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Een dei mooisto boomslangen, die regel-
inatig werd ge'impoiteerd en tegen rede-
lijke piijzen te veikrijgen was is ongetwij-
feld de Indische Boomsnuifelaar, Ahaetulla 
nasula (Laccpodo). 
Jammer genoeg treffen wij dit mooie en 
dankbare dier zeer zelden bij de particu-
liere lieihebbers aan. Bij navraag daar-
omtrent krijgt men steeds dezeltde antwoor-
den. Men knipt zeer geheimzinnig met het 
Iinkeroog en iluistert ons vertrouwelijk in 
het oor: „zeer zwakjes". Is men het nu met 
dit antwoord niet eens en veitelt men Sets 
over de dieren, die men zelf gehouden 
heeit, dan wordt eenvoudig weg gezegd: 
„Ja, dan heefl U een keertje geluk gehad". 
Dit is echter totaal onjuist, want deze 
slangen zijn alle zeer goed te houdcn. 
Onze boomsnuifelaar vormt in letteilijke 
zin de kroon van elk oerwoudterrarium. 
Niet alleen het eigenaardige als een draad 
zo dunne lichaam, maar ook de respec-
tabele lengte van het reptiel, en zijn 
mooie kleur geven eigenlijk aanleiding om 
zulk een dier te houden. In luchtige en 
losse windingen ligt het dier op de hoogste 
planten en houdt gespannen iedere be-
weging in zijn omgeving .in het oog. Elke 
handeling in zijn terrarium, hetzij het 
schoonmaken ervan of het bevestigen van 
de een of andere plantenstengel aan een 
meer stevige steun, wordt met wonderlijk 
beweeglijke kop gelnteresseerd gevolgd. 
Deze slangen beschikken over een buiten-
gewoon goed gezichtsvermogen en stellen 
belang in elke verandering, zowel binnen 
als buiten hun woonruimte. Hoe meer 
warmte en vooral hoe meer zon wij ze 
geven kunnen, des te levendiger worden 
ze en des te meer eetlust vertonen ze. 
Boomsnuffelaars of Zweepslangen zijn, v/at 
hun karakter betreft, zeer individueel aan-
gelegd. Ik heb dieren gehad, die bij elke 
gelegenheid — te pas of te onpas — toe-
beten; andere, die aan goedmoedigheid 
en betrouwbaarheid niets te wensen over-
lieten, en ook weer andere, die menigmaal 
van een hoogte van 50—60 cm als een blik-
semslraal bij heldere hemel, door het bla-
derdak tot op de hand toe stootten, maar 
nooit gebeten hebben. 

Deze manier van afweer wordt o.a. ook 
aan'getroffen bij de Naja-soorten en wel 
vooral bij Naja nigricollis. Ik ben al vaak 
door zweepslangen gegrepen maar nooit 
bleven ze mij vasthouden. 
Zoals we alien weten behoren onze boom-
snuffelaars tot de z.g. schijnbaar niet-gif-
tige slangen; ze zijn dus wel giftigl Niet-
tegenstaande er z6er bijtluslige exem-
plaren onder zijn is mij echter geen enkel 
geval bekend, dat een beet tot vergifii-
gingsverschijnselen heeft geleid. De vang-
tanden, welke bij volwassen dieren tot 5 
millimeter lang kunnen worden, rijten wel 
behoorlijke schrammen in de huid; de ach-
teraan in de bek s taande gifttanden echter 
komen bij zulke beten niet in werking. Bo-
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Geblt van een Ahaetulla nasuata. Boven de twee bov»n* 
Icaken. Onder de benedenkaban. De laatsle land vormt 
tettens de glfttand. Foto: G. F. Klener. Bern 

vendien zou dan het gebeten lichaamsdeel 
enige minuten vastgehouden moeten wor-
den eer het tot een gevaarlijke giitinwer-
king zou kunnen komen en zoiets zal zich 
wel niemand laten welgevallen. Toch dient 
opgemerkt te worden, dat een muis binnen 
2 a 3 minuten gedood wordt, zodat net gift 
dus een zeker niet te ondeischatten uitwer-
king heeit. 
Iedere houder van zweepslangen moet der-
halve de nodige 'voorzorg in acht nemen. 

De zon staat in haar hoogste stand en als-
een ringslang in het water, zo snel ver-
plaatst zich onze boomsnuifelaar doer zijn 
terrarium. Het is als een wonderbaarlijk 
glijden en zweven van blad tot blad, van 
tak tot tak. De gehele bak word! afgezocht 
naar voedsel, waarbij de oogpupil van het 
dier zich zichtbaar versmalt. Nu deponeren 
wij een muis of voeder-hagedis in het ter-
rarium van het reptiel. Terwijl de hagedis 
ogenblikkelijk wegkruipt, mackt het muis-
je — proper als dit diertje cltijd is — eerst 
„toilet". Nauwelijks is dit voleindigd of het 
gaat Iangzaarn en voorzichtig tastend door 
de dichte plantengroei op verkenning uit. 
De ene tak na de andere wordt besnuifeld. 
Alles wordt zo mogelijk beklornmen en 
toch reikt de kring van zijn cplettendheid 
niet verder dan 30 tot 35 centimeter. Het 
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komt vaak voor, dat het diertje nog een 
tijdje op het lichaam van de slang rond-
Irippelt, eer deze toestoot. Dal duurt ech-
ter nooit lang. Langzaam gaat het eersle 
kwarigedeelte van het slangenliji in de 
hoogte en vormt van boven at een ver uit 
elkaar getrokken S-vorm. Een nauwelijks 
merkbaar vibreren van de kop wijst heel 
nauwkeurig op de volgende beweging der 
slang. Als een havik stoot plotseling de 
kop van de slang door het bladerdek, een 
kort piepen weerklinkt, de muis is gepakt. 
C'schoon ik zeer precies het moment van 
het toestoten weet, kon ik het toch nooit 
aanzien hoe de muis op het eerste ogen-
blik gepakt werd, mogelijk komt dat daar-
door omdat ik nu eenmaal een Berner ben. 
Na de beet .wordt het prooidier dadelijk 
van de plaats waarop het zat getild, vrij in 
de lucht gehouden en opgegeten. Bij mui-
zen gaat dat .altijd heel vlug en loopt het 
vlot van stapel; bij hagedissen echter komt 
er voor de s lang,nog heel wat kijken. De 
actie van het voedselopnemen begint met 
de laatste stuiptrekkingen van het slacht-
offer. Afwisselend links en rechts overgrij-
pend, schuilt de slangenkop om het prooi-
dier heen. Tot nu toe hebben wij de kop 
en het draadvormige, langgerekte lichaam 
in een zeer fraaie groene of geelgroene 
kleur kunnen zien, waarbij de buitenrand 
aan elke zijde door een 2 tot 5 millimeter 
brede, helgele lijn omzoomd is. De snuit 
zet zich voort in een spits einde, dat met 
zachte schubben bedek! is. Er kan nog 
geen aannemelijke verklaring gegeven 
worden waarvoor dit dient. 
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Drlnkende boomsnuifelaar Fotos G. F. Klener. Bern 

De pupil van het grote, goudgele oog is 
horizontaal en in het midden ingesnoerd. 
Nu verandert echter de huidkleur en wordt 
zo mogelijk nog mooier. Door het verslin-
den van de buit wordt de hals zeer sterk 
uitgerekt, hoofdzakelijk als er grote hage-
dissen gevoederd worden. De zwart en wit 
geruite verbindingshuid der hals- en 
lichaamsschubben wordt in dwarsstrepen 
zichtbaar. Men zou haast van een kleur-
verandering bij het dier kunnen spreken. 
Al naar mate echter de buit binnen in het 
lichaam verder naar achteren glijdt, voe-
gen de schubben zich weef in de normale 
toestand en krijgt de slang haar vroeger 
uiterlijk terug. 
Zweepslangen komen slechts bij hoge uit-
zondering naar beneden op de bodem-
grond. Ook heb ik nooit eon dier zien 
drinken uit het waterbakje, of dit nu op 
de grond stond dan wel in de takken was 
bevestigd. Wij moeten dus ons oerwoudter-
rarium — want alleen in zulk een bak 
voell het reptiel zich werkelijk thuis — 
elke morgen flink met lauw water be-
sprenkelen. De druppels, welke zich aan 
de randen der bladeren verzamelen, wor-
den dan dcor ons dier begerig opgezogen. 

Boomsnuifelaar met muis In de bek 
rcio: G. F. Klener, Bern 
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Foto: G. F. Klener, Bern 
In een ver uit elkaar getrckken S-vorm stcot de boomslang op een muis 

Dit lest hierbij niet alleen zijn dorst, maar 
ook de ongehinderde vervelling, zijn eet-
lust en het algemeen welzijn hangen hier-
mede ten nauwste samen. Boomsnuffelaars 
zijn uitgesproken dagslangen, die in een 
goed beplant terrarium en bij een tempe-
ratuur van op z'n minst 25° C. altijd in 
actie zijn. 
Ofschoon deze slang een zeer tere en 
zwakke indruk maakt, is zij juist een bui-
tengewoon stork, met weerstands- en uif> 
houdingsvermogen begiftigd dier, hetwelk 
aan iedere terraiiumhouder ten zeerste 
kan worden aanbevolen. 
Het meest natuurlijke voedsel voor onze 
zweepslangen vormen onqetwijfeld ver-
schillende hagedissensoorten, maar ook 
muizen worden door de meeste dieren met 
evenveel g raag te aangenomen. Met be-
trekking tot medebewoners in het terrarium 

van de zweepslangen, zoals andere klei-
nere slangensoorten, moet voorzichtigheid 
worden aanbevolen, agngezien er ook 
exemplaren bij zijn, welke kanibalistische 
neigingen hebben. Dat mag nu misschien 
zelden voorkomen, het is echter al eens 
een keertje gebeurd. 
Cp deze wijze verloor ik een 60 centimeter 
lange Luipaardslang (Coluber leopardinus 
Eonaparte) en twee Gladde slangen (Co-
ronella austriaca Laur.), terwijl kleine 
Pythons en Boa's nooit lastig gevallen 
werden. Er is mij nog een geval bekond, 
v/aar een boomsnuffelaar van 1,65 meter 
lengte zich hardnekkig bijna uitsluitend 
hield aan hazelwormen en kleinere 
slangen. Natuurlijk moge zulks tot de uit-
zonderingen behoren, maar men kieze de 
veiligste weg. 

BIJ de aanvanq van de achtste ]AARQAnq 
Het uitgeven van een tijdschrift, hetwelk 
aan alle eisen, die daarvoor gesteld wor-
den, voldoet, is geen sinecure in deze tijd. 
Alhoewel wij ons er van bewust zijn, dat 
ons maandblad „Lacerta" nog niet aan 
a l l e eisen voldoet, zijn wij toch al zeer 
tevreden, dat wij nu dit tijdschrift zijn 
achtste j aa rgang kunnen doen ingaan. 
Wij prijzen ons gelukkig de herpetologen 
en terrariumhouders, die v66r het ver-
schijnen van ons blad voor goede lectuur 
op ons gebied uitsluitend waren aange-

v/ezen op buitenlandse literatuur, thans 
deze geestelijke kost in eigen taal te 
kunnen verschaifen. 
Geschraagd en gesteund door een kleine, 
maar enthousiaste schare onbaatzuchtige 
liethebbers, konden we het peil, inhoud 
en afwerking van ons lijfblad op een dus-
danig niveau brengen, dat wij onder de 
enorme hoeveelheid periodieken op na-
tuurhistorisch gebied, zowel Nederlandse 
als buitenlandse, een zeer goed figuur 
slaan. 
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Zo schreef Iaatst de bibliothecatis van de 
Nederlandse Bond, iemand, die uiteraard 
vcel perlodieken ziet en leest: hoewel 
ik niet direct een terraiiumhouder ben, 
lees (of beter spel) ik het van A tot Z uit, 
hetgeen zells met „Het Aquarium" niet 
geschiedt. Het staat zeker op een zeer 
hoog n i v e a u . . . " 
Verheugend is het niet alleen veel zulke 
enthousiaste berichten te mogen ontvan-
gen, maar nog preftiger is het te bemer-
ken, dat uiterst bevoegde auteurs, illustra-
toren en fotografen in binnen- en builen-
land uit eigener beweging hun bijdragen 
insturen ter verfraaiing van ons blad. Wij 
kunnen b.v. aankondigen enige zeer leer-
zame artikelen over het tropisch terrarium 
van de Zwifserse terrariumhouder G. F. 
Kiener uit Bern, een aantal zeldzaam traaie 
foto's van de internationaal bekend staan-
de dierfotograaf Lionel E. Day, A.R.P.S., 
bijdragen, die ongetwijfeld er toe zullen 
leiden ook de achtste jaargang weer te 
doen zijn het blad met de mooie foto's, 
het blad met de gedegen inhoud, het blad 
voor de terrariumhouder en herpetoloog. 
De medewerking van onze leden blijft 
zeor bevredigend; regelmatig worden ar-
tikelen onlvangen, al dan niet met schets-
jes, tekeningen en foto's, korte medede-
lingen over vondsten en waamemingen, 
zodat, in tegenstelling tot vele andere pe-

mijn BUitenteRRARium VOOR 

Met het houden van Ringslangen (Natiix 
natrix L.) ben ik, naast de verschillende 
soorten hagedissen, die ik reeds geruime 
tijd heb gehouden, nog niet zo heel lang 
geleden begonnen; het zal ongeveer twee 
jaar voor de oorlog zijn geweest. Tijdens 
de oorlog heb ik geen dieren gehad, maar 
ben hierna dan ook dadelijk weer be-
gonnen. Veel ondervinding met deze die-
ren heb ik daarom nog niet opgedaan. 
Wel heb ik gedurende de laatste twee 
jaren, dat ik deze beestjes heb verzorgd, 
eieren gevonden, maar deze zijn tot mijn 
spijt niet uitgekomen. Het is dan ook meer 
mijn bedoeling, inrichting en beplanting 
van mijn terrarium voor onze leden te be-
schrijven. Allicht is er iets voor hen bij 
oi weet een ander misschien nog iets te 
verbeteren. Voor zover ik zeif kan na-
gaan (ik heb hier nl. niemand, die ik raad 
kan vragen en die eens komt kijken), vol-
doet het goed aan de gestelde eisen, ge-
zien de verschillende gedragingen der 
dieren en de vervelling. 
Allereerst dan de bouw van het inteiieur, 
zoals ik dat zelf naar eigen goeddunken 
heb uitgevoerd. 
De buitenwerkse maten zijn: breedte 1,35 
m, hoogte voorkant vanaf de begane grond 
1,70 m, diepte 1,45 m, hoogte onderkant 

riodleken, over copy-gebrek niet behoeft 
te worden geklaagd. 
Natuurlijk hebben wij als redaclie nog 
wensen, want een redaclie heeft altijd een 
onverzadigbare copy-honger, maar aan 
deze wensen zullen onze leden ongetwij-
feld ook tegemoet komen. Zo zoeken we 
b.v. enige medewerkers, die de inlandse, 
sub-tropische en tropische planten (met 
de verzorging ervan) voor onze terraria 
willen beschrijven; wij willen iets meer 
aandacht gevestigd zien op waamemin-
gen in de vrije natuur en meer verslagen 
van interessante vondsten zien opgeno-
men; wij willen meer bijdragen over goede 
verwarmings- en ventilatiesyslemen vocr 
tropische terraria en terra-aquaria of 
aqua-terraria. En . . . alien nog wat moeite 
doen cm meer leden te winnen, opdat ook 
onze grootste wens :— het orgaan uitbrei-
den — kan worden vervuldl Vol verwach-
ting klopt ons hartl 
Hoe het ook zij, de factoren, welke nu 
aanwezig zijn, garanderen ons weer een 
leerzame en instructieve achtste jaargang. 
Aan alien, die hieraan op enigerlei wijze 
belangeloos hebben medegewerkt en hier-
aan in de toekomst hun beste krachten, in 
ons aller voordeel, geven, onze zeer gewaar-
deerde dank. 

J. TH. TER HORST, 
Redacleur. 

RinqsUnQen 
OOOR p. Blom, den heloeR 

spiegelruit vanaf begane grond 0,65 m. 
Met het oog op het tamelijk gro'.e gewicht 
van onderbouw en beplanting gebruikte 
ik als fundering een gewapend-betonplaal 
van 8 cm dikte; de plaat naar achteren 5 
cm ailopend. Hierop een gemeiseld half 
steens muurtje aan .alle zijden, ter hoogte 
onderkant spiegelruit. In deze ruimte een 
betonnen bakje voor het toekomstig vij-
vertje; maten en vorm als op tekening is 
aangegeven. De randen hiervan heb ik, 
voor zover deze niet onder de waterspie-
gel komen, gecamouileerd met stukjes 
zandsteen (natuursteen); deze steensoort 
slaat snel groen aan en verhoogt daar-
door het effect] 
De bovenbouw is gemaakt van hout en 
glas. Houi is wel erg vergankelijk, maar 
wanneer het goed in de verf blijft, valt het 
nogal mee. De kap is geheel van gazen 
horren, die afneembaar zijn en enigszins 
schuin naar achteren ailopen. Het zijn 
twee naast elkaar geplaatste horren; ook 
randhout, wcarop gaas . Dit heb ik gedaan 
om de planten zoveel mogelijk van alle 
weersinvloeden te laten proliteren, voor-
namelijk van de regen, zodat ik nimmer 
behoef te sproeien. Voor afvoer hiervan 
is het pijpje aan de achterzijde boven de 
betonplaat aangebracht. In do rechter zij-

5 



1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
IS. 
16. 
17. 
18. 

Kamperfoelt 
Stronk 
Ujsterbes 
Wljtjesvaren 
Stronk 
Lelletjet der dalen 
Wilde -wlngerd 
Stronk 
Elkvaren 
IJrervaren 
Krulpwllg 
Stronk 
Hondsdraf 
Maagdepalm 
Vergeot-mll-nlot 
Dophoide 
Dotlorbloem 
Broomos 

Schao.1 1 :20 
wand een luikjo; randhout, waarop gaas, 
groot 30 bij 50 cm. Als gaas heb ik ge-
nomen vertind honegaas met maaswijdte 
z6 groot, als dit voor ringslangen maar 
mogelijk is. Deze maaswijdte heb ik ge-
nomen, om eventueel overlevende kikkers 
nog aan wat voedsel (insecten) te helpen 
Hjet luikje dient om te ventileren in com-
binatie met de gazen kap. Het luikje is 
los gelaten en werd sluitend gemaakt met 
wervels, om zo nodig nog eens gemakke-
lijk aan die zijde ergens bij te kunnen 
komen. 
Nu de beplanting. Het geheel stelt een 
bosberm voor met een daar langs slro-
mend beekje. Als hoofdmotief heb ik daar-

i n 41 

*M 
DICE 

TOIISAAROE 
WATER 

K* 
m T?S5 Af i <0 

Z A N D - , t PIlPJE VOOH 
WAT£RAFV0« 

l^ff B&AP B6TO N o p ^ a . o g e e e B o i •aarSSa 

0> 

&L 
m 

1.35 M 
• H 

om een flinke oude boomslronk genomen 
(in de linker achterhoek, waaronder het 
hoi voor de dieren). Daarnaast tegen de 
achterwand een jong iijslerbesboompje, 
Sorbus aucuparia. Hiernaast een lagere 
stronk, waarachter een wijijesvaren staat, 
Athyrium filix femina. Rechts hiervan 
lelietjes van dalen, Convallaria majalis; 
daarnaast in de rechter achterhoek een 
imitatio-boom met flinke zware takken, 
gemaakt van kurkschors. Deze is begroeid 
met wilde wtngerd, Parthenocissus tricus-
pidata. Op de voorgrond hiervan spring! 
de stam wat vooruit en is uitgehold, met 
daarin een elkvarentje, Polypodium vul-
gare. Tegen de rechter zijwand in 't mid-



den een rotspartij van zandsteen, waar-
tussen een ijzervaren, Cyrtomium falcatum. 
Op zij naar voren een klein exemplaar 
kruipwilg, Salix repons. Vooraan in de 
rechterhoek nog een klein stronkje, waar-
op wat hondsdraf groeit, Glechoma hede-
racea. Op de smalle oever langs de voor-
ruit staat maagdepalm, Vinca minor; links 
in de achterhoek achter en over de boom-
stronk nog kamperfoelie, Lonicera pery-
clymenum. Verder langs de oevers nog 
de volgende moerasplantjes: van links 
naar rechts zien we ruw vergeet-mij-nietje, 

—"V" w " 1 --" .' «,'/C, 

..The Aquarist", Juli 1S4S, geeft een bijzon-
der fraaie foto-reportage uit het leven van 
de ringslang (zeven opnamen) van de be-
kende reptielenfotograaf Walter J. C. Mur-
ray en voorts een klein stukje over het feit, 
dat er weer schildpadden te koop zijn. In 
het kort wordt aangegeven, hoe men land-
en hoe men waterschildpadden moet ver-
zorgen. 

het qif dee p&dden 
Padden behoren niet tot de lievelingen vcn 
het publiek. De afkeer voor deze onschul-
dige schepselen is wijd verbreid en oer-
oud. Maar niet slechts afschuw, doch ook 
bijgeloof en geloof aan wonderen ging van 
deze dieren uit. In de geneesmiddelen-
schat der oude volkeren komen reeds in 
de vroege tijden Paddendranken en 
-mongsels voor, waaraan zowel genezen-
de als duivelse krachten werden toege-
kend. 
Deze opinies over het behekste dier heb-
ben misschien als achtergrond de juiste 
waarneming, dat de huidaischeiding 
giftig werkt. Het gif wordt in speciale 
klieren gevormd, die onderscheiden moe-
ten worden van de slijmklieren en die in 
de oorstreek bijzonder talrijk zijn. 
Het werk van vele scheikundigen, die zich 
met het onderzoek van het paddengif heb-
ben bezig gehouden, heeft ons in het kort 
de volgende gegevens verstrekt: Opval-
lend is het, dat in tegenstelling met de 
giften van andere dieren (slangen, insec-
ten, kwallen) het paddengif niet tot de 
chemische groep der eiwitverbindingen 
behoort. Het afscheidingsproduct der gif-
klieren bevat naast elkaar verschillende 
afzonderlijke gilten. Uit de Gewone pad, 
Bufo bufo, verkreeg men bijv. zes ver-
schillende gifstoifen en uit do Z.-Ameri-
(vervolg zie pagina 8 midden) 

Myosotis hlspida; iets meer landwaarts 
'n polletje dophel. Erica tetralix; verder 
aan de waterkanl een dotterbloem, Callha 
palustris en een bosje bronmos, Fontinalis 
antipyretica. In het vijvertje kikkerbeet 
Hydrocharis morsus ranae. Overigens is 
alles bedekt met verschillende mossoorten. 
Alles is zd geplaatst, dat rekening gehou-
den werd met de stand der zon in het 
terrarium. De pijl op de plattegrond-teke-
ning geeft het Noorden aan en hiermede 
dus de stand ten opzichte van de zon. 

..Wochenschriit", Augustus 1949. De omslag 
laat een schitterende kleurenfoto zien van 
de Dendrobates pumilio; G. Kreflt behan-
delt de biologie der Carolina-doosschild-
padden; H. Geyer, de salamanderspecia-
list, neemt een beschrijving van de beek-
salamander, Desmognathus, voor zijn reke-
ning, terwijl W. Senfft, de man van de kleu-
renfoto op de omslag, iets vertelt over 
Dendrobates-soorten, met foto van Dendro-
bates auratus. Deze amphibieen zijn niet 
alleen vermaard door hun schitterende 
kleuren, maar ook door hun zeldzame 
broedverzorging. 

ooop OR a. RuecaeR, Bazel 
kaanse soort, Bufo arenarum, negen. Deze 
gilten behoren tot twee zeer van elkaar 
verscheiden groepen van stoffen. De eer-
ste groep is scheikundig nauw verwcnt 
aan de plantengiften van vingerhoeds-
kruid (Digitalis) en zee-ajuin (Scilla); de 
tweede groep bestaat uit met elkaar weer 
na verwante stikstofverbindingen, die in 
het plantenrijk en in de alkaloiden hun 
parallellen hebben. Deze alkaloTdachtige 
stoffen vindt men in gelijke soort bij alle 
onderzochte paddensoorten, of tenminste 
bij meerdere, terwijl de vingerhoedskruid-
achtige gebonden zijn aan een speciale 
soort, ook al zijn ze onderling nauw ver-
want. 
Daar de gifstoifen in het atscheidings-
vocht in geringe concentratie aanwezig 
zijn, kunnen uit de klieren van den dier 
maar 2 a 3 duizendste gram van de Digi-
talische gifstoffen en 1 tienduizendste gram 
van de andere stoffen gewonnen worden. 
Zo is het begrijpelijk, dat de scheikundige, 
die zich met deze stofien bezig houdt, het 
gif van zeer vele dieren nodig heeit, hoe-
wel in de techniek der moderne biochemie 
het verwerken van ook de kleinste hoe-
veelheden stoi grote vooruitgang ge-
maakt heeft. Een voor het chemisch onder-
zoek voldoende hoeveelheid gif moet van 
30.000 dieren verkregen worden. 
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van onze 
techniselle teRRARiumdienst 

Tot onze spijt moc-
tcn wij U mcdedelen, 
dat de functie van 
behcerder vnn onze 
Tcchnlsche Tcrrarl-
umdienst vrij komt 
wcgens bedanken van 
ons lid J. Smith tc 
Rotterdam. 
Zoals men wcet ver-
zorgt deze dlenst o.a. 
de verspreldlng van 
de bouwschema's. 
door de heer Smith 
voor ,,Lacerta" ont-
worpen. 

Wle wll ons helpen door de zorg voor deze dlenst 
op zich tc nemen. Het Is een functie. welke 
uiterst weinlg tljd vergt. Kennis van bouwkundlg 
tekenen zal een grote steun vormen maar het is 
niet besllst noodzakelijk. Slcchts entl.ouslasme 
om uw vcreniging vooruit te helpen is verelst. 
WIJ hopen op vele aanmeldlngenl 

„LACERTA" op tentoonstelling tc Dordrecht. 
Dank zlj do activitelt van onze penningmeester. 
dc heer A. van der Graaf, heeft onze vercniging 
— al is het dan ook op bescheiden schaal — 
kunnen deelnemen aan de expositie „Natura", 
welke van 14 tot en met 17 September J.l. te 
Dordrecht is gehouden in samenwerking met 
N.N.V., N.J.N, en de aquarlumver. ..Scalare". 
De heer van der Graaf exposcerde zijn vuursala-
manders en ringslangen. In 4 dagen bezochten 
3200 menscn deze tentoonstelling. Zij leverde 
een batlg saldo van / 300,— op en voor ..Lacerta" 
nog twee leden. Bravo pcmiingmeester. dat is 
werken I 
Moge dit vele leden in den lande tot voorbeeld 
zijn. Organlseert ook eens iets dergelljks en helpt 
daarmede uw vercniging iu stand houden. Het is 
heel dringend nodig, dat alle leden mechelpen 
nicuwe leden te winnen, althans aan het bestaan 
onzer vercniging meer bekendheid te geven. 

VRAAq en Aarmbo, RiulRUBRiek 

^ \ 

Mededelingen worden gratis opgenomen. Zij 
mccten uiterlljk de lOe van de maand in het 
bezit zijn van de redacteur. 
Ons lid II. G. O. Wijngaardcn, Mr. Tripkade 40, 
Utrecht verzoc-kt aanbledingen van ultgeslingerde 
honingraten voor dc kweek van wasmotten. 
Anders een adresopgave waar dit artlkel besteld 
kan worden. Een kilogram Is rulm voldoende. 
Ons lid M. Vnorbach, Sehaarsbergenstraat 140, 
Den Haag hreft voor zelf-afhalers gratis be-
schikbaar eleren van axolotls. 
Ons lid J. P. van der Werff, Lischslraat 33a. 
Rotterdam Naord bledt gratis aan Jonge Disco-
glosus plctus, plm. ','; em, om zelf verder op te 
kweken. Busjes voorzien van revouradres en 
postzegel voor terugzending (20 cent) franco toe-
zenden. 
Ons lid J. Th. ter Horst, Vler Heemskinderen-
straat 159, Den Haag bledt aan ter overname een 
aantal fraal ontwikkelde 2-jarlge (volwasscn) 
Xenoptis laevis en een aantal 1-jr.rlge dieren. 
Op laatste tentoonstelling bekroond en voor 
kwalitclt 100 pCt. der pitmen behaald. Rcsp. be-
schikbaar 5 en 3 stuks voor / 2.50 en / 1,50 per 
stuk. 
Voorts Jonge marmersalamanders, zeer mool ge-
kieurd, juist gemetamorphoseerd, / 0.25 per stuk. 

v e r v o l g v a n p a g i n a 7 
Ter ge rus t s l e l l i ng de r na tuu r l i e ihebbe r s 
zij o p g e m e r k t , d a t d e d i e ren tot dit doel 
niet g e d o o d b e h o e v e n te w o r d e n , omda l 
er een m e t h o d e is om h e n te „melken" , 
d.w.z. door d r u k o p d e kl ieren het gii te 
d o e n u i tv loe ien . D a a r n a w o r d e n d e d i e r e n 
w e e r in vr i jheid g e s t e l d . 
Hoe o p e n b a a r t zich n u d e w e r k i n g van het 
gif bij m e n s e n d i e r ? De w e r k i n g v a n het 
to ta le gif h a n g t a l v a n d e h o e v e e l h e d e n 
der afzonder l i jke giften, die er in a a n w e z i g 
zijn. In het gif de r G e w o n e p a d o v e r w e g e n 
d e d ig i t a l i s cbe giften ve r re . 
Het k a r a k t e r i s t i e k e v a n d e z e stoifen is 
hun w e r k i n g o p het har t . De verschi jnse len 
gel i jken zeer s t e rk op die , w e l k e men 
w a a r n e e m t n a ve rg i i t ig ing met d e b e k e n d e 
uit p l a n t e n v e r v a a r d i g d e ha r t s t imu lansen 
v a n Digi ta l i s , Sci l la , S t o p h a n t u s : verster-
k ing e n tegel i jk v e r l a n g z a m i n g der po ls , 
t o e n a m e v a n d e b l o e d d r u k , tens lo t te zware 
s to r ingen d e r h a r t w e r k z a a m h e i d , tot d e 
d o o d i n t r eed t t en g e v o l g e v a n hartst i l-
s t and . B e g e l e i d e n d e verschi jnse len zijn 
b r o k e n en v e r h o g i n g der ademfrequen t i e . 
W a n n e e r in het p a d d e n g i f d e slikstofhou-
d e n d e giften s i e rke r v e r t e g e n w o o r d i g d zijn 
d a n bij d e G e w o n e p a d , zo bij Bufo for-

m o s u s uit J a p a n of Buio mar inus uit Mid-
don- en Zuid-Amerika , d a n v e r a n d e r t het 
verg i f t ig ingsbee ld ; d e t o e n a m e v a n d e 
b loedd ruk is nog groter , n a a s t d e ha r t -
s toornissen komen pupi lverwi jd ing e n v e r -
i ammingen , d ie v e r o o r z a a k t w o r d e n door 
d e invloed v a n het gif op het z enuw-
stelsel . » 
Deze o p s o m m i n g gelijkt we l een rechi -
v a a r d i g i n g voor d e v e l e n onzer m e d e -
mensen , d ie voor d ie v ieze p a d d e n s lech t s 
a f schuw h e b b e n . Zijn d e d ie ren i n d e r d a a d 
gevaar l i jk? Neen, zij zijn het niet, en w e l 
uit hoofde v a n een b io log i sche overv/e-
ging. P a d d e n zijn namel i jk niet in s t a a l 
om hun gif, zoa l s d e s l angen , door b e e t 
en d e insec ten door s teek, in het inwen-
d ige v a n ens l i c h a a m te b r e n g e n . Gif-
ove rd rach t is s lechts d e n k b a a r door a a n -
rak ing . De hoevee lhe id gif, w e l k e op d e z e 
wijze d e mens bereikt , is ge r ing . W a s s e n 
wij onze h a n d e n , w a n n e e r een z o d a n i g e 
a a n r a k i n g nod ig w a s , d a n is e lk g e v a a r 
voor onze g e z o n d h e i d a f g e w e n d . 
(Verta l ing D. J. v . d. Laan uit ..Zeitschr. f. 
Aq. u. Te r r a r i enkunde" , j a a r g . 1, no . 3. 
O r g a a n v a n d e Bond v a n Zwi tserse Aq.-
en Ter ra r iumveren ig ingen . ) 
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