaal ui t haar archleven, foto's genomen 
door diverse leden en de reeds vermelde Keu-
rlngselsen en Naamlljst. 
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Proeve van lllustratie uit 
het boek 
Muurhagedis 

(Lacerta muralis) 

Wij hopen dat dlt boek het houden en bestu-
deren van reptielen en amphibieen in het ter-
rarium mag stlmuleren en dat het aanlelding 

moge worden dat wij In Nederland ook spoedig 
de beschikking krijgen over een compleet stan-
daardwerk. 

J. Th. TER HORST. 

eniqe eRvaRinqen met de kLeine wateRsalamandeR 
(Triturus vulgaris L.) boot? a. c. van BRuqqen. oen haaq 
Op 3 September werd mij een mannetje 
van de Kleine watersalamander (Triturus 
vulgaris L.) gebracht, die aan een wisse 
dood ontsnapt was. Hij werd namelijk de 
vorige dag in een stronk andijvie gevon-
den, toen die gesneden werd. Het was een 
fraai, gaaf diertje, een 7 cm. lang met de 
staart mee, waarschijnlijk voorjaar 1948 
geboren Een merkwaardige vindplaats! 
Het diertje zal met de andijvie mee toch 
zeker een hele dag, zo niet longer, gereisd 
hebben via kweker, veiling en groente-
kar. Een bakje was gauw ingericht: zand, 
aarde, bassin, steen en tak. 

Onmiddellijk bleek zijn behoefte aan vocht. 
Hij ging direct het water in. Het voedsel 
leverde moeilijkheden op. Meelwormen at 
hij niet. Ze waren blijkbaar te groot en ze 
verdronken, de een na de ander in het 
bassin. Dat werd dus te kostbaar. Toen 
probeerde ik iets anders, en met succes. 
Ik had nl. nog enige kistjes met gezeefde 
bosgrond van het Haagse bos voor slak-
kenonderzoek en die bleken bij nadere be-
schouwing veel bruikbaars te bevatten, 
zoals jonge regen- en andere wormen, ver-
schillende soorten kleine keldermotten, 
duizendpoten, spinnetjes, enz. Alles op de 
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juiste grootte. Het diertje was er zeer 
happig op en nam de wormpjes zelfs van 
het pincet. Hij was trouwens absoluut niet 
schuw. Dit voedsel verschafte mij ook de 
zo gewenste afwisseling. Ik zou dit voedsel 
andere terrariumhouders ook ten zeerste 
aan willen raden. Het is goedkoop, afwis-
selend en 's avonds verschaffen de ont-
snap'e diertjes nog voedsel aan de dan 
op jacht zijnde terrariumdieren. Op de 
volgende wijze kan men bosgrond bewaren 
en bemachtigen: men neemt op een voch-
tige plek in het bos een hoop rotte bla-
deren en de bovenlaag van de grond, 
meestal humus en zeeft dat tweemaal. 
Eerst door een grove zeef en dan door een 
gewone huishoudzeei (geen paardeharen-
zeef). 
Dan eerst laten drogen en daarna in si-
garenkistjes bewaren. Heeft men voedsel 
nodig, dan zoekt men tien minuten met een 
fijn pincet en uw dieren vinden hun tafeltje 
gedekt. Alleen is het oppassen voor een 

de schijftonqkikvoRS 
In de zomer van 1947 bestelde ik bij onze 
vereniging vier stuks Discoglossus pictus. 
Op een avond van mijn werkzaamheden 
thuiskomende, stond mijn vrouw bij de tafel 
gebogen over een glazen zalfpotje waarin 
vier Schijftongkikkertjes van nauwelijks 
een centimeter groot en vroeg mij zeer 
verwonderd, waar ik deze kleine diertjes 
wilde laten en hoe ik dacht ze groot te 
krijgen. Ja, dat vond ik zelf 66k een pro-
bleeml In het terrarium durfde ik ze niet te 
doen, daar ze in deze ruimte niet meer te 
vinden zouden zijn, maar ook zouden ze 
zeer zeker door de andere dieren worden 
opgeslokt. Een klein aquarium met 'n ka-
potte ruit werd ingericht voor terrarium; 
de maten hiervan waren: lang 25 cm, breed 
15 cm en hoog 18 cm. De gebarsten ruit 
werd voor de helft vervangen door een stuk 
horregaas. Op de bodem kwam wat grind, 
hierop wat zand, een beetje mos, een 
heidepolletje, een bosaardbeiplantje en 
een kinderspeelgoedbadje voltooide het 
geheel. De kikkertjes er in, een dekruitje 
er op voor het eventueel uitspringen en de 
voorlopige huisvesting gaf geen zorg meer. 
Maar nu de voeding! Wat moest ik zulke 
kleine beestjes nu voeren? Vliegen en 
spinnen waren te groot en aan klein ge-
dierte wist ik niet te komen. Dan maar 
proberen met enchytraeen. Deze werden 
in het ,,terrarium" gedaan, doch helaas, de 
diertjes raakten ze niet aan. Na veel getob 
heb ik het volgende toegepast: van een 
riet van een bamboegrashark sneed ik een 
punt, legde hierop 'n enchytrae, hield deze 
voor een kikkertje en zie . . . ik had succes! 
Zo kreeg ik er nog twee aan het eten; met 
een van de kleinsten lukte het niet, deze 
ging na een paar dagen dood. Na enige 
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klein diertje, geelbruin van kleur, 10 a 12 
millimeter lang, een soort duizendpoot, 
die echter steeds plm. 20 paar poten heeft. 
Deze braakte mijn triturus uit en nam ze 
daarna niet meer aan. Hij was kennelijk 
zeer op warmte gesteld. Als de zon in zijn 
bak scheen ging de Kleine watersalaman-
der tegen de ruiten met zijn mooi gete-
kende buik, ja zelfs vrij hoog, zitten. Hoe 
hij zich vasthield is me een raadsel. Helaas 
duurde de vreugde maar kort; op 10 Octo-
ber was hij ontsnapt, waarschijnlijk door 
de zeer lichte kap van horregaas op te 
lichten. De kap was namelijk niet versterkt 
met een houten lijst. Aangezien hij vlak bij 
het open raam stond, neem ik aan, dat hij 
wel naar buiten gegaan zal zijn. Toch had 
ik er, ondanks de korte tijd, nog veel ge-
noegen van beleeid, al is het dan „maar" 
een inlands dier! En ik hoop nog vele 
malen dergelijke aardige gasten te mogen 
verzcrgen. 

OOOR h. a. BURqeRhout, laRen (n.-h.) 

Ull het water opdulkende Discoglossus pictus 
Foto: M. Stetger 

tijd waren zij z6 lei, dat zij zelfs in het 
stokje hapten en vliegen, spinnen, kleine 
wormen, enz. met graagte verslonden. 
Spoedig verhuisden zij naar een groter 
„tehuis", namelijk de tuin, waar zij tot het 
najaar bleven. Een is hieruit spoorloos 
verdwenen; de twee overgeblevenen heb 
ik de winter in het kleine aquarium in de 
huiskamer laten doorbrengen, waarin zij 
steeds monter rondsprongen en haast niet 
te verzadigen waren. Voorjaar 1948 deed 
ik hen in mijn buitenterrarium en nu zijn 
ze weer binnen. Ze zijn goed gezond, on-
geveer 6 cm groot (het lichaam) en ver-
slinden alles wat ze krijgen, het meest 
grote wormen, die thans hun hoofdvoedsel 
vormen. 
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heRpetoLoqische LeestafeL 
Wij geven regelmatlg uittreksels uit tijdschrlften 
— voor zover het herpetologle en terrarlumkunde 
aangaat — omdat het voor de meeste leden niet 
mogelijk Is zich op al de bladen te abonneren. 
Leest men lets over een artlkel wnarvoor men ln-
teresse heeft, kan men het losse nummer bij 
onze bibliothecaris opvragen volgens de voor-
waarden van ons blbltotheekreglement. 
Denkt aan het nieuwe adres: 
A. T. Reijst, Hoogstraat 47, Koog aan de Zaan. 
Waarborgsommen kunnen worden gestort op zijn 
postrekening No. 310551. 
Voor het zich abonneren op vele van de hler-
onder besproken organen zie men pagina 56' van 
ons Maartnummer. 
...\ii ii a riu in" (Zwltserland) van Februari 1949 
bevat een artlkel van Ove Larsen over een Inte-
ressante nachthagedls, afkomstlg uit het Zuld-
Westen der Ver. Staten tot Panama en op Cuba, 
de Xantusla henshawi. P. Maeder, Bnzel schreef 
een gezelllg opstel over de verzorglng en over 
de gedraglngen van een kleine Alligator mlssls-
slplensls. 
Het Maartnummer bevat een goed artlkel over 
de Matamata (Franjeschlldpad), geschreven door 
P. Maeder, gelllustreerd met 2 foto's. 
P. Schetty geeft enige zeer goede tips voor ver-
warmingssystemen voor woestijnterrarla. Voor 
zich In het bodemzand inwoelende slangen Is de 
kabelverwarming ondoelmatlg en niet goed ge-
bleken. Een dergelijke verwarming voldoet wan-
neer het terrarium een bodem van steen heeft 
en geen woestijndleren bevat, die zich naar ge-
woonte Ingraven. 
Het Aprilnummer bevat weer een stukje van Ove 
Larsen ult Kopenhagen die uit een der ..Lacerta"-
lmporten een Bufo marinus ult Surlname ont-
vlng en die nu zijn ervarlngen In het Zwitserse 
blad weergeeft. Internationaler kan het wel nletl 
HIJ geeft interessante gegevens over groei en toe-
nemlng van gewlcht. 
Dr W. Klingelhoffer geeft een artlkel „De Euro-
pese schlldpadden en hun verzorglng", een zeer 
gedegen en leerzaam stuk. 
In het Meinummer beschrijft P. Maeder een zljner 
fraaie groene boomslangen ult India, de Ahaetulla 
nasuta, bij de oudere terrariumhouders beter be-
kend onder de oude naam Dryophls mycterlzans. 
„Wochenschrift fiir Aquarien- & Terrarienkunde", 
(Dultsland), Maart 1949, geeft weer een serie 
prima herpetologlsche artikelen. ..Waarnemingen 
aan Celestus costatus (Cope)", een hagedis, ge-
lmporteerd van het elland Domlnlka. Dieren 
leefden van 1939 tot 1947 in terrarium en plant-
ten zich daar ook voort. Aspis cerastes L. en 
Psammophis schokari P. worden besproken In 
het vervolgartlkel ,,Een kleine wereld aan het 
Grote Bittermeer". G. Krefft. heeft het over 
Tarentola mauritanlca augustlmentalls, voorko-
mende op de Kanarlsche eilanden. Waatnemlngen 
van Lacerta viridls, Hyla arborea merldlonalls, 
Tarentola maurltanica, Bufo bufo spinosus aan 
de Franse rlvlera beschrijft K. Ludwlg. 
Het Aprilnummer doet niet voor het Maart-
nummer onder. 
De bekende terrariumhouder Walter Senfft Is 
weer present met een beschrljvlng van een 
„standaardterrarlum" („Das Normalterrarlum"), 
aan de hand van een duldelljke werktekenlng en 
een fraaie foto van een terrarlumlnterieur. 
H. Rosenberg schrijft over twee tropische aard-
s'angen, Xenopeltls unlcolor en Calabarla reln-
hardtil. terwijl C. Milhlner zijn vervolgartlkel 
over ,,Een kleine wereld aan het Grote Bitter-
meer" beslult met tekenlngen van Tarentola 
annularis, Ptyodactylus hasselqulstll. Tarentola 
maurltanica en Troplocolotes steudnerl, en Chal-
cides ocellatus en de daarblj behorende beschrlj-
vlngcn. G. Krefft vervolgt zijn artlkel „Waar-
nemlngen aan hagedissen van de Kanarlsche 
eilanden" met een beschrljvlng van Lacerta 
Slmonyl stehlini. 

Ook het Meinummer geeft veel voor de terrarium-
houder en herpetoloog. Verlucht door een fraaie 
foto van de schildpad Platysternon megacephalum 
vertejt O. Uekerus het een en ander over deze 
door hem verzorgde Grootkopschlldpad. Deze 
schildpad bezit hij reeds van 1937 af. Dr W. 
Klingelhoffer behandelt 2 Oost-Aziatlsche water-
schlldpadden, te weten de Chinese drleklelschlld-
pad (Chlnemys reevesl) en de Japanse water-
schlldpad (Clemmys Japonlca). De bekende sala-
manderspeclalist H. Geyer geeft aanwijzlngen hoe 
men eenvoudig een doeltreffend deksel kan 
maken op een salamanderbak, waardoor men 
practlsch gevrlj waard wordt tegen ontsnappen 
van deze ultbrekers. Tarentola delalandel en 
Chalcides sexllneatus, dieren van de Kanarlsche 
eilanden, vormen het slot van de artlkelenreeks 
door G. Krefft. Dit Duitse blad staat wederom 
op een zeer hoog pell. 
Deutsche Aquarien- und Terrarien-Zeitschrift 
Dultsland). Maart 1949. 
..Het hechtprobleem bij de Gecko's" met zeer 
mooie foto's en duldelljke schetsen behandelt 
Dr W. Dellit. Dr Paul Krefft wordt door Prof. 
Dr R. Mertens herdacht. Deze terrarlumplonler 
stlerf 17 September 1945. Velen van ons ken-
nen zijn standaardwerk ,,Das Terrarium". 
Het Aprilnummer Is al zeer Interessant. Eerst een 
artlkel: „Over het houden en de voortplan-
tlng van de Klauwklkvors, Xenopus laevis, 
in de open lucht" (In een vijver). De schrijver 
H. Kahmann geeft zeer uitvoerige gegevens, voor 
asplrant-kwekers zeer aanbevelenswaardlg om 
te lezen. Dr O. Schlndler vertelt het een en ander 
over de befaamde slangentuln In Butantan, San 
Paulo (Brazing), ook weer bultengewoon fraal ge-
lllustreerd. Voor fotografen, die gaarne opnamen 
maken van kleine dieren (makro-fotografle), in 
het bljzonder van reptielen en amphlbleSn, geeft 
de beroemde dicrfotograaf Dr Herbert Schmldt-
Schaumburg, aan wle wij zulke zeldzaam mooie 
reptielen- en amphlbleenfoto's te danken hebben, 
een beschrljvlng van een zelf vervaardlgd Kleln-
beeld-,,Nahelnstellgerat". 
Heren dlerfotografen zij dlt artlkel (duidelijk 
gelllustreerd) in het bljzonder ter lezlng aan-
bevolen. 
In het Mei-nummer lezen wij over ..Op Jacht 
naar de Paramo-hagedis". geschreven door Dr 
W. Hellmich, waarin deze een expeditle beschrijft 
naar een hoogvlakte In Columbia op 3400 meter 
boven de zeesplegel, waar een soort leguaan 
leeft, Phenacosaurus pnramensls geheten. Erich 
Sochurek schrijft over zijn gifslangen. 
M. Rauscherl geeft aan de hand van een mooie 
foto van zijn openluchtterrarlum een artlkel 
voor beglnnellngen onder de tltel: ,.Ons Terra-
rium". 
Herpetologen en terrariumhouders die zich op 
een zeer goed blad willen abonneren kunnen wij 
dlt maandblad aanbcvelen. 
„The Aquarist and Pondkeeper" (Engeland), van 
Februari 1949 bevat het vervolg van: „De ont-
wikkeling van de klkkervls", weer met 6 zeld-
zaam mooie foto's van het embryo in diverse 
ontwlkkellngsstadla; ..Balans opmaken In de 
dierentuin" geeft enige merkwaardige cljfers 
over de aanwezlge hoeveelheid reptielen en am-
phibieen In de Londense dierentuin en de waarde 
welke ze vertegenwoordlgen. 722 stuks In 200 
soorten vertegenwoordlgen een waarde van 
/ 54000.—! 
Het Maartnummer geeft een handleldlng voor 
het samenstellen van een huiskamerterrarium, 
door Hugh Walker, met enige werktekeningen, 
terwijl het Aprilnummer een beschrljvlng geeft 
van „De gewone pad in de lente" door Irris 
Murray, ge'illustreerd met 5 prachtlge foto's, 
waarvan 3 van de ontwikkeling van het embryo. 
„Water Life" (Engeland), April 1949, bevat een 
artlkel over een geslaagde poglng (hoewel niet 
opzettelljk) om de Rana ridibunda, gelmporteerd 
uit Hongarlje, In een der provlncles van Enge-
land uit te zetten. Met 3 goede foto's. 
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In ,,Amoeba". Mel 1949, het orgaan van de Ned. 
Jeugdbond voor Natuurstudle, waarin we ove-
rigens heel weinig aandacht vinden gewijd aan 
de herpetologle, lezen wij o.a.: 
„3 April zagen we tussen Amsterdam en Lei-
mulden en ook op eilandjes In de Westelnderplas 
honderden dode kikkers. Mlsschlen waren ze door 
de vele regen ult het water gekropen, maar hun 
doodsoorzaak is ons niet duidelijk. Is dlt elders 
in het land waargenomen en wle weet er de 
oorzaak van?" 
Mocht een der Lacerta-leden hierover Inlichtingen 
kunnen verstrekken dan gaarne aan onze Inllch-
tingendienst (A. T. Reijst, Hoogstraat 47, Koog 
aan de Zaan), die de berlchten dan zal door-
geven aan de vragenstellers Herman Janse en Rob 
van Biene. 
,,j)e Levende Natuur", Februari 1949, bevat een 
voor herpetologen uiterst leerzaam en moot ge-
illustrgerd artlkel: ..Groelproeven bij amphibia", 
geschreven door A. Stolk. Als proefmaterlaal zijn 
de eieren van de Axolotl (Amblystoma mexl-
canunu genomen. 
„Akvaristicke listy" No. 2, 21e Jrg, het TJecho-
slowaakse blad, bevat een stukje over het voe-
deren van Jonge terrariumdieren door M. Stelger, 
ge'insplreerd door het artlkel van Mej. E. M. D. 
Ltlps In ons eigen blad. 

In dlt Nederlandse standaardwerk op aquarlum-
gebled, dat in 36 maandelijkse afleverlngen in 
losbladlge vorm verschijnt, worden ook een aan-
tal aquatlele amphibieen en reptielen besproken. 
Uiteraard beperkt de redactie zich tot de water-
bewonende amphibieen en reptielen, hoewel de 
opzet is dit in de rulmste zln te nemen. Het 
wordt dus een encyclopaedic van het waterleven, 
zover de te bespreken planten en dieren voor het 
houden van een meer of minder beperkte ruimte 
in aanmerklng komen. Voor mij llggen de tot nu 
toe verschenen drie bladen over watersalamanders 
en wel Triturus alpestrls en Triturus cristatus 
van afleverlng 20/21 en Triturus vulgaris van af-
levering 22/23, behandeld door ons lid Dr J. M. 
Lodewljks. (Per salamandersoort behandelt de 
uiterst deskundlge schrijver ..Oude benamlngen", 

a Mededellngen worden gratis 
opgenomen. ZIJ moeten 
ulterlljk de lOe van de 
maand in het bezit zijn van 
de redacteur 
Ons lid Bart Huges, Paulus 
Potterstraat 24, Amsterdam 
Zuld, telefoon 92015, vraagt 
wle Nederlandse hazelwor-
men wil rullen voor zijn 

~") Grote water- of Kamsala-
, ' manders (Triturus cristatus), 

^"" * prachtexemplaren. Aantal 
nader overeen te komen. 

Ons lid A. W. Llndeman, Vondellaan 36, Bever-
wljk, telefoon 4220, vraagt te koop een paar Tri-
turus helvetlcus (Zwemvoetsalamander) en een 
paar Euproctus rusconll (salamanders van het 
elland Sardlnte). 
Ons lid J. P. van der Werff, Lischstraat 33a, 
Rotterdam Noord, wil gaarne In het bezit komen 
van een jonge Boa constrictor. Wle weet er een 
te koop? 
Hij bledt aan ter overname een mooi exemplaar 
van een Nederlandse adder (Vlpera berus), man, 
a / 2,50 per stuk. 
Ons lid Th. N. Homan, Spaarnestraat 54, Den 
Haag bezit 3 vrouwelljke ex. van Bufo marinus 
(Surinaamse reuzenpad af Aga); wil graag een 
exemplaar daarvan rullen voor een mannelljk. 
Ons lid It. A. van Heijst, Muntstraat 42, Wljk bij 
Duurstede vraagt ter overname een in goede staat 
verkerend terrarium. Brleven met opgaaf van 
afmetlngen, uitvoering en prljs aan hem te 
rlchten. 

„Herpetologica" (USA) van Februari 1949, komt 
ult met twee delen, resp. met 13 en 6 gefundeerde 
artikelen, alle geschreven door beroepsherpeto-
logen. Een zeer lezenswaardlg eplstel gaat o.a. 
over de levensduur van reptielen en amphibieen 
In gevangenschap, namelijk In de Dierentuin van 
Philadelphia. 

Ons lid Dr Fred R. Cagle te New Orleans zona 
ons een aantal overdruUken te weten: 
Observations on a population of the Salamander 
Amphluma trldactylum Cuvler; 
The Growth of Turtles In Lake Glendale, Illinois; 
An Albino Amphluma; Sexual Muturlty In the. 
Male Turtle Pseudemys scrlpta troostll; Color 
Abnormalities In Pseudemys scrlpta troostll iHol-
brook); 
A population of the Carolina Anole (Deze anolis 
komt in bultengewoon grote hoeveelheden voor 
In c}fi omgeving van New Orleans, waar beroeps-
verzamelaars er op een grondgebled van enkele 
aren 500 tot 1000 In een enkele nacht weten te 
vangen!); Retention of eggs by the Turtle 
Deirochelys retlcularla. 
Wij danken dlt lid hartelljk voor zijn geschenk, 
hetwelk In de bibllotheek zal worden opgenomen. 

Areaal, Beschrljvlng, Verzorglng en kweek, Bij-
zonderheden. Elk blad, bestaande ul t 2 pagina's 
zwaar kunstdrukpapier ter grootte van ons or-
gaan, bevat tevens een kleurenplaat van genoem-
de salamanders, naar aquarellen van M. van 
Boordt. Helaas zijn deze aquarellen niet zo 
geslaagd. De llchaamsvormen zijn niet natuur-
getrouw afgebeeld en kleurtechnlsch zijn de 
afbeeldlngen, in het bljzonder die van cristatus, 
ook niet zoals we het graag hadden gezien. 
Overlgens zagen we van deze kunstenaar In de 
encyclopaedic zeldzaam mooie tekenlngen van 
vissen. 
De tekst is prettlg om te lezen en zoals we van 
deze salamanderkenner konden verwachten des-
kundlg geschreven. 

tH. 

Voor de afd. Insectarium en terrarium van ons 
bultengewoon lid Ouwehands Dierenpark, op de 
Grebbeberg, Rhenen worden gevraagd alle mo-
gelljke reptielen, salamanders, kevers, rupsen 
en poppen, sprlnkhanen, enz. vooral ook exotische 
soorten. In rutl kunnen verstrekt worden: eieren 
van wandelende takken en t.z.t. van tropische 
nachtvlinders. 
Ons Ud G. J. Ferron, Voordulnstraat 23, Haarlem, 
stuurt op verzoek aan medeleden zandhagedls-
sen (Lacerta agilis) en Rugstreeppadden (Bufo 
calamlta) tegen blllljke vergoedlng. Brleven met 
gewenste hoeveelheid en antwoordpostzegel aan 
genoemd Ud. 

Ons bultengewoon Ud „Dlerenpark Wassenaar", 
Rijksstraatweg 667, Wassenaar, tel. (K. 1751) 9801 
heeft af te geven: 
TJromastix acanthinurus (Doornstaart-hagedis uit 
Noord-Afrika) ad / 20,— per stuk. 
Voorts bestaat er kans, dat de volgende dieren 
aankomen en dat bij eventueel tot stand komen 
van de transactle onze leden deze dieren kunnen 
aanschaff en: 
Rhlnoderma darwlnll; Paludicola blbronll; Borbo-
rocoetes taenlatus en roseus; Bufo splnulosus; 
Calyptocephalus Gayl; Urostrophus torquatus; 
Llolaemus pectlnatus, pictus en cyanogaster; 
Tachymenls peruvlensls; Dromlcus chamissonls, 
alles ult Zuld-Amerlka. 
Bij interesse wende men zich rechtstreeks tot de 
Directle van genoemd Dierenpark. 
Rectificatie. 
Men leze voor het woord Ascaphlopodldae op 
pagina 62 het woord: Ascaphldae. 

R r t C l / R C C n n c l / i n r Bncyclopaedle voor de Aquanumhouder. 
D U C K D C S p k C M I H . ) TJltgeveriJ „De Regenboog", Postbus 4070, Amster-

dam Oost. 
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veRVRoeqd vooRjaaR OOOR c. kuylman vlaaRoinqen 
In mijn verwarmd „woestijn"-terrarium be-
vond zich in 1947 o.a. een paartje Zand-
hagedissen, Lacerta agilis L. en hoewel 
ik de bak op de juiste temperatuur (zomer-
temp.) hield, weigerden de Zandhagedissen 
sedert begin November alle voedsel. Het 
vrouwtje liep zienderogen achteruit, hoewel 
ze het best doorvoede exemplaar was dat 
ik ooit in mijn bezit had. Het mannetje kon 
schijnbaar niet meer eten; het voederdier 
werd gegrepen, enige malen heen en weer 
geslagen en dan weer losgelaten. Ik be-
sloot derhalve tot een korte winterrust. 
De temperatuur liet ik langzaam teruglopen 
en de verlichting bleel steeds korter aan. 

Mann, muurhagedis: levendig, at 1 meel-
woim. 
Mann, ertshazelworm: levendig, at 1 meel-
worm. 
Vr. ertshazelworm: niet te voorschijn geko-
men, wel in leven. 
2 mann. anolis: zeer levendig, ieder 1 
meelworm gegeten. 
Mann, zandhagedis: bijzonder levendig; 
alles wat aan voederdier even bewoog 
werd gegrepen, razend snel in het zand 
heen en weer geslagen en verorberd. Dit 
laatste ging heel langzaam en moeilijk en 
na herhaaldelijk loslaten. Na de zesde 
meelworm ging het beter; zelis lege pop-

it 
! 

Zandhagedis (Lacerta agilis L.) Foto: Ir. F. C. d' Audretsch 

Binnen twee weken waren alle dieren in 
winterrust, behalve een der Muurhagedis-
sen, Lacerta muralis L a u r., die wel min-
der levendig werd, maar toch steeds bleef 
verschijnen. Ook de Anolis •— hierin tijde-
lijk ondergebracht — ging in rust. Begin 
December vond ik de muurhagedis die in 
rust gegaan was, in blijvende ruste en ook 
de vrouwtjeszandhagedis was dood' De 
laatste week van December ben ik weer 
begonnen met het opvoeren van tempera-
tuur en verlichting en deed als proei op 
31 December weer voile verlichting en 
verwarming aan voor de gehele dag. 
Resultaat verrassend! 
Vr. smaragd: levendig, at 4 meelwormen. 
Mann, smaragd: niet te voorschijn geko-
men, wel in leven. 

pen van vliegen werden gegrepen. De 
huid staat weer strak en is glanzend en 
de groene kleur is sterker dan een week 
geleden. 
Zeer merkwaardig was zijn houding tegen-
over de vr. smaragdhagedis. Nog nooit 
heb ik hem enige aandacht aan een andere 
hagedis zien besteden, maar bij hem is 
het nu vooijaar geworden. De vr. smaragd-
hagedis werd onophoudelijk achtervolgd 
en gebeten in staart, lijf, kop en poten en 
hoewel de smaragd dubbel zo groot is, 
vluchtte ze in „panische" schrik weg en 
deed niets terug. Ten slotte vluchtte ze in 
de verwarmingskap waar de zandhagedis 
haar ondanks zoeken door de gehele bak, 
niet vinden kon. Een uur nadat de verwar-
ming en verlichting uit waren, keerde de 
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rust terug. De volgende dag was de zand-
hagedis al te voorschijn gekropen voor de 
verlichting en verwarming aan waren. Na 
een uur verlichting waren alle dieren, ook 
die de dag daarvoor niet te voorschijn 
gekomen waren, druk aan de voedseljacht, 
terwijl er meer dan normaal gedronken 
werd. De zandhagedis onderzocht de twee 
anolissen en de muurhagedis, viel ze ech-
ter niet lastig. Wel de vr. smaragd, maar 

Het is avond. De zon is in het Westen 
ondergegaan. De gloed van vlammende 
kleuren, welke voor een poosje de wolken 
boven de westelijke horizon belichtte, is 
uitgedoofd. De zwarte silhouetten van 
klapper- en kapokbomen zijn opgelost in 
de duisternis. 
Het heeft de hele middag geregend en de 
lantaarns langs de wegen van het vlieg-
veld werpen brede lichtbanen op het 
zwarte lint van matglanzend asphalt. Het 
is een van die rustige avonden zoals we 
ze bij tientallen gekend hebben hier op dit 
eenzame vliegveld ergens op West-Java. 
Door de openingen in het wolkendek fon-
kelen de sterren. Het sjirpen der krekels 
klinkt eentonig, evenals alle andere avon-
den en het dringt nauwelijks meer tot ons 
bewustzijn door. 
Op een der lager gelegen stukken land, 
achter het openluchttheater, dat door de 
overvloedige regenval van de laatste 
weken in een moeras herschapen is, geven 
de kikvorsen een meesterlijk concert. Het 
doet me denken aan een ratel met de 
ondertoon van diepe bassen. Van heel ver 
komen herinneringen door die tropennjacht, 
herinneringen aan zwoele lenteavonden bij 
een sloot of plas ergens in ons dierbare 
Nederland. De lichte avondbries voert de 
vreemde geluiden van de tropennacht mee 
over sluimerende alang-alang-velden en 
het mozai'k van sawah-spiegels, vreemde 
geluiden, geheimzinnig en ondefinieerbaar. 
Af en toe klinkt de schelle kreet van een 
opgeschrikte vogel, en de stilte die daarop 
volgt is intenser dan voorheen. 
Ondanks de lichte wind en 't feit, dat het 
avond is, is de warmte benauwd en druk-
kend. Mijn kamer doet me aan een broei-
kas denken. De muskieten zijn venijniger 
dan ooit; ze steken gewoon door je kleren 
heen. Als een miniatuur-legertros kruipen 
honderden mieren langs je raamkozijn om-
hoog; ik kan ze volgen tot aan de daklijst, 
dan worden ze opgevangen door een brede 
strook schaduw. Wonderlijke diertjes, die 
mieren. Je kunt er lang naar kijken zonder 
dat 't vervelen gaat. Telkens weer ontdek 
je iels nieuws. Een klein plasje gemorste 
limonade op de grond wordt omgeven door 
een wolk van mieren; 't is een wriemelende 

niet zo intens als de daa daarvoor. Moqe-
lijk omdat de wettig heer gemaal, de mann. 
smaragd, een oogje in het zeil hield. Merk-
waardig is nog dat voor de zandhagedis 
tot de aanval overqing, een reeks schokjes 
door zijn staart ging tot in het uiterste 
puntje. Deze schokjes volgden elkaar 
steeds sneller op tot de jacht werd ingezet. 
Wie uwer heeft dat ook al eens gecon-
stateerd? 

q. nelissen, op een vlieqvelo in java 

Kop van een Token 
Tekening: Mevr. H. Alberts-Reljst 

massa. Je snapt gewoon niet waar ze zo 
gauw en in zo'n grote getale vandaan 
komen. Deze diertjes vertonen geen uiter-
lijk verschil met onze gewone Hollandse 
mieren. Ze zijn vrij onschuldig tot op zekere 
hoogte, dit in tegenstelling met de vraat-
zuchtige witte mieren, die heel wat meer 
troubles kunnen veroorzaken. Nu en dan 
laten de Tjitjaks hun piepend tjie-tjie-tjie-
tjie horen en schieten watervlug langs de 
muur of het plafond, terwijl ze een soort-
genoot narennen of jacht maken op alle 
mogelijke lastige insecten. Deze kleine 
geelgrijze hagedisjes zijn onze grootste 
vrienden en bondgenoten bij het verdelgen 
van insecten. Je vindt ze practisch in elk 
Indisch huis. Oveidag zie je ze niet of maar 
hoogst zelden. Dan houden ze zich schuil 
achter de boekenkast, of de plooien van 
de sarong welke als decoratie aan de 
wand hangt, maar zo gauw het avond ge-
worden is komen ze te voorschijn en zijn 
dan hoogst actief bij hun jacht op kleine 
insecten. Met de hechtorganen aan hun 
brede, platte tenen houden ze zich vast aan 
de loodrechte wanden en het plafond. In 
al de maanden die ik hier ben heb ik nooit 
een Tjitjak naar beneden zien vallen. Een 

javaanse impRessies OQOR a. n. 

76 



in lander zal nooit een Tjitjak v a n g e n of 
doden , want da t b reng t onge luk over zijn 
huis . (Daarom is het zeker zo las t ig om 
eens wa t v a n d e z e i n t e r e s san te diertjes 
n a a r N e d e r l a n d g e z o n d e n te krijgen. Rd.) 
Buiten, in het donker v a n d e avond , klinkt 
het d i e p e kee lge lu id v a n een Tokke, d ie 
een schu i lp laa t s je heeft g e v o n d e n in het 
„r ie ten" d a k v a n d e o u d e g o e d a n g ( m a g a -
zijn). Ook deze h a g e d i s , d ie een stuk gro-
ter is d a n de Tjitjak en g roen v a n k leu i is, 
krijg je o v e r d a g m a a r ze lden te zien. Het 
is een typisch nach td ie r . Tot vijf keer toe 
klinkt het Tokke in d e stilte v a n d e avond . 
Het volksgeloof wil da t je e e n wens kunl 
doen w a n n e e r het d ie t tot zeven keer zijn 
roep achter e l k a a r he rhaa l t . Weer a n d e r e n 
b e w e r e n da t je bij e lke roep om beur ten ja 
en n e e moet z eggen . 
Eindigt de l a a t s t e r o e p v a n d e Tokke op 
ja, d a n be tekent dit da t d e g e d a n e wens 
b e w a a r h e i d zal worden . 
Zo is d e t ropennach l vol v r e e m d e w o n d e i e 
ge lu iden en geheimzinnig leven. Indie biedt 
ons zo onnoemeli jk vee l moois , ook in het 
g e w o n e , de nie t ige d i n g e n dicht om ons 
heen, die ons zo vee l g e n o e g e n kunnen 
verschaffen, a l s w e ze m a a r willen zien. 
Je kunt hier de l euks te d ingen m e e m a k e n . 
Op een avond , toen ik ui tging, liet ik a ls 
gewoonli jk d e deur v a n onze z i tkamer 
o p e n s t a a n . Toen ik thuis k w a m zat er een 
grote boomkikvors t egen het g l a s v a n d e 
b o e k e n k a s t ! ik wi lde hem vangen , mis 
evenwel , want toen ik m'n h a n d uitstak, 
n a m het dier e e n sierlijke s p r o n g . . . en 
„kleefde" even la te r t e g e n een ta le lpoot . 
Ik d e e d nog een ve rgee f se pog ing het dier 
te grijpen, m a a r e e n v o l g e n d e sprong 
bracht hem buiten, w a a r hij in het donker 
bui ten het bere ik v a n mijn h a n d e n w a s . 
Het w a s een e x e m p l a a r v a n wel 8 centi-
meter gioot, b i o n s k l e u i i g op z'n rug en 
a a n de flanken, en met een wi tgele buik-
zijde. Zijn grote ogen za ten bijna boven 
op zijn p la t te kop . D a a r ik het diertje niet 
kon v a n g e n , w a s ik niet in s taa t het n a d e r 
te bekijken. 
Een a n d e r e avond , het w a s in 't beg in 
van de regentijd, toen d e v l i egende mieren 
in g io te ge t a l e k w a m e n opzet ten, ontdekte 
ik twee padden, d ie in d e s lokkan (goot) 
a a n de r and v a n d e w e g onder e e n lan-
t aa rn zaten. 

Indlsche Pad. Bufo asper 
(Ult Kopstein: „Een Zaol. reis door de Tropen) 

De l a m p ging a l s het w a r e verscholen in 
een wolk v a n v l i egende mieren, die m e 
a a n een zwerm bijen d e e d denken . De 
twee gulzige d ikkerds op d e g rond ont-
feimden zich over d e slachtoffers, d ie n a a r 
b e n e d e n vielen. Elke a v o n d kon ik de t w e e 
p a d d e n d a a r te rug v inden , bez ig met hun 
nutt ig ODruimingswerk! Ik k a n niet begr i j -
pen w a a r ze al die insec ten lieten. Ze 
z a g e n er d a n ook zeer w e l g e d a a n uit, de 
gezel l ige d ikkerds . Toen d e v l i e g e n d e 
mieren ve rdwenen , k w a m e n ook mijn twee 
vr ienden niet meer o p d a g e n . 
Soms z a g ik op w a n d e l i n g e n enke le h a g e -
d issen wegsch i e t en t u s se n d e s tenen, 
mees ta l v lak bij e e n klein riviertje. S l angen 
heb ik echter nog m a a r weinig gezien. 
Meesta l w a r e n het overblijfselen v a n die-
ren die het slachtoffer g e w o r d e n w a r e n v a n 
het ijzeren rhythme v a n het mili taire ver-
voer, w a n n e e r ze — mees t a l n a een regen-
bui — een der w e g e n van het v l i egve ld 
t iacht ten over te s teken. Tot nu toe zag 
ik s lechts vier l e v e n d e exempla ren , d ie 
h a a s t i g wegscho ten in d e ru igte v a n een 
a l a n g - a l a n g - v e l d . Wat groot te en uiterlijke 
verschijning betreft d e d e n ze mij d e n k e n 
a a n onze Europese r ings lang . 
Mooie her inner ingen a a n een mooi l a n d ! 

Ongetwijfeld zal ons Ud op dlt eenzame vliegveld 
het waardcren als zijn medeleden hem af en toe 
eens wat lectuur in de vorm van tijdschrlften 
en derg., natuurhistorlsche bladen niet te ver-
geten, sturen. Zijn adres Is: 
Res. 2e Luit. A. H. G. Nelissen, 250425168, L.S.K.; 
1 V.B. TJUllitan, Veldpostknntoor Batavla. 

sr heRpeto-qeoQRAfische 6ienst 
Documcntatiedienst voor het verzamelen van gegevens over de geografische ver-
spreiding van reptielen en amphibieen in Nederland 
Alle correspondentie, deze dienst betrelfende, te richten aan de heer D. P. van Wijk, 
Amersfoortscstraatweg 45, Bussum. 
Hebt U reeds uw waarnemingen en vangsten van reptielen en amphibieen tijdens uw 
vacantie en excursies doorgegeven? Zo niet, doe het dan alsnog spoedig. U kunt de 
daarvoor speciaal gcdrukte kaarlen aanvtagen, welke dan gratis en franco worden 
toegezonden. Werkt alien mede aan een spoedige algehclc inventarisering van de 
Nederlandse reptielen en amphibieen. 
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oveR eniqe teleuRstellinqen van een 
pas Beqinneno teRRaRiumhouoeR OOOR I. scnei, oen haaq 
In het Maartnummer beloofde ik de lezers 
het een en ander te vertellen over mijn be-
vindingen met een tweetal terraria, welke 
ik zelf heb gebouwd uit een oud aquarium 
annex tafel. 
Zoals destijds beschreven is, werd de 
bovenste bak, met de aimetingen 1Q0 x 35 
x 44 cm, ingericht als terrarium voor ring-
slangen. 
Een onzer leden uit Meppel hielp mij via 
de vereniging aan een tweetal zeer fraaie 
exemplaren, gevangen in de omgeving van 
Havelte. De ene had een lengte van 90 cen-
timeter en de andere was zelfs 105 centi-
meter lang en veel dikker. 
Het kleinere exemplaar had een oranje 
ring om de kop en is merkwaardigerwijs 
altijd zeer schuw geweest, waartegenover 
staat dat het grotere dier dit niet was. Na 
een week kocht ik er nog een derde exem-
plaar bij in een winkel van een bekend 
naturalist. Ogenschijnlijk zag het diertje ei 
heel mooi en gezond uit, maai had ik het 
dier maar niet gekocht, want wat ik er 
later voor narigheid mee beleefd heb, is 
niet te beschrijven. 
Maar daarover verdei in dit opstel. 
Alvorens met mijn verhaal verder te gaan 
moet nog worden vermeld, dat men mij 
vooral op het hart had gedrukt de terraiia 
eerst dan te bevolken wanneer de planten 
en de mospollen zich zouden hebben gezel, 
in het bijzondei omdat die knapen van 
reptielen in een korte tijd de hele beplan-
ting — ook al is deze van stevig planten-
materiaal — kunnen verwoesten met hun 
zware lijven. 
Maar zoals dit ongetwijfeld bij meer pas-
beginnende terrariumhouders het geval is 
geweest had ik geen geduld en haastte 
me om nog dezelfde avond, toen de ring-
slangenbak beplant was, de twee ring-
slangen uit Drente er in los te laten. 
Eenmaal losgelaten in de ruime bak vond 
ik alles erg mooi en ook het kruipend ge-
dierte had blijkbaar schik in het geval. 
Achteraf bekeken had ik beter kunnen 
wachten, want inderdaad begonnen de 
slangen direct holen te graven en met hun 
zware kronkellijven over de planten te 
walsen, zodat na een dag het geheel al 
direct een minder prettige indruk maakte. 
Dit was mijn eerste tegenslag. Door schade 
en schande wordt men wijs. Maar laten 
we terugkeren naar het moment toen ik 
de derde slang — het exemplaar dat ik in 
de naturalienwinkel had gekocht — bij 
de andere twee plaatste. Na even te heb-
ben rondgekropen begon na nog geen half 
uur de paring met het grootste exemplaar, 
dat ik reeds voor een wijfje had gedood-
verfd. Het was een wondermooi schouw-
spell Zo iets moet men zelf hebben gezien. 
Na een half uur aandachtige beschouwing 

moest ik wat gaan eten. Twee uur later 
was het liefdesspel echter nog in voile 
gang. Het was toen einde Mei 1948 en uit-
gerekend werd, dat zo tegen einde Juli het 
afzetten der eieren kon worden verwacht. 
Inmiddels voedde ik mijn dieren goed en 
zo te zien voelden de dieren zich in het 
terrarium volkomen thuis. Regelmatig ging 
ik ter kikvorsenjacht, welk werk werd vei-
gemakkelijkt, doordat in de stiaat waar 
ik woon een groot gedeelte van de huizen 
door ooilogsgeweld is veiwoest, waardoor 
een klein stukje land, feitelijk een grote 
tuin van een herenhuis. vrij is gekomen. 
In dit stukje land bevond zich een sloot 
en op dit jachtterrein kon ik steeds vol-
doende kikvorsen verzamelen, zelfs als het 
snikheet weer was. Hierbij werd ik dan ge-
assisteeid dooi mijn schoonvader, die af-
komstig is uit Belgie, en in het kikker-
vangen zeer bedreven was, omdat hij de 
groenrokken vroeger regelmatig ging 
vangen voor de consumptie (kikkerbille-
tjes!). Bij warm weer kruipen de vorsen 
onder stenen en puin, zodat ze gemakkelijk 
daaronder weg zijn te halen. Einde Juli 
zag ik op een avond bij nadere bestu-
dering van mijn ringslangenbak in een 
spleet van een hoi zes eieien liggen. 
De volgende dag nog eens gekeken en de 
stenen voorzichtig opgelicht, en ja, daar 
zag ik niet minder dan 23 eieien. Dooi 
mijn gebrekkige kennis van zaken durfde 
ik de eieren niet aan te raken en uit het 
tenaiium te nemen. Achteraf heeft mij dit 
gebrek aan durf erg gespeten, en bleek 
dat ik ze er beter had kunnen uithalen om 
ze in een speciale broedinrichting te doen 
uitbroeden. 
Het was de grote ringslang aan te zien dat 
zij de eieren had afgezet, want haa i vel 
was veel ruimer en haar omvang was wel 
tot de helft teruggebracht. De ringslangen 
kropen herhaaldelijk over de kluit eieren, 
die gedeponeerd was in de spleet welke 
toegang gaf tot een der holen. Hierdoor 
ontstonden op de duur in de soepele, taaie 
eierschalen kleine deuken. Na een week 
hadden de eieren zo geleden en waren 
ze dusdanig beschadigd, dat Ik het nodig 
oordeelde ze er toch uit te nemen. Ze zijn 
toen in een trommel van blik gelegd, ge-
vuld met een laag broeiende paardemest 
met wat zand erop. Het resultaat is echter 
geweest, dat er niets van terecht is ge-
komen. 
Deze tweede teleurstelling nauwelijks te 
boven gekomen zijnde, wachtte mij een 
nieuwe tegenslag. 
3 Augustus ging ik met 't gezin een weekje 
met vacantie. Weer teruggekeerd ontdekte 
ik op de binnenzijde van de ruiten zwarte 
puntjes die zich bewogen, zo groot als een 
speldeknop. Mijn schrik kunt u zich voor-
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stellen vooral toen ik bij een meer nauw-
keurige inspectie nog meer van deze 
vreemde puntjes ontwaarde o.a. op 
takken, stionken, terwijl alles vol zat 
met witte puntjes. Wat dat is geweest weet 
ik niet, maar ik vermoed, dat het een 
soort ontlasting is geweest van de bloed-
luizen, want het was inderdaad een invasie 
van de zo zeer gevreesde paiasieten, die 
er zonder twijfel waren ingebracht door 

men! Stuk voor stuk zag ik de bloedluizen 
sterven in de dikke stoomwolken. 
Bij contrdle, welke ik een daq daarna hield, 
bleek echtei dat deze stoommethode niet 
afdoende was geweest, want hier en daar 
ontdekte ik nog bloedluizen, die de hete 
stoom hadden overleefd. Intussen bleek 
dat mijn slangen ziek waren. Het uitbraken 
van een kikvois door de grootste slang 
wees er ook al op. Toen werd besloten om 

, f 
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de gekochte ringslang en die zich in die 
ene week, waarin het toevallig zeer warm 
was, geweldig hebben kunnen vermeer-
deren. 
Nadat ik de eieren geinspecteerd had, 
heb ik ze ieder in een schoon kistje met 
wat mos in quarantaine geplaatst, terwijl 
ik de daarop volgende dag begonnen ben 
met het terrarium grondig te reinigen. 
Om nu mijn beplanting te sparen bedacht 
ik de volgende bestrijdingsmethode. 
Voor mijn teirarium plaatste ik een tafel, 
een alwasteil met spiritusbrander met 
daarop een fluitketel. Op de plaats van de 
iluit een dikke kurk, waarin een gat ge-
maakt met een lange rubberslang. Een 
soort stoominiichting dus. Toen aan 't sto-

en bak en ringslangen een DDT-kuur te 
doen ondergaan. De kuur op de slangen 
had tot gevolg dat honderden luizen onder 
de schubben vandaan kwamen, welke 
voorzichtig van de huid werden afgewre-
ven, waaina iedere slang gesepareerd 
werd in een kistie met wat mos. 
Een dag daarna werden ze weer in het 
grote terrarium gedeponeerd. De grootste 
ringslang kreeg toen braakneigingen, haar 
bek ging open en zo stieif ze. De lezer kan 
mijn gemoedstoestand begrijpen bij het 
aanschouwen van dit resultaat. De twee 
andere slangen leken inmiddels bezeten te 
zijn geworden en schoten schokkend kris 
kras door het terrarium, een situatie te 
naai om naar te kijken. Ze werden weer 
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uit de bak genomen en in kistjes gesepa-
reerd waarna ze onmiddellijk siierven De 
DDT-kuur was dus wel radicaal geweest; 
met de parasieten waren ook de dieren 
verdwenen! 
Bij inspectie van de lijken bleek, dat het 
weefsel van de opperhuid totaal wegge-
leerd was, veroorzaakt door de honderden 
bloedluizen, welke zich onder de schubben 
van de reptielen hadden weten te nestelen. 
De bovenbak werd weer opnieuw ingericht 
want ik gaf de moed niet op en zonder 

voedeRdieRen 
Aardwormen. 

Ons lid L. Wijffels te 's-Hertogenbosch be-
richt ons: 
„Het artikeltje van de heer Homan over 
enchytraeen contra aardwormen leert dat 
aardwormen voor de terrariumhouder een 
kostbaar bezit zijn. Voorts vertelt de 
schrijver, dat het vangen van deze dieren 
dikwijls moeilijkheden opleveit. Dit is bij 
mij niet het geval daai ik op een schaduw-
lijk plekje achtei in de tuin een kuiltje heb 
gegiaven en dit met bladaarde heb op-
gevuld De bladaarde vermengde ik met 
wat koifiedik, teneinde veizuren tegen te 
gaan. Het geheel werd afgedekt met ver-
gane bladeren. Om uitdroging te voor-
komen oveidekte ik de plek met een zeil-
tje. Nu behoef ik maar een riek in de 
bodem <e steken, er mee te schudden en de 
wormen komen met bewonderenswaaidige 
haast naai de oppeivlakte. De benodigde 
dieien vang ik weg, de rest verdwijnt weer 
in de grond. Meestal wordt door de wor-
men aan de eerste „oproep" uitstekend 
gehoor gegeven. 
Konden de vissen, — ik ben feitelijk een 
aquaiiumhoudei — de hoeveelheid wor-
men niet verweiken, dan deed ik het teveel 
in een kist, die voor driekwart gevuld was 
met bladaarde, vermengd met wat turf om 
zuur worden te voorkomen. Ook de kist 
weid vochtig gehouden en in de keldei 
op een koele plaats gezet. De wormen 
voedde ik met afval van groenten. Te ooi-
delen naar de hoeveelheid wormen en 
wormpjes veronderstel ik, dat ze zich in de 
kist voortplantten." 
Leden, profiteert van deze tip. Men heeft in 
de tuin nog meer succes indien daar ook 
het afval van de keuken, vooral van blad-
groenten, op de composthoop worden ge-
deponeerd. 

tH. 

Kruisspinnen. 

Ons Utreehts lid H. G. O. van Wijngaarden, 
zojuist uit Indonesie terug, meldt over 
kruisspinnen als voederdieren: 

twijfel zal het terrarium ei te zijner tijd 
weer prima bij staan. 
Moge de lezer uit deze treurige litanie van 
tegenslagen de consequentie tiekken en 
vooral bij aankoop van dieien uit de han-
del er nauwkeurig op letten of er geen 
parasieten op de gekochte reptielen en 
amphibieen aanwezig zijn, en vergeet 
daarbij dan dus niet ook onder de schub-
ben te kijken. 
Ook dooi het uitwisselen van tegenslagen 
kunnen wij elkaai helpen! 

„Mag ik u er op opmerkzaam maken, dat 
ik vroeger regelmatig kruisspinnen aan 
mijn Lacerta vivipara en Lacerta agilis 
voederde, zonder dodelijke afloop. 
Dik en rond gingen ze de winterslaap in. 
Bovendien voederde ik ze regelmatig 
levende poppen van de Rode Bosmier. Ze 
moeten er even aan wennen, daar de prooi 
natuurlijk niet bewoog, maar naderhand 
„betongelden" ze zelis elk steentje, dat 
enigszins de vorm en kleur had van de 
„miereneieren". Het is een krachtig 
voedsel." 
Onze ,,Inlichtingendienst"-beheerder, de 
heer A. T. Reijst, voegt hieraan toe: 
„Wat de opmerking van ons lid van Wijn-
gaarden betreit, heb ik in mijn langdurige 
loopbaan als terrariumhouder dezelide 
eivaring opgedaan. Geen enkel dier is 
door 't eten van kruisspinnen gestoiven. 
Ik gaf ze aan Lacerta ocellala, L. viridis, 
L. agilis, L. vivipara, L. muralis en Lacerta 
lilfordi (respectievelijk Parel-, Smaragd-, 
zand-, levendbarende-, muurhagedis en 
Balearenhagedis), alsmede aan padden en 
kikvoisen. Ook de agaam Amphibolurus 
barbatus at ze met graagte. Zonorus gigan-
teus daarentegen niet; die wilde alleen 
maar dikke wormen. Anolis hebben ze ook 
gegeten. Chameleon weer niet; die lustte 
alleen sprinkhanen." 
Mag ook ik hieraan toevoegen, dat ktuis-
spinnen bij mijn terrariumdieren steeds een 
welkom najaarsvoeder vormden. Als enige 
bijzondere reactie nam ik vaak waar, dat 
de dieien diiect na het veislinden van een 
aantal dezei spinnen geduiende een koite 
tijd ongewoon levendige bewegingen 
maakten. De giootte van de kiuisspinnen 
hield ik eveniedig aan die der te voederen 
dieren, dus boomkikvorsen kregen zeei 
kleine spinnen. 

tH. 

Adreswijziging Pennlngmeester 
Men notere het nieuwe adrcs van de pennlngmeester, 
hetwelk thans luidt: A. van der Graat, Mecklenburg-
Iaan 35, Dordrecht. 
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