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Voor hen die nog moeten beginnen 
Terrariumbouw 

Met 2 tekeningen door de schrijver 

Het bouwen van een goed terrarium brengt 
zovele verschillende pioblemen, dat hiei-
over reeds een tamelijk uitgebreide liteia-
tuui is veischenen. 
Dit behoeit niet te verwondeien, aange-
zien ook het houden van een teirarium tot 
de liefhebbeiijen gerekend moet worden 
en vrijwel iedereen, die er 'n hobby op 
nahoudt, zal tiachten zoveel mogelijk zelf 
te doen, mei als gevolg, speciaal bij de 
teiraria, dat hieibij heel wat bouwsels zijn 
ontstaan welke beschieven woiden in de 
maandbladen. 
Nu is het een feit, dat op dit tenein nog 
veel ondeizoekingswerk te venichten is, 
zodat ei van een ideale oplossing, zoals 
die bij onze aquaria gevonden is in de 
vorm van een frame van hoekijzer, nog 
niet gesproken kan worden. Eigenlijk is 
dit ook niet te veiwachten; de grote vei-
scheidenheid in terraria, wat betreft hun 
bewoners, de klimaten waaronder de die-
ren in hun vrije staat wonen, maakt het 
onmogelijk een soort eenheidsterraiium 
te bouwen, dat vooi alle eventualiteiten 
geschikt zou zijn. 
Houdt men slangen, dan moeten de af-
metingen van het teirarium geheel anders 
zijn, dan wanneer men Hazelwormen wil 
verzoigen, en een teiiaiium met amphi-
bieen stelt heel andere eisen dan een 
waarin hagedissen gehouden worden. 
Waar slechts weinigen zo gelukkig zullen 

zijn er zoveel terraiia op na te kunnen 
houden, dat zij kennis kunnen nemen van 
al die zo uiteenlopende eisen, is het alleen 
daaiom al begiijpelijk, dat de teirarium-
houdei zich min of meei gaat speciali-
seien. Wel is getiacht alle gegevens over 
de bouw dier tenaiia te veizamelen, zodat 
steeds diiect advies gegeven kan woiden 
indien de hagedissenspecialist eens wil 
overstappen naar kikkers en padden. Nu 
is het moeilijk van te voien te bepalen 
waarheen de jonge lielhebberij zich zal 
ontwikkelen en het is daarom gelukkig, 
dat een beginnend liefhebber, die eigen-
lijk de kat nog eens uit de boom moet 
kijken, niet dadelijk behoeft te beslissen, 
doch met een tijdelijke oplossing genoe-
gen kan nemen, waarmee toch verschil-
lende experimenten uit te voeren zijn. 
Prettige bijkomstigheid is dan nog wel, 
dat de kosten tot een minimum beperkt 
blijven, hetgeen het risico belangrijk vei-
mindert. Voor dit doel is nodig een oud 
aquarium, dat niet gebruikt kan worden, 
omdat een of meer ruiten ontbreken. Met 
weinig moeite is dit dan te veranderen 
in 'n terrarium, dat hoewel niet ideaal, 
toch voor enkele diergroepen geschikt te 
maken is. 
De eisen welke aan een terraiium gesteld 
moeten worden, zijn wel heel andere dan 
die, welke voor een aquarium gelden. 
Noodzakelijk is het daarom hoogstens drie 
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ruiten te handhaven en er minstens een 
te reserveren voor ventilatieiaam. Dit 
moet dan bestaan uit een met horregaas 
bespannen houten raam, dat klemmend in 
het aquariumframe wordt aangebracht. 
Ontbieken meer ruiten, dan kunnen ook 
deze zonder het minste bezwaar door 
ventilatieramen worden ingenomen, zodat 
tenslotte een enkele voonuit voldoende 
geacht kan worden. Aardig is het bv. de 
achterwand in te laten nemen door een 
wand van plankjes, waarop kurkschors 
bevestigd wordt. Uitgespaaide ruimten 
geven dan gelegenheid verschillende plan-
ten te plaatsen, met of zonder pot. 
In de bovenrand van het aquarium, die 
meestal uit T-ijzei bestaat, woidt eveneens 
een ventilatieiaam aangebracht, dat, al 
naar de grootte van de bak, uit meerdere 
delen vervaardigd kan worden en uit-
neembaai moet zijn in zijn geheel. De 
delen ondeiling moeten nauw sluifend zijn 
om ontsnappen der dieren te voorkomen. 
Bij het houden van hagedissen bestaan de 
veideie weikzaamheden uit het langs de 
ventilatieiamen aanbrengen van platen 
insectenturf, tot zo hoog als de grondlaag 
zal komen — Fig. 1. Dit natuuilijk om te 
veihoeden, dat de dicog gewoiden bodem-

grond door het horregaas naar buiten zal 
komen. De hele ruimte wordt nu opgevuld 
met zand, terwijl stukken steen, boom-
stronkjes e.d. in de natuur gevonden voor-
werpen het geheel een prettige indr'uk 
moeten geven. Enkele kleine stammetjes 
moeten de hagedissen kllmgelegenheid 
geven. Een in de grond geplaatst bakje, 
dat ondiep moet zijn, geeit de dieren ge-
legenheid hun dorst te lessen. Voederbak-
jes zijn niet noodzakelijk. 
Amphibieen stellen meei piijs op een 
vochtige omgeving. Ontbreken dus de rui-
ten in het aquarium, dan moet er toch 
minstens voor gezorgd worden, dat een 
ruit geheel intact is en langs de overige 
drie zijden een glasruitje aangebiacht 
wordt ter hoogte van 12 cm. Dit geschiedt 
met stopverf, zodat water dus niet naai 
buiten kan diingen. De overblijvende 
ruimten boven deze glasruitjes worden nu 
ook ingenomen door ventilatieramen, zoals 
hiervoor reeds beschreven. Een pasge-
zaagd boomstammetje deelt de ruimte 
onder in de bak in twee gedeelten, waarbij 
een helit opgevuld wordt met aarde en de 
andere slechts voorzien wordt van een 
dun laagje zand. Het geheel wordt nu ge-
vuld met water, waardoor dus een uiterst 
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diassig tenein zal ontstaan, waarin amphi-
bieen zich thuis gevoelen. Enkele grote 
stukken turf geven de gelegenheid wat 
holen te maken, waarin de dieren graag 
een schuilplaats zoeken, terwijl er tevens 
enkele drogere plaatsen ontstaan waarop 
andere dan uitgesproken moerasplanten, 
een plaatsje kunnen vinden. 
Zelfs is 't mogelijk de indeling aan te hou-
den van het voor hagedissen beschreven 
bakje. Het is dan evenwel noodzakelijk 
van zink bv. een ondiep bakje te maken, 
dat gevuld wordt met water en op zijn 
beurt weei geplaatst woidt in een groter 
zinken bakje, dat opgevuld wordt met 
moerassige grond. Het is ook dan onmo-
gelijk, dat watei door de terrariumwanden 
naar buiten dringt. De schetsen lichten dit 
nog toe — Fig. 2. 
Er blijft bij een dergelijk terrarium natuur-
lijk nog veel te wensen over, maar dit 

neemt toch niet weg, dat met een een-
voudig bakje als het hier beschrevene, de 
eerste schreden gezet kunnen worden. Is 
men werkelijk natuurliefhebber, dan zal 
deze liefhebberij geen eendagsvlieg blij-
ken te zijn. 
Ook hier echtei: expeiimenteer niet waar 
niet geexpeiimenteeid behoeft te woiden! 
Waai andeien u vooigingen, kunt u op 
eenvoudige wijze van hun eivaiing pioii-
teren en welllcht voortgaan waar zij 
bleven steken. *) 
De terrariumlieihebbeiij omvat een uitge-
strekt gebied, waarin men zich zonder de 
grote lijnen uit het oog te veiliezen, kan 
specialiseren, zelfs al was het maar in het 
uitdenken van allerlei hulpmiddelen om 
de terrariumhouderij geriefelijker te ma-
ken! 
'i Raadpleeg o.a. de bouwschema's met toelich-
ting ultgegeven door onze Technlsche Dlenst. 

hoe oe mannelijke wateRschilopaoden 6e wijfjes het hof maken 
dooR OR me&. w. klinqelhoffeR 
Ver ta l ing : A. T. Reijst 

Chrysemys mobllensis 
bij het paringsspel 
Tekening: F. GrUtzmQller 

Het is nu al 70 j a a r ge l eden , da t ik a l s 
jongen v a n 8 j aa r , op reis zijnde, in een 
bo t an i s che tuin voor 't eerst k le ine Water -
s c h i l d p a d d e n zag , d ie op een met v a r e n s 
b e g r o e i d e oeve r v a n een vijvertje rond-
scha r re lden . Zien en v a n zulke d ieren 
g a a n h o u d e n w a s bij mij een ; en deze 
eers te liefde heeft mij tot op d e huidige 
d a g nooit ver la ten . Mijn wensdroom, om 
a a n een gioot a a n t a l w a t e i s c h i l d p a d d e n , 
uit a l l e s t reken der wereld , een verblijf te 
verschaffen, da t hun a l l e s gaf, voorzover 
zulks in 't a l g e m e e n d a n mogeli jk is, wat 
zij in d e viije na tuu r ook h a d d e n en d a a i -
bij het o o g v a n d e t o e s c h o u w e i zou s t ie-
len, is ee i s t n a ve le t iental len j a i en gehee l 
en al in vervul l ing g e g a a n , toen ik mij in 
October 1936 in het k le ine s tadje Neu-
I senbu ig terugtrok. Ik h a d mij toenteitijd 

d a a r een huisje met a n n e x een v e i w a r m -
b a i e b i o e i k a s (van 6 x 4 m e t e i en 3 mete r 
hoogte) la ten bouwen , w a a r i n e e n bijna 
4 m- grote cementen b a k , d e tot d e ee r s t e 
b io logische g i o e p b e h o r e n d e zonminnende 
en v lugge g o e d e z w e m m e r s zijnde wa te r -
sch i ldpadden , met e e n r u g p a n t s e r l e n g t e 
v a n 15—25 cm, zou h e r b e r g e n . D a a r n a a s t 
w a s een iets k le inere v o o r d e minde r 
grote e x e m p l a r e n ingericht . Een glasrui t 
m a a k t e , dat men bij b e i d e b a k k e n in het 
w a t e i kon kijken, teiwijl d e oevers , d ie 
v a n i n h a m m e n voorzien waren , a a n d e 
d ie ien g e l e g e n h e i d g a v e n om zich te ve i -
s toppen . De d iep te v a n het wa te r w a s z6, 
dat zwemmen in 't wa te r mogeli jk w a s , 
d.w.z. da t d a n noch d e po ten d e b o d e m 
a a n r a k e n mochten , noch het r u g p a n t s e r er 
boven ui ts teken mocht. Een w e e l d e r i g e 
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Emys orbicularis. Europese moerasschlldpad bij het paringsspel 
Tokening F. Grutzmuller 

wirwar van tropische houtachtige en 
kruidachtige planten, van op bomen para-
siteiende planten en lianen aan de oeveis, 
gaven aan 't geheel 't aanzicht van een 
tropisch moeiaslandschap. 
Voor de 2e groep, de schemering- en 
nachtdieien, die meestal de dag, in holen 
of in 't zand ingewoeld, dooibiengen, was 
een bak van een meter lang ingericht. In 
't geheel had ik in de beste tijd 65 water-
schildpadden in 35 verschillende soorten 
verzameld. Alle bakken konden verwarmd 
worden, hadden toevoer van koud en waim 
water en een afvoer naar het kanaal, al te 
sluiten door middel van een kegel in een 
waterstand regelende buis. Tenslotte nog 
een inrichting, waaidooi het veiontreinig-
de zand onderaan weg kon spoelen. Op 
die manier was het schoonhouden van de 
installatie van bakken zoveel mogelijk 
vergemakkelijkt. 
Voor de zomer was er in de tuin nog een 
vijver aangelegd (10 x 4 m), welke 30—• 
60 cm diep was. Op enkele plaatsen was 
deze omgeven door dicht beplante moeras-
gedeelten. Boven het water uitstekende, 
gemakkelijk te beklimmen stenen, gaven 
gelegenheid om te zonnen. Hierin biachten 
alle niet al te tere dieren, groot en klein, 
het warme jaargetijde door, alsof ze wer-
kelijk in vrijheid waren. Met opzet heb ik 
er van afgezien dit verblijf gemakkelijk 
overzichtelijk te maken. De dieren moeten 
niet het gevoel hebben, dat ze gadegesla-
gen worden en wederom de hun aange-
boren schuwheid terug krijgen. En werke-
lijk, reeds na 2 nachten hadden zij, de 
gedurende de wintermaanden opgedane 

tamheid, veiloren — zelfs die, die vroeger 
om voedsel bedelende naar mij toe kwa-
men zwemmen, beantwoordden nu reeds, 
op een alstand van 15 m, mijn nadeiing 
met een snelle spiong in' 't water. Alleen 
als men zich verdekt opstelde, was het 
mcgelijk ze waai te nemen en slechts met 
een daaitoe ingeiicht toestel kon men ze 
van veiaf fotografeien. 
Maar ook gedurende het winteihalljaar 
gedroegen zij zich niet zoals de, in be-
perkte ruimte lui en vet gewoiden, afge-
stompte dieien. maar maakten het daaien-
tegen mogelijk vele van hun levensge-
woonien na te gaan. 
Vcoral interesseerden mij daaibij al de 
capiiolen en dwaasheden, waaimee de 
mannetjes, vol van liefde, net als bij ons 
de mensen ook doen, de pieutsheid van 
het andere geslacht tiachtten te overwin-
nen. Daarbij bleek, dat de schildpadden, 
wat volharding betrelt, daarin de baas 
zijn. Het recoid in dien opzichte heeft be-
slist een kleine Japannees behaald. In 1930 
veikieeg ik een paartje van de jammer 
genoeg zo zelden gel'mpoiteeide schildpad 
Clemmys japonica S c h 1 e g e 1, de Ja-
panse waterschildpad. Beiden hadden over 
de rugschaal gemeten een lengte van 5 cm. 
Bij de catastrophe in 1943 kwamen ze om 
't leven. Merkwaardig was, dat het lug-
pantsei van het vrouwtje gedurende dat 
tijdvak 18 cm groot werd, terwijl het man-
netje, zekei tengevolge van hoimonale 
storingen, slechts 10 cm lang weid. Dit 
deed echtei geen afbieuk aan zijn activi-
teit. Zodia het „man" gewoiden was, zat 
het minstens 10 jaar lang, dag in dag uit, 
gedurende de schemeiing (ja zelfs bij 
lamplicht) onveimoeid achtei het viouwtje 
aan. Daaibij probeerde hij het wijfje stil 
te doen staan en stiekte het nu eens de 
rechter en dan weer de linker vooipoot 
naai haar uit. Tot een paring is het echter 
nooit gekomen. Twee jonge mannetjes 
van de Chinemys reevesi G i a y, de 
Chinese driekielschildpad maakten maan-
den achteieen, met bewondeienswaaidig 
uithoudingsveimogen en geduld het hof 
aan een volwassen viouwtje, dooi voor 
haar heen en weer te dansen en met de 
punten van hun snuiten •— alsof ze kussen 
wilden — haar kin te strelen. Al mocht 
het vrouwtje nog zo vaak met een krach-
tige zwaai haar tegenovergestelde zijde 
presenteien, ze liepen onvermoeibaai 
weei naar de voorzijde en begonnen hun 
rpelletje opnieuw. Later bracht het ene 
mannetje een beetje afwisseling in het 
zaakje. Als het vrouwtje over de bodem 
liep, ging het mannetje v66r haai staan 
en bewoog het achteilijf met 5 cm lange 
slingerbewegingen heen en weer. Dat 
duurde dan geruime tijd, totdat het 't wijfje 
verveelde, waarop ze probeerde er door 
een krachtige beet een einde aan te ma-
ken. Maar steeds begon het spelletje weer 
van voren af aan! (Wordt vervolgd) 
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heRpetoloQische Leestafel 
In „Copcia" (USA) van 15 April vinden we be-
halve een groot aantal interessante ,,Herpeto!o-
glcal Notes" leerzame artikelen van B. Conant 
„Twee nieuwe soorten van Natrix erythrogaster"; 
M. S. Briscoe, Gegevens over slangen verzameld 
in de West-Afrlkaanse republlek Liberia; „The 
aortic arches and associated arteries of Caudate 
amphibia" door R. M. Darnell terwijl H. G. 
Rodeck schreef over doosschlldpadden ult Colo-
rado. 
„The Aquarist and Pondkceper" gaf een Jublleum-
nummer ult ter gelegenheid van het 25-Jarlg be-
staan van dit fraaie blad, gedateerd 2 Mei 1919. 
Edward Kan kondlgt nog meer roem voor de kik-
vors aan. Hij deelt mede, dat de laatste proeven 
o.a. die van de Zuld-Amerlkaan Dr Galll-Mainlni 
hebben ultgewezen, dat de mannelijke pad of 
kikvors een veel betere indicator zal blijken te 
zijn bij zwangerschap-diagnose. 
Zijn proefdier was Bufo nrenarum, terwijl ook 
de soorten Bufo marinus Rana plplens, Rana 
esculenta en Bufo d'Orblgny met succes werden 
gebrulkt. In Zweden had men veel succes met 
volwassen mannen van Bufo bufo. 
..Deutsche Aquarien- & Terraricnzeitschrift", 
Junl 1949; Dr W. Helmlch vervolgt zijn artlkel 
,,Op Jacht naar do Paramo hagedis"; M. Rauschert 
doet het zelfde met zijn artlkel ,,Ons terrarium" 
met een duldelljke foto van een openluchtter-

Wellicht zullen v e r s c h e i d e n e l eden het op 
piijs stel len om te weten , w a a i nu e igen-
lijk d e doo i hen uit Frankrijk on tvangen 
Lacerta vir idis en Lacer t a muralis voor-
komen, d.w.z. meer s p e c i a a l w a a r ze pre-
cies g e v o n d e n worden . 
De vege ta t i e w a a r ze in Fon ta ineb leau het 
meest huizen is he ide met jonge be rken 
en mij vo lkomen o n b e k e n d e zand-rotsfor-
mat ies , d ie v a a k g igan t i s che a imet ingen 
hebben , en een e l d o i a d o voo i Lace i t a mu-
ral is zijn doch zeke i niet voo i d e g e n e , die 
ze moet v a n g e n , wan t doo i hun gro te snel-
he id en g o e d e gezicht is het een toer om 
d e rept ie len te b e n a d e r e n . Toen ik d a a i 
op jacht w a s tioi ik het in a l le opzichten 
met het wee i , terwijl d e paar t i jd net in 
voile g a n g w a s , zoda t het v a n g e n v a n 
deze in l ie fdesspel v e i d i e p t e d i e i en noga l 
meevie l . 
Opva l l end is het, da t d e m e e s t e p a i e n zich 
hoo 'dzakel i jk oph ie lden in d e omgeving 
v a n kle ine w a n d e l p a a d j e s , teiwijl e i in het 
zijterrein over het a l g e m e e n weinig te vin-
den w a s , a l t h a n s g e e n p a i e n . Een ve i -
k lar ing h e b ik h i e ivoo i niet kunnen vin-
den. Uit w a a r n e m i n g e n is echter komen 
vas t te s t a a n , da t een manneli jk exem-
p l a a r s lechts enke le d a g e n bij het wijfje 
vertoeft, to tdat de copu la t i e tot s t and ge-
komen is. Als b i jzondei feit val t nog op te 
m e i k e n , da t ik n a a s t Lacer t a viridis, La-
ce r ta mura l i s en Lacer ta ag i l i s een h a g e d i s 
h e b aangetroffen , die mij o n b e k e n d is en 
m i . een k iu is ing k a n zijn tussen Lace i ta 
agi l is en Lacer ta vi i idis . 

rarlum. In de Kleine Mededelingen een bericht 
over de Amphibieen en reptielen In het Beyerse 
Swabenland. 
„Entomologisches Nachrichtcnblatt" (Zwitser-
land) 3e Jrg. No. 2 Mei 1949. De Egyptische 
sprlnkhaan (Acridium aegyptlcus L.). 
..Aquarium" (Zwltserland) Juni 1949. 
P. Maeder over ..Balearen- en Pltyusen-hage-
dlssen" en P. Schetty over Cerastes vlpera. 
..VVochcnschrift fur Aquarien- & Terrarienkun-
de" (Dultsland), Juni 1949, Ambystoma macu-
latum, A. Jeffersonianum en A. texanum wor-
den beschreven door Dr H. Lang, het artlkel Is 
geSUustrcerd met enige schltterende foto's. G. 
Lederer bespreekt de Heloderma suspectum en 
H. horridum met een fraaie foto van het Glladier. 
Behandeld worden voortplantlng, gedraglngen, 
voederlng, houding, giftwerklng van de beet. 
„Water Life" (Engeland), Juni 1949 bevat een 
heel moot ge'illustreerd artlkel van Robert Jack-
son over chameleons. 
Het adres van onze bibliothecaris is: 
De heer A. X. Reijst, Hoogstraat 47, Koog aan de 
Zaan. Aan dit adres is tevens gevestlgd onze 
..INLICHTINGENDIENST", waar onze leden alle 
mogelljke vragen over de liefhebberij, dus over 
de terrariumkunde en herpetologle, kunnen 
stellen. 
Postzegel voor antwoord client te zijn ingesloten. 

Smaragdhagedis Lacerta viridis 
Foto: K. H, Bemmer 

De h a g e d i s ligt, wa t groot te betieft, tussen 
Lacer ta agil is en Lacer ta viridis, is tenger 
v a n bouw en heeft n a a r ve rhoud ing een 
zeer l a n g e s taar t . De kleur var ieer t v a n 
licht tot donker bruin, soms met g roene 
ins lag , terwijl zowel over d e rug a l s l a n gs 
d e f lanken twee niet vo lkomen door lopen-
de s t i epen g a a n . Ove i het he le l i chaam 
zijn zwa i t e v lekken extentief ve r sp re id . 
Teiwijl van d e Lace i t a vi i idis , voora l 
onde i d e wijfjes, ve le va i i e te i t en voo i -
komen, is h i e i v a n bij d e z e soort g e e n 
s p r a k e . Het en ig e verschi l is d e min of 
meer donker- of l ichtbiuine teint soms n a a i 
groen ove ihe l lend . 
Reeds tien j a a i g e l e d e n h e b ik de ige l i jke 

op haqeoissenjacht te fontaineBleau (fRAnkRijk) 
6OOR R. j . munniq schmidt, hilveRsum 
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exemplaren in het bos van Fontainebleau 
aangetroffen, en nog steeds weet ik de 
naam van dit sierlijke hagedisje niet. Mis-
schien kan iemand mij hieiover inlichtingen 
verstrekken. 
Om het de dieren zo aangenaam mogelijk 
te maken is het de bedoeling hen de na-
tuurlijke omstandigheden te verschaffen 
waarondei ze leven. Dus een dioog, luim 
en luchtig terrarium met heide, allerlei 
kleine coniferen en rotsen; daarin zullen 
zij zich op hun gemak voelen wanneei 
het vooral maar goed in de zon staat, 
want ze komen uit een veel zonniger kli-
maat dan we hier gewend zijnl 
Op slangengebied heb ik een Vipera berus 
(Adder), een Coronella austriaca (Gladde 
slang) en een mij onbekende slang ge-
vangen, die echtei niet giftig was. De 
slang meet zekei 80 centimeter. Kleur en 
tekening: gele buik, donkerbruine rug 
waarover aan weerskanten van het mgge-

graatje ondeischubse wit-blauwe vlekjes, 
die bij opzetting van de huid beter zicht-
baar worden. Onderkaak en keel zijn 
oranjeachtig van kleur. 
Schildverdeling van de kop: 1 rostraal, 2 
intemasale, 2 praeoculaire, 8 supialabiale, 
2 supia oculaiie, 1 frontaal, 2 parietale en 
2 praefrontale schilden. *) 
Er is daar dus meer dan genoeg te be-
leven op reptielengebied en een ieder, die 
de gelegenheid krijgt daar eens een kijkje 
te nemen, kan ik aaniaden ei enige mee 
te nemen, want met een beetje handigheid 
is ei kans genoeg de nodige te verschal-
ken. 

*) Aan de hand van de verstrekte gegevens en 
het boekje: „Petlt Atlas des Amphibiens et 
Reptiles", -deel ,,Lacertlllens et Ophldiens" kan 
als zeker worden aangenomen, dat het hier een 
esculaapslang (Elaphe longlsslma) betreft, een 
nlet-glftlge slang, die tot 1,20 meter lang kan 
worden. tH. 

voltRekt zich een veRanoeRinq in oezuio-limBURqse heRpeto-fauna? 
6OOR w. q. c. onstenk, maastRicht 

(Ult een brief van de heer Onstenk, die de 
leiding van deze excursie op zich had ge-
nomen, aan onze redacteur.) 

Onder auspicien van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg werd op Vrij dag 
22 April van dit jaar een hydro-biologische 
dagexcursie georganiseerd, waarvan de 
route liep van Gulpen af, door het Geuldal 
naar Epen. 
Wat de herpeto-fauna betreft had de excur-
sie niet het resultaat, hetwelk de deel-
nemers er van verwachtten. Het was een 
mooie tocht en er werd veel gevangen 
vooral wateiinsecten, zelfs verschillende 
visjes zoals elritsen, steenkaipers, enz., 
maar de amph ibie e n-wer e Id liet ons lelijk 
in de steek. Het was ditmaal zelfs moeilijk 
om voor alle excursionisten een paartje 
Alpenwatersalamanders (Triturus alpes-
tris) te bemachtigen. De Grote watersala-
mander (Triturus ciistatus) vonden we 
helemaal niet en hetzelfde kan gezegd 
worden van de Vuurbuikpadjes (Bombina 
variegata) en de Vroedmeesterpadden 
(Alytes obstetricans). 
Er schijnt hier een snelle achteruitgang 

wat het aantal van deze ambhibieen be-
tieft plaats te hebben. De ooizaak is ge-
makkelijk op te sporen. Ons bekende 
poeltje te Epen, dat altijd een rijke vind-
plaats was, vooral van Alpenwatersala-
manders en larven van de Vroedmeester-
pad, staat droog. De boeren hebben het 
watei gebiuikt vooi het bespioeien (met 
veigif) van de fruitbomen. Het u bekende 
poeltje bij Kiapoel (u herinnert zich nog 
wel dat plasje aan de bosrand, waar een 
fantastisch aantal salamanders in leefde) 
is door een boer, die daa i dichtbij 
woont, volgestoit met huisvuil. Het is nu 
een stinkende modderpoel, waar zelfs 
geen watertoi of libellenlarve in kan leven! 
Verder daalt de waterstand in Zuid-Lim-
buig de laatste tiid geweldig; enige weken 
geleden gaf Dr van Rummelen van het 
Geologisch Bureau te Heerlen, hierover 
een interessante lezing. 
Het gevolg van een en ander is, dat de 
toch al schaarse poeltjes en plasjes hier 
in het Zuiden stuk voor stuk droog komen 
te staan met de voor ons natuurliefhebbers 
funeste gevolgen. 

onoeRvinfcinqen met jonge RuqstReep-padden (Bufo calamita LauR) 
6OOR w. emmens, naalowrjk 

Op 15 Juni 1947 maakte ik met enkele ken-
nissen een excursie naar Voorne. Dit eiland 
is bij de natuurliefhebbers bekend om zijn 
rijke planten- en dierenwereld. Hoewel ei-
landen doorgaans voor de herpetoloog 
niet veel opleveren, deed ik hier toch een 
aardige ontdekking. 
Na 'n stevige fietstocht waren we om elf 

uur in het dorp Oostvoorne. Daar stalden 
we onze fiets en lopend gingen we over 
een door de Duitsers aangelegde beton-
nen dijk in de richting van de welbekende 
duinen. Links van deze dijk strekte zich 
een laag gelegen, met schiaal gras be-
groeide zandstrook uit, die landinwaarts 
met wat kreupelhout begroeid was, aan de 
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andere kant lagen kale en met een be-
paalde riet- of biezensoort bedekte slik-
velden. 
De zandstrook bood nog de meeste kans 
op een aardige vondst en dus zochten we 
deze af. Plotseling ontdekte ik vlak voor 
me een paar uiterst kleine padjes, die zich 
uit de voeten probeerden te maken. Ik 
pakte er voorzichtig een op en bekeek 'm 
van dichtbij. Het was een piepjong Rug-
streeppadje, ongeveer 1,5 cm lang. Bij 
nader onderzoek bleken er tientallen cala-
mita's rond te kruipen. Hun lengte kwam 
overeen met die van het eerste exemplaar. 
De kleui was viij donkei, donkerder dan 
die van de Gewone pad (Bufo bufo), hier-
door kwam de zwavelgele streep op hun 
rug piachtig uit. 
Ik ving ei 'n zestal en deed ze in een blik-
ken doosje, dat ik met wat gras bijvulde 
om de padden tegen de ergste schokken 
te vrijwaren. In de omgeving van de jonge 
dieren vonden we nog drie volwassen ca-
lamita's, die even groot waren als de 
Gewone pad en dus vooi een Rugstieep-
pad een behooilijke lengte hadden. 
Weer thuisgekomen werden de padjes in 
een klein z.g. kweekterrarium gezet (20-25-
15 cm). De bodemsamenstelling was als 
van een vochtig terrarium, een laag bloem-
potscherven, grof grint, fijn grint, rivier-
zand, turfmolm en over het geheel een stuk 
boomschors, begroeid met mos en Eik-
varens, Polyp6dium vulgdre. In de schors 
bevonden zich verschillende gaten en 
holletjes, een mooie schuilplaats voor 
jonge dieien. In een hoek was 'n bakje 
met wat diinkwatei. 
De padjes schairelden eerst wat onwen-
nig rond in hun nieuw verblijf, maar spoe-
dig zochten ze iedei een schuilhoekje en 
bleven kalm wachten op de dingen die 
konden komen. 
Nu moest ei echter nog een moeilijke 
kwestie opgelost worden. In verschillende 
terrariumboeken staan wel vele soorten 
voedsel beschreven voor grote teriarium-
bewoners, maar wat moet je geven aan 
zulke dwergpadjes? In gedachten liet ik 
de verschillende kleine voederdieren de 
revue passeren, zonder echter een op-
lossing te vinden. 
Ten einde raad ging ik eens in onze tuin 
kijken en waarachtig: ik had het! In een 
vergeten hoek stond een z.g. Wilde prui-
menboom, Pttinus, gegroeid uit 'n pit. Deze 
boom zat vol met de kostelijkste blad-
luizen! Voorzichtig plukte ik een paar 
blaadjes af, welke bedekt waren met een 
dikke laag insecten. 
Boven het terrarium werden de luizen met 
'n penseel van het blad afgeveegd en 
spoedig krioelde de terrariumgrond van 
lichtgroene insecten. 
De padjes verroerden eerst geen poot, maar 
spoedig sloeg er een zijn kleverige long 
uit en na wat slikbeweginkjes was er een 
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Bufo calamita 
Tekentng: Rein Schut 

luis minder op de wereld. Weldia namen 
ook de andeie padden aan het maai deel. 
Dit ging zo ongeveei twintig minuten achter 
elkaar door; toen waien de luizen weg en 
de calamita's verzadigd, d.w.z. hun magen 
zaten z6 vol, dat er niets, zelfs geen luizen-
poot meer bij kon. Met half open bekken 
gingen ze in diveise schuilhoeken wat 
uitrusten van hun diner. 
De volgende dagen bestond hun maaltijd 
uitsluitend uit bladluis. Misschien wat een-
zijdig, maar het voldeed best. 
Soms gebeurde het, dat een erg klein 
padje een grote gevleugelde luis niet naar 
binnen kon krijgen; er ontstonden dan soms 
vreemde en voor de pad onaangename 
toestanden. 
Na voorzichtig de luis beslopen te hebben 
sloeg de calamita zijn tong uit en het 
slachtoffer verdween halverwege zijn bek. 
Dit scheen onaangename gewaarwoi-
dingen op te wekken bij onze pad, hij 
streek met zijn voorpoot over zijn bek, 
kneep zijn ogen dicht alsof hij het erg be-
nauwd had. Ook begon hij wel achteruit 
te kruipen, misschien dacht hij dat dit hem 
van zijn last kon bevrijden. 
De padjes groeiden voorspoedig, maar ge-
durende mijn afwezigheid in de vacantie 
zijn ze door een fout in de verzorging te 
gronde gegaan. Dit speet me zeer en daar 
het me vorig jaar niet gelukt is, jonge 
Rugstreeppadjes te vangen, hoop ik dit 
jaar gelukkiger te zijn. 
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tARentoU nuuRitanica L. 6e muuRqecko 
OOOR I. wrjffels, 's-heRtoqenrjosch 

Het houden van Gecko's is bij mij helaas 
weei verleden tijd. De dieren moeten tegen 
elkandei gezegd hebben: „Viiezen we 
dood, dan vriezen we dood", want ze zijn 
van koude doodgegaan. 
Een familielid bracht ze vooi me mee, 
zeggende dat het Vadeiland van deze lep-
tielen in Siam lag. Verder beweerde de 
milde gever, dat de Latijnse benaming 
luidde: Tarentola mauritanica L. 
De beestjes zagen ei als volgt uit: 
De kop is aan de voorkant enigszins af-
gerond; hij is biedei dan bij de meeste 
hagedissen. Ook het lichaam is tamelijk 
breed, aan de onderkant plat. De staart, 
bij de wortel nog al smal, breekt zeer 
gemakkelijk af. De ogen zijn vrij groot, 
rond van voim en missen oogleden. De 
pupil is spleetvormig, hetgeen er op 
wijst, dat de Gecko een nachtdier is. 
Over het gehele lichaam verspreid ligt 
op regelmatige aistanden, meestal in lijen, 
een gioot aantal wratachtige uitwasjes, die 
zwart- bruinigblauw of wit van kleur zijn. 
Het gehele lichaam is grauwgrijs, de buik 
heeft een lichtgrijze tint. Over de rug lopen 
5 a 6 lichte, brede dwarsbanden. De staart 
heeft afwisselend donkere en lichte ringen. 
Ook op dit lichaamsdeel treffen we de don-
kere vlekjes aan; hier echter zijn ze ineen 
gelopen tot zwaite dwaisstieepjes, welke 
telkens een donker en een licht gedeelte 
begrenzen. De eveneens donker gevlekte 
poten van het dier moeten met zeer be-
weeglijke gewrichten aan het lichaam ver-
bonden zijn, tenminste te oordelen naar hun 
ongeloollijke vlugheid. De tenen zijn aan 
de ondeikant vooizien van een aantal 
dwarsgleufjes, waarin slijm woidt afge-
scheiden. Dit slijm stelt de Gecko in staat 
tegen verticaal staande ruiten op te lopen. 
Het hele lichaam is bedekt met kleine, zes-
hoekige platen, die aan de onderzijde ge-
makkelijkei te zien zijn omdat hiei niet 
zoveel tekeningen liggen als op de tug. 
Op gelijke afstanden vindt men op de 
buik donkere plaatjes. De grootte van de 
dieien bedraagt ongeveer 20 cm. 
Zoals leeds eeidei vermeld zijn Gecko's 
nachtdieren. Tegen de schemering gaat 
zich de verticaal staande, spleetvormige 
pupil veiwijden, zoals dit bij katten waai 
te nemen is. Bij vallende duisternis worden 
de dleitjes actievei en gaan op jacht. Hun 
buit kan veelzijdig zijn volgens mijn eigen 
ervarinqen. Ze vraten spinnen, vliegen, 
muggen, keveis (die niet te zwaai gepant-
seid zijn), vlindeis (dit gebeurde slechts 
zeer zelden) en wormen. Ze eten nogal 
veel. 
Ik hield mijn Gecko's in een terrarium, dat 
bijna 1 meter hoog was, 70 centimeter lang 
en 60 centimeter breed. Daar de Gecko's 
meestal eigens opklommen verwarmde ik 

de lucht in het tenaiium door middel van 
een tenassollampje. De achteiwand van 
de bak was gemaakt van kleine stukjes 
flag-stone, die met cement aaneengemet-
seld waien. In de aldus gemaakte muui 
had ik enige holten aangebiacht, waaiin 
rotsplantjes geplant weiden. Veidei plaats-
te ik in een hoek een paar eikentakken, 
waaraan ik met koperdiaadjes een Philo-
dendion bevestigde. Achtei tegen de muui 
stonden wat varens en een cocospalmpje, 
die — even als de Philodendron — in een 
pot waien geplaatst. Vooiin was een groot 
bassin, dat voor de helit beplant was met 
cypergras, wat het bijzonder goed deed. 
Dit is natuurlijk geen goede nabootsing 
van de natuurlijke omgeving van de 
Gecko, maar zij bleven gezond en leven-
dig, vooral omdat ik hen op zonnige dagen 
in een ander terrarium lokte, me hieibij be-
helpend met een smakelijk spinnetje, en 
dit in de zon plaatste. 
Op een zomeravond had ik in mijn tuin 
een gewone pad ontdekt. 
(Heipeto-geografische dienst, deze tuin ligt 
op ongeveer 5° 21' O.L. en 51° 40' N.B.!) 
Het dier bracht ik naai binnen, waar een 
van de aanwezigen het „een flauwe mop 
vond hem bang te maken met zo'n vieze 
pad"! Ik wou echter niemand bang maken 
en zette het „vieze" padje bij de Gecko's 
in het terrarium. Dit bracht onder laatst 
genoemde dieren een ware paniek teweeg 
(waaiom?) zodal ik het padje maa i weer 
naai buiten biacht. De Gecko's moeten 
wel eig geschiokken zijn, want ik heb hen 
die avond veidei niet meei gezien. Het 
waien zeer aaidige dieitjes, die gauw 
wisten wanneer gevoederd zou woiden, 
want tegen de avond lagen ze altijd op 
de spinnen en andere voederdieren te 
wachten. 
Dit mag misschien wel een nogal giillige 
Gecko-houdeiij zijn geweest, maai zij heb-
ben het mim twee jaar volgehouden. In de 
winter van 1947 op 1948 zijn zij door het 
weigeren van de verwarming aan de 
koude ten offer gevallen. 
*) Of de Latijnse naam 6f de opgaaf van her-
komst (Slam) Is foutlef. De beschrljvlng van het 
reptlel is te onvolledlg om hier vast te stellen 
welke Gecko het nu geweest Is. Met grote waar-
schljnlijkheld is het echter lnderdaad een Taren-
tola maurltanica geweest, een geckosoort Inheems 
In middellandse eZegebled van Spanje tot aan 
Dalmatle en de kustgebleden van Noord-AIrika. 
Ze worden meestal niet groter dan 16 cm. Zoals 
ik reeds schreef in de lie jaargang van „Het 
Aquarium" (pag. 144) verdient het aanbevellng 
deze Gecko niet met andere terrariumdieren sa-
men te houden. Des nachts storen ze de dagdle-
ren, terwijl de dagdteren de Gecko op hun beurt 
het leven zuur maken. Bovendien is de Gecko 
zeer twlstziek, zodat het terrarium niet over-
bevolkt mag worden. 
In 1948 bood de Belglsche Importeur Alex Van-
develde deze leuke diertjes volop aan tegen een 
prljs van 30 francs per stuk. 

t. H. 
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