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eRVARinqen met dooRnstAARthaqedissen 
6OOR h. a. L. menne, den haaq 

Een van de merkwaardigste terrarium-
dieren is wel de Noord-Afrikaanse Doorn-
slaarthagedis (Uromastyx acanthinurus). 
Was het niet dat deze hoge temperaturen 
nodig heeit om tot het nemen van voedsel 
te komen, dan zou ik haar kwalificeren 
als „zeer gemakkelijk te houden". Pas 
namelijk, indien de temperatuur in het 
terrarium op 85 graden Fahrenheit is ge-
komen, beginnen deze dieren actief te 
worden en gaan zij naar voedsel zoeken. 
Wijst de thermometer er 90 a 100 graden 
F. aan, dan zijn ze eerst goed op dreef. 
Ze komen dan op hun verzorger af om te 
zien wat hij voor hen meebrengt. Eigen-
aardig is dat zij alles eerst „keuren" door 
het met de dikke rose tong even aan te 
raken. Een bloem of plant wordt op die 
manier of afgekeurd of geaccepteerd met 
kleiner of groter enthousiasme. De voeding 
levert feitelijk geen moeilijkheden, want 
de doornstaarten zijn alles-eters. Ik heb 
geconslateerd dat zij evenwel niet buiten 
insecten kunnen. Houdt men hun 'n bakje 
met een 100-tal meelwormen voor, dan 
kunnen zij die achter elkaar oplikken, 
soms drie of vier tegelijk. Op dikke pijl-
staartrupsen zijn ze dol. Ze rukken mij 
die uit de hand, maar toch 66k na ze 
even bliksemsnel met de tong aange-
raakt te hebben. Ze zouden ook zelfs pas-
geboren muizen of vogeltjes nemen, maar 
dit is door mij niet beproefd. Aan de 
andere kant echter hebben ze ook grote 
behoefte aan plantaardig voedsel. Zo ont-
dekte ik wel dat ze na het verorberen van 
een insectenmaal zich onverwachts naar 
de krop andijvie richtten, die altijd in een 
hoek van hun verblijf aanwezig is en 
daarvan grote stukken afrukten en gulzig 

Kop van een der Doornstaarthagedissen van de schrljver 
Foto: J. Th. ter Horst 

inslokten. Ook bloemen dienen geregeld 
toegediend te worden. 't Zijn in hoofdzaak 
bloemen met dikke harde vruchtbeginsels 
die ze zoeken. De composieten zijn 't meest 
in trek. Korenbloemen, margrieten, gouds-
bloemen, cosmea's behoren tot hun favo-
rieten. Donkergekleurde bloemen schijnen 
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minder aantrekkingskracht te hebben. Vet-
planten en kleine cactussen worden even-
eens genomen. Ik zag een van mijn doorn-
staarten een cactusstengeltje vol scherpe 
stekels verwerken, zonder dat dit letsel 
veroorzaakt heeft. Een Christusdoorn ont-
deden zij van alle blaadjes, daarbij de 
stekels zorgvuldig mijdend. Kiemplantjes 
(ik laat daartoe wel zonnepitten o.m. in 
het terrarium ontkiemen) zijn ook welkom. 
In Artis dient men hun geweekte mai's toe. 
Men moet goed opletten dat de doorn-
staarthagedissen voldoende vocht naar 
binnen krijgen. De aanwezigheid van een 
drinkbak is niet voldoende. De Ameri-
kaanse bioloog Raymond L. Ditmars heeft 
dit ook met zekerheid vastgesteld en be-
weert dat de sterfte van doornstaarten in 
terraria haast altijd aan verdorsting is te 
wijten. Ik maak de planten en bloemen 
die ik toedien altijd flink nat. Verder be-
spuit ik de dieren dagelijks met een bloe-
menspuit. Dit doet hun merkbaar goed en 
het schijnt me zelfs toe dat dit voor hen 
een aansporing tengevolge heeft om te 
gaan eten. Op deze wijze wordt het water 
door de huid opgenomen en Ditmars noemt 
dit de aangewezen methode om de dieren 
tegen verdorsting te behoeden. 
Uromastyx acanthinurus leeft aan de 
noordoostranden van de Sahara en spe-
ciaal op rotsachtige, woeste plekken nabij 
oasen of begroeide valleien. Er zijn 7 
soorten van doornstaarthagedissen die 
uitsluitend 6f in de Sahara, of in de 
woestijnen van Z.W. Azie voorkomen. Op 
de Aquarium- en Terrariumtentoonstelling 
in Den Haag (Augustus-September '49) 
had ik bij mijn inzending van doornstaarten 
toevallig een dame die in Iran gewoond 
had. Deze zei de dieren — hoewel enigs-
zins anders gevormde — daar meermalen 
gezien te hebben. 

Het is duidelijk dat deze woestijnbewoners 
geen lage temperaturen kunnen verdragen. 
De temperatuur in de woestijn daalt wel-
iswaar 's nachts aanzienlijk, maar de 
doornstaarten kruipen dan in rotsspleten, 
waarvan de wanden gedurende de dag 
zo enorm verhit zijn dat zij hun warmte 
's nachts blijven behouden. Daarom mag 
de temperatuur in het terrarium in geen 
geval onder 60 graden F. dalen des nachts. 
Voor verwarming gebruik ik de bekende 

De normale kringloop in de natuur is, dat 
de planten anorganische stoffen omzetten 
in organische stoffen, die het plantaardige 
en dierlijke leven onderhouden. 
Het dier is hiertoe niet in staat; het leeft 
van organische stoffen, die hij direct of 
indirect van de planten betrekt. Het grote 
verschil tussen dier en plant is dus, dat 

Philips-droogstraallampen die de tempera-
tuur — in vereniging met de zonnewarmte 
— in mijn terrarium vaak tot 110 graden .F 
kunnen opvoeren. Blijkbaar is dit ongeveer 
het maximum voor de doornstaarten, want 
bij deze temperatuur beginnen zij nu en 
dan met open bek te hij gen en zoeken 
zij koelere plekken op. Bij zo'n warmte is 
hun kleur het helderst en donkergroene 
exemplaren worden dan geelachtig groen. • 
Lichte kleuren duiden ook op goede ge-
zondheid, donkere op een ontbreken van 
een of ander. In een onzer dierentuinen 
waar een groot aantal doornstaarten in een 
zeer klein verblijf is ondergebracht, zijn 
deze alle zeer donker, op zwart af. Naast 
te kleine ruimte (de dieren bevuilen el-
kander daar) is vermoedelijk ook de voe-
ding te eenzijdig. 
Wanneer het dier zich in zijn hoi bevindt 
en het wordt belaagd, dan sluit het zijn 
verblijfplaats af met zijn met doornachtige 
stekels bezette staart en beweegt deze 
zeer snel en heftig van links naar rechts 
en andersom, waarbij aan hun natuurlijke 
vijanden soms gevoelige wonden kunnen 
worden toegebracht. 
Ik had een prachtig oranjebruin wijfje met 
eieren. Dit is helaas in barensnood gestor-
ven. De Sectiedienst van Lacerta te Am-
sterdam, aan wie ik de gestorven hagedis 
direct opzond, meldde dat het dier aan 
legnoodcachexie (uitputting) geleden had 
en dat de oorzaak hiervan vermoedelijk 
was het ongewoon grote aantal eieren dat 
het bij zich had (24 stuks). Daardoor kan 
te grote rekking van de eileiderwand 
plaats hebben, waardoor de peristaltiek te 
zwak was om de eieren uit te drijven. Hier-
bij komt nog dat, naarmate de legnood 
voortduurt, infectie reeds voor de dood 
van het moederdier kan optreden. De dood 
van het dier vindt dan plaats door re-
sorptie van de producten (toxinen) van 
de rottingsbacterien; deze treden ook door 
de semipermeabele wand van de eieren, 
met alle gevolgen van dien voor de jonge 
kiem. Het is zeer jammer dat het zo ge-
lopen is, maar ik hoop bij een volgende 
gelegenheid meer succes te hebben. Vol-
gens onze Sectiedienst kan in zo'n geval 
tijdige toediening van hypophysisachter-
kwabhormonen helpen. Dit bevordert n.l. 
de peristaltiek van de eileiderwand. 

de plant slechts opbouwt, het dier slechts 
afbreekt. 
We spraken hier van „planten", dit moet 
zijn: de meeste normale groene planten. 
Er zijn namelijk planten, die wij, in tegen-
stelling met de gewone, autotrophe — d.i. 
zichzelf voedende —, heterotrophe planten 
noemen. Deze laatste soort planten leeft 

insectenetende pLanten 
6OOR j . ]. quaRles van uffoRO, den haaq 
Met enige tekeningen door de schrijver 
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op die plaatsen, die een onvoldoende hoe-
veelheid stikstofverbindingen bevatten of 
waar een overvloed aan organische stof-
fen is. Zij gebruiken dan organische voe-
dingsstoffen. 
Tot deze groep behoren als allerbelang-
rijkste de afvalplanten, de saprophyten. 
Het zijn de meeste zwammen en schim-
mels. Verder kennen wij nog de woeker-
planten of parasieten. Als derde en laatste 
groep zijn er de insectenetende planten, 
die vooral in het moerasland voorkomen. 
Het moeras immers, speciaal het veen-
moeras, is zo doortrokken van vocht, dat 
er geen zuurstof kan toetreden en de bo-
dem geheel ongeschikt wordt voor normale 
planten, vooral daar stikstof en belang-
rijke delfstoffen ontbreken. De voedings-
stoffen, die deze tekortkoming moelen 
compenseren, zijn voornamelijk kleine, 
vliegende of kruipende dieren. 
De bekendste, inheemse insectenetende 
soort is de Zonnedauw, Drosera rotundifo-
lia (zie tekening). Het blad van deze plant 
is bezaaid met talrijke, beweeglijke, klier-
dragende haartjes, waarvan het eind 
glinstert als een dauwdruppel, vandaar 
de naam Zonnedauw. Andere Nederlandse 
namen zijn: Heidinnen, Meerkruid, Vlie-
genvangertjes, Lopig kruid en Ronde zon-
nedauw. De Engelse naam luidt Sundew; 
de Italiaanse Erba della rugiada, terwijl 
de Fransen het plantje la Drosere, la Rosee 
du soleil en la Rossalis noemen. 
Als nu een of ander dier, bijvoorbeeld een 
vlieg, deze haartjes aanraakt, buigen zij 
zich naar het midden en omvatten daarna 
samen het lichaam van de vlieg, onder-
wijl hun kleverige vloeistof uitgietend. Dit 
sap werkt verterend. De tentakels zuigen, 
zodra de vlieg verteerd is, deze oplossing 
in; daarna drogen zij op en spreiden zich 
weer uit. De lege huid van de prooi waait 
of spoelt weg en het gehele proces kan 
weer opnieuw beginnen. 
Een merkwaardige ontdekking is deze, 
dat, wanneer de vangarmen gebogen zijn, 
de afscheiding verandert in een zuur. Daar 
er voor vertering, behalve zuren, ook gist-
stoffen nodig zijn, vroeg men zich af, of 
de zonnedauw werkelijk in staat is een 
prooi te verteren. Charles Darwin (1809-
1882) ontdekte toen, dat de alscheiding 
van de tentakels een giststof werd, als 
men er een zuur op liet inwerken. Zo-
doende kunnen de klierharen op precies 
dezelfde wijze dierlijke stofien verteren 
als de dieren dit doen. 
Een belangrijke eigenaardigheid van de 
zonnedauw is, dat de plant alleen stik-
stofhoudend voedsel met haar bladeren 
vangt. Andere stoffen, zoals zandkorrels, 
maar ook werkelijke voedingsstoffen als 
suiker en meel, alien stikstofvrij, hebben 
niet het vermogen om de blaadjes te be-
wegen en hun verteringssappen te laten 
afscheiden. 
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Rondbladige zonnedauw (Drosera) 

Door proeven is bewezen, dat een vier-
millioenste gram koolzure ammoniak en 
een dertig-millioenste gram phosphorzure 
ammoniak genoeg zijn om de tentakels 
van de zonnedauw in beweging te bren-
gen, terwijl stikstofvrije kalizouten, phos-
phalen en keukenzout geen beweging ver-
oorzaakten. Uit deze proeven bleek tevens, 
dat de vorm, waarin de stikstof wordt 
toegediend, van geen belong is. Of men 
nu anorganische (minerale zouten, zoals 
nitraten) of organische (eiwitten) stoffen 
geeft, het doet niets ter zake. 
In ons land kent men ook nog de Kleine 
zonnedauw, Drosera intermedia en de 
Lange zonnedauw, Drosera longifolia. Zeer 
zeldzaam komt een bastaard voor tussen 
de Ronde en de Lange zonnedauw; deze 
wordt D. obovata geheten. 
Dat het plantje zonnedauw al reeds heel 
lang bekend is, blijkt wel uit het feit, dat 
de alchimisten het bij hun werk gebruikten 
en het een „miraculum Dei" noemden 
Tegenwoordig wordt de zonnedauw ge-
bruikt in de geneeskunde, speciaal tegen 
kinkhoest. 
Maar ook jagers schijnen baat te vinden 
bij dit plantje, want het dragen ervan 
maakt de jager schotvast! Aldus het volks-
geloof. 
Evenals de zonnedauw kunnen wij in 
moerassen oi op heidevelden het Vetkruid 
vinden. Het schijnt een leuke plant voor 
het terrarium te zijn. 
Deze plant, Pinguicula vulgaris, behoort 
tot de Blaasjeskruid-familie, maar in geen 
enkel opzicht is zij verwant aan de Dro-
sera, die tot de Zonnedauwfamilie behoort. 
Darwin heeft ook enkele proeven geno-
men met het Vetkruid, en het belangrijkste 
wat hij ontdekte was, dat de plant niet 
alleen vlees, doch ook plantaardig voed- • 
sel eet. Hij deed deze proef met stukjes 
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Vetkruid (Pincuicula) 

blad, stuifmeel van bloemen, zaden, enz. 
(Wij hebben onze Pinguicula vaak ge-

Toen ik op een Zaterdagmorgen in Augus-
tus op het kantoor aan mijn werk was, 

keek ik zo nu en dan eens naar buiten en 
vroeg mij af of het weer die middag mijn 
voorgenomen tocht niet in de war zou 
sturen. 
De barometer wees naar goed weer, doch 
het weerbericht voorspelde onweder. In 
ieder geval was het des morgens vrij 
zonnig en derhalve was ik hoopvol ge-
stemd. Juist thuis gekomen, stond ons club-
lid Ferron uit Haarlem voor de deur. Toen 

hij hoorde dat ik van plcn was gladde 
slangen (Coronella austriaca Laur.) te 
gaan vangen was hij direct bereid mede 
te gaan, daar dit een kolfje naar zijn hand 
was. 
Nadat ik hem aan een fiets had geholpen, 
togen wij omstreeks 2 uur op pad. Het 
weer was nog steeds prima, maar er ver-
toonden zich reeds kleine donderkoppen 
aan de lucht. Ons eerste terrein zou zijn 
een ruig heuvelachtig gebied, begroeid 
met hei, brem, berkeboompjes, gras, enz., 
gelegen links terzijde van de weg naar 
Groesbeek, Hagedissen (Lacerta agilis) 
waren hier in grote getale aanwezig. Bij 
een berkebosje vingen wij zelfs een hage-
dis(wijfje), welke opvallend veel op een 
muurhagedis (Lacerta muralis) geleek. 
Het diertje vind ik veel sneller in zijn 
bewegingen dan de zandhagedis (Lacerta 
agilis) en het evenaart de vlugheid van de 
levendbarende hagedis (Lacerta vivipara). 

voed met stukjes hard gekookt eiwit; deze 
werden na verloop van tijd geheel op-
genomen. Red.) 
Voor de liefhebbers van buitenlandse 
plantennamen volgen hieronder de Engel-
se en Franse naam: The common butter-
wort; La grassette. 
Men kent nog vele verschillende soorten 
en varieteiten insectenetende planten. Als 
bekende soorten wil ik hier nog noemen 
het Noordamerikaanse vliegenvangertje, 
dat een tweelobbig blad heeft, met aan de 
randen scherpe uitsteeksels (Dionaea 
muscipula). Indien een dier over het blad 
loopt, slaat het dicht als een boek, terwijl 
de tanden dan in elkaar passen en zo 
een getraliede kooi vormen. Een nog wre-
der val heeit de Amerikaanse Sarracenia, 
een bekervormige plant, waar onderin een 
soort vloeistof (alkaloide) is, waarin de 
insecten verdrinken. Op soortgelijke wijze 
werkt ook de Bekerplant, Nepenthes, die 
in onze Oost voorkomt. Deze trekt eerst 
insecten door haar honing en verdrinkt ze 
daarna in een zure vloeistof. Zelfs kleine 
vogels worden door deze plant verteerd! 

In de onmiddelijke nabijheid van de vind-
plaats zijn geen bouwvallen of rui'nes te 
vinden; wel ligt enige kilometers verderop 
de „Heilige Landstichting", waar in Joodse 
slijl rui'nes en huisjes zijn nagemaakt. Zou 
het dier hiervan misschien afkomstig zijn? 
Volgens mijn mening wijkt het diertje wel 
iets van de muurhagedis af. Zou een ver-
bastering tussen zand- en muurhagedis 
dan toch mogelijk zijn? 
Hoewel het terrein uiterst geschikt scheen 
voor slangen, vonden wij er helaas geen, 
reden waarom wij naar een andere plaats 
trokken, welke ons ook voor Gladde slan-
gen geschikt leek. Het was omstreeks half 
vier in de namiddag geworden toen we 
hier gingen zoeken. Het terrein bestond uit 
een zeer afgelegen weg, waarlangs een 
verhoogde heiberm van circa 10 meter 
lag (Biesselsebaan). Behalve hei groeien 
er nog diverse soorten grassen, brem, 
berkeboompjes en dergelijke. Nadat wij 
ongeveer een uur hadden gezocht en niets 
anders dan hagedissen zagen of hoorden 
wegvluchten, trapte ik op een hoopje dode 
takken, waaruit een prachtige Gladde 
slang te voorschijn kwam. Het dier bleek 
een lengte van 62 cm te meten, was licht 
grijs-bruin, waaruit ik zou concluderen, 
dat het een wijfje was, omdat de manne-
tjes rood-bruin getint zijn. Het dier is veel 
lichter van kleur dan het adderpaar, af-
komstig uit Drente, dat in mijn bezit is. 
Nadat wij de slang in onze trommel had-

waARneminQ van de qladde sUnq in nedeRland 
OOOR p. fleupen, nrjmeqen 
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den gemanoeuvreerd bemerkten wij, dat 
de lucht inmiddels geheel was gaan be-
trekken en het in de verte danig begon te 
rommelen. Met een blij gevoel door onze 

gelukkige vangst, stapten wij weer op 
onze fietsen om nog juist voor de bui 
thuis te komen. 

een tentoonsteUinq van teRRaRia te 's-qRavenhaqe 

Hoekjn van de tentoonstelllngstond 
Bouw en ontwerp van 
ons lid J. Nlenhuls. 
FotO: J. Th. ter Horst 

's-Gravenhage heeft de primeur gehad van 
de grootste.en fraaiste show van reptielen 
en amphibieen ooit door particulieren 
in Nederland georganiseerd. 
Van 20 Augustus tot en met 5 September 
1949 was onze werkgroep 's-Gravenhage 
aanwezig met een grote stand op de ex-
positie van de vier plaatselijke aquarium-
en terrariumverenigingen in het voormalige 
distributielokaal aan de Groot Hertoginne-
laan te 's-Gravenhage. Als blikvanger 
fungeerde in deze „Lacerta"-stand een 
door ons lid J. Nienhuis ontworpen en ver-
vaardigde wereldkaart, waarvoor een 
ovaalvormig tablet was opgesteld. Hierop 
waren enige enveloppen, afkomstig uit 
alle delen der wereld en geadresseerd 
aan het secretariaat onzer vereniging, 
gedeponeerd waaroverheen een kaart van 
Nederland was geprojecteerd. 
Aan elke zijde waren 3 fraaie foto's op 
glazen diapositieven, formaat 13 X 18 cm, 
welke verlicht waren, aangebracht. 
Gekleurde draden vormden de contacten 
van „Lacerta" met de diverse relaties in 
de diverse werelddelen. Deze blikvanger 
trok een zeer grote belangstelling, niet in 
het minst van de philatelisten die met be-
gerige ogen de vele zeldzame postzegels 
bekeken. Dit centrum was omgeven door 
een 14 tal terraria, aqua-terraria en aqua-
ria met reptielen en amphibieen. 
De volgende soorten waren er te zien: 
Xenopus laevis Daudin, Klauw- of Spo-
ren kikvors uit Zuid-Afrika; Bufo marinus, 
Surinaamse Reuzenpad uit Suriname, Ophi-
sops elegans, Slangenooghagedis; Mabuya 

vittata; Gestreepte woestijnskink; alle uit 
de staat Israel. 
Psammodromus hispanicus, Spaanse zand-
loper en Pleurodelus waltl, Ribbensala-
mander, beide van het Iberisch schier-
eiland. 
Voorts uit Noord-Alrika, Bufo mauritanicus, 
Berberpad; Uromastyx acanthinurus, 
Doomstaarthagedis; Tarentola maurita-
nica, Tunesische gecko; Chalcides ocel-
latus, Parelskink. 
Midden-Frankrijk was vertegenwoordigd 
met 2 soorten Lacerta viridis, Smaragd-
hagedis; Mexico met zijn Axolotl, Ambly-
stoma mexicanum en ons eigen land me! 
Rana arvalis, Heikikvors; Natrix natrix 
helveticus, Ringslang; Vipera berus, Adder 
alle drie soorten uit Drente en Lacerta 
agilis, Zandhagedis uit Overijssel. 
In de kikkerbak zat ook nog Hyla arborea, 
Boomkikvors. 
Behalve enige Surinaamse padden en 
Noord-Amerikaanse Sierschildpadden wa-
ren alle dieren het eigendom van leden 
van deze werkgroep en merendeels afkom-
stig uit „Lacerta"- of eigen importen en 
eigen vangsten. De twee terraria voor-
stellend een landschap voor ringslangen 
(met 4 dieren) en een landschap voor 
adders (eveneens 4 dieren), hadden een 
enorm bekijks, hetwelk ook het geval was 
met de bak met de 2 Doornstaarthage-
dissen en het grote aquarium met de 18 
Xenopussen. Laatstgenoemde inzending 
trok de meeste kijkers, kennelijk het gevolg 
van de voortdurend in beweging zijnde 
potsierlijke kikvorsen, die met hun clow-
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Wereldkaart, aangevend de diverse 
contac'en van „Lacerta". 
Ontwerp van ons lid J. Nienhuls 
Foto J. Th. rer Horst 

neske bewegingen steeds de aandacht 
voor zich opeisten. 
Een aardige gebeurtenis vormde de ge-
boorte van een aantal adders op 23 Sep-
tember, waarbij er 3 van de 5 bleven leven, 
direct hun eigen weg gingen en regelmatig 
te zien waren, koesterend onder de Philips 
droogstraler. De diertjes waren geheel ge-
lijk aan het moederdier en circa 16 cm 
lang. 
Overigens waren alle terraria zodanig in-
gericht, en waren de verwarmingslampen 
op zo'n wijze aangebracht, dat alle dieren 
steeds actief waren en daardoor steeds 
te zien zijn geweest (de Gecko en de 
skinks waren de enige spelbrekers). Bij 
elke inzending was een vrij uitvoerige 
beschrijvinq opgehangen, waarvan de in-
houd door het publiek letter voor letter 
gelezen werd. Regelmatig werden rond-
gangen met explicaties gehouden, af en 
toe aigewisseld met enige demonstraties 
(het laten zien van een of ander dier en 
(of) het tonen van een bijzonderheid). 
In totaal hebben 20.000 mensen deze expo-
sitie bezocht. Deze eerste serieuse pcging 
om ook op terrariumgebied iets groots 
en fraais te brenaen mag dan ook als vol-
ledig geslaagd beschouwd worden. 
Dat de aandacht van de terrariuminzen-
dingen zou worden afgeleid door het aan-
wezig zijn van een groot aantal aquaria 
met vissen, is niet gebleken, zelfs kon een 
reactie van omgekeerde aard worden vast-
gesteld. De terraria trokken veel meer de 
aandacht en men verwijlde er veel longer 
dan bij de aquaria. 
Gekeurd werd onder auspicien van de Ne-
derlandse Bond, waarvoor als keurmeester 
optrad de heer A. T. Reijst. 
Ons lid L. Schel verwierf voor zijn ring-
slangenterrarium de eerste prijs, nl. het 
verzilverde wapen van de stad Pontianak, 
geschonken door Sultan Hamid II; ons lid 
H. A. L. Menne kreeg met zijn Doornstaart-
hagedissen de tweede prijs; ons lid J. Th. 

ter Horst een derde met zijn stel Xeno-
pussen, terwijl ons lid M. Voorbach zijn 
inzending Ribbensalamanders bekroond 
zag met een vierde prijs. 
Bovendien had onze werkgroep 's-Graven-
hage de verzorging op zich genomen voor 
een inzending tropische reptielen uit West-
Borneo, geschonken door de stad Pontia-
nak aan de stad 's-Gravenhage. De werk-
groep behaalde hiermede ook veel eer. 
Inderhaast vervaardigde terraria en aqua-
terraria werden als tropenbakken inge-
richt, in welke bakken de volgende rep-
tielen werden ondergebracht: 
1 Achrochordus javanicus, Wrattenwater-
slang of Oelar piaik, een nog nimmer in 
Europa ingevoerde zuiver aquatiele ri-
vierslang van 1,40 meter lang; 4 kleine 
Crocodilus porosus, Lijstenkrokodil; 1 
jonge Tryonyx punctatus granosus, Ge-
stippelde Indische weekschildpad; 1 Cuora 
amboinensis (Ambonse waterdoosschild-
pad; 7 Siebenrockiella crassicollis, Borneo 
dikhalsmoerasschildpad. 
Vele dieren hiervan waren nog nimmer in 
Nederland ingevoerd geweest. 
De Sultan en de Sultane hebben persoon-
lijk van hun tevredenheid over de met ken-
nis van zaken ingerichte tropenbakken 
uiting gegeven bij een langdurige rond-
gang over de tentoonstelling. 
De initiatiefnemers en hun helpers, onze 
leden R. van Iersel, L. Schel, A. Krumper-
man, H.A.L. Menne, J. Nienhuis, W. G. van 
Oijen en M. Voorbach kunnen op een ge-
slaagd experiment terugzien en van deze 
plaats brengen wij hen nogmaals hartelijk 
dank voor hun zwoegen en ploeteren tot 
vaak laat in de nacht. Het was iets om 
niet te vergeten. 

Wij zijn ook dankbaar voor de vele be-
langstelling van de leden buiten 's-Graven-
hage, waarvan wij er vele op deze show 
hebben ontmoet. Nu als volgend evenement 
een landelijke huiskeuring van terraria! 
Zou het lukken? J. Th. TER HORST 

14 



heRpetoloqische LeestafeL 

„The Aquarist and Pondkceper", Augustus 1949. 
Een aardlg artlkel over de Amblystoma tigrl-
num (Axolotl) geschreven door J. Francis met 
enkele foto's van de bekcnde fotograaf W. S. 
Pitt. 
Het Scptember-nummer bevat een besehrijvlne 
van de Levendbarende hagedis (Lacerta vlvl-
para), een in Engeland lnheemse soort, met 
foto. 
.Aquarium", September 1949, het mooie Zwit-
serse orgaan bevat weer 2 goedc terrarium-
artlkelen, de eerste over de ringslang, geschre-
ven door H. Schwelzer en de tweede met als 
titel: Waarnemlngen over de glftwerklng van 
de koperkop (Agkistrodon mokasen), beide ar-
tikelen gel'llustreerd. 
„Natura", het orgaan van de Ned. Natuurhis-
torische Vereniglng, van Augustus 1949, bevat 
een voor ons terrariumhouders zeer instruc-
tief artikel over de wasmot. het ideale voeder-
dier. De schrijver J. Bouman vertelt o.a. dat 
bij een gunstige temperatuur ( 75 tot 80° F.) 
de eieren van de wasmot na 5 tot 8 dagen 
uitkomen, maar dat het bij lagere temperaturen 
wel 35 dagen kan duren. Zijn alle omstandlg-
heden gunstig, dan heeit de grote wasmot 
(Galleria mellonella) slechts ongeveer 4 weken 
nodig om van ei tot volwassen mot te worden! 
Zoals men weet gebruiken wij de larven als 
voederdleren. 
Van de Loyola Universiteit te Chicago orrt-
vingen wij 2 ovcrdrukken ten geschenke te 
weten: ,,Notes on the Herpetology of Guam. 
Marianas Islands" en ,,The Subspecies of the 
Plains Garter Snake", geschreven door A. G. 
Smith. 
,,Deutsche Aquaricn- und Terrarien-Zcitschrift". 
Het nummer van Augustus 1949 geeft nleuws 
over twee Californlsche landsalamanders, Anei-
des lugubris en Aneides flavlpunktas, door F. 
H. Kenneweg; onder ..Kleine mededelingcn" 
lets over een tweekoppige vuursalamander. 
Het Septembernummer bevat een artikel van 
de slanienspecialist H. Schwelzer uit Bazel over 
slangen in de zone van de Middellandse zee. 
Behandeld worden de giftslangen Vlpera lebe-
tina, V. xanthlna, V. palaestinae en V. lebetlna 
maurltanica. 
Van elk dier een duidelijke foto. 
A. Leutscher uit Londen heeft iets medegedeeld 
over de adder en de egel. (Hoe de egel een 
adder verslindt). met twee goede foto's. 
In het October-nummer beschrijft ons lid A. 
T. Beljst zijn openlucht-terrarlum: H. Lang 
geeft een artikel over de Triturus viridescens, met 
drle foto's. E. Bassler beschrijft hoe in het 
laboratorlum van de bekende Oostenrljkse slan-
genkenner serum van diverse giftslangen ge-
wonnen wordt o.a. van Vlpera ammodytes. 
„Wochcnschrift fiir Aquaricn- und Terraricn-
kunde", September 1949. Dit Duitse blad geeft 
weer enige zeer goede artikclen voor terrarium-
houders. De bekende salamanderkenner Geyer 
beschrijft de Desmognathus-soorten, de Noord-
Amerlkaanse beeksalamanders. Het bevat be-
langwekkende gegevens over ei-afzetten en be-
vruchting, opkweken der larven enz. 
H. Psenner vertelt het een en ander over Python 
reticulatus en Constrictor c. imperator. Een zeer 
fraai gel'llustreerd artikel geeft H. Hajek-Halke 
over de Gewone pad (Bufo bufo) in het open-
luchtterrarium. 
Het October-nummer bevat het vervolg van 
Geyer's artikel over de beeksalamanders, een re-
feraat van Walter Senfft's lezlng over „Aqua-
rium en Terrarium" op de Bondsdag. 

Interessante gegevens over de Purpersalamander 
uit Noord-Amerlka geeft Dr. H.Lang terwijl Dr. 
B. Popp een soort Gordelstaarthagedts, Cordylus 
cataphratus beschrijft. Walter Senfft voorzag 
belde artikelen van prachtige foto's. 
Beide Duitse bladen staan weer op een hoog 
peil en elke aflevering is weer een boekje op 
zich zelf, alleen Is het Jammer dat men weer 
vervalt in ellenlange stukken ..Vereinsmeierei". 
„Akvarlsticke listy", het maandblad van onze 
Tsjecho-Slowaakse vrienden bevat in het num-
mer G betrekkelijk veel terrarium-nieuws, o.a. 
over de Varanus salvator en V. griseus. Vogel, 
de schrijver van het artikel, geeft aan hoe hij 
deze reptielen in zijn terraria verzorgt, beschrijft 
het voedselmenu enz. Met 2 mooie foto's. Verder 
korte berichten over een plotsellngc sterfte van 
Mabuia vittata; vcrglftiging van Hyla's door een 
vuurbuikpad. 
Ook No. 7 bevat goede lectuur op ons gebied. In 
het bljzonder een uitvoerig artikel over het ver-
vellen van het chameleon, met 9 tckeningen van 
diverse momenten en ultbeeldend de karakteris-
tieke houdingen die het dier bij dit afstropen 
der huld aannam. Dr. Jar. Lang is de auteur. 
V. Safranek schreef een artikel over „De inden-
ting van het terrarium en aqua-terrarium" ter-
wijl Jirl Houba de watersalamanders in gevan-
genschap beschreef. Ter sprake komen Triturus 
crlstatus carnifex, Pleurodeles waltl en Triturus 
pyrrhogaster. 
Onze correspondent O. Ollva geeft enige herpeto-
geografische gegevens o.a. van de Levendbarende 
hagedis (Lacerta vlvipara) in Tsjecho-Slowaklje. 
,,Aquarium" (Zwltserland) van October 1949. 
F. Schwarz kreeg in zijn terrarium Jongen van 
een pas aangekocht wljfje van Chalcides ocel-
latus en geeft hieromtrent enige bijzonderheden. 
T. Lutz geeft waarnemlngen van de Toornslang 
(Coluber viridlflavus). 
„Copeia" (U.S.A.) van September 1949 bevat o.a. 
de volgende artikelen. R. C. Stebbins: Waar-
nemingen bij het leggen. het ontwlkkelen en 
het uitkomen van eieren van Batrachoseps 
wrightl (een salamander uit Oregon), met 2 
series mooie tekeningen. 
Rana sylvatica; Aneides aeneus; Gehoornde pad-
hagedls Phrynosoma m' calii; een artikel over 
het aannemen van een kleur door reptielen welke 
overeenstemt met de kleur van de bodemgrond 
waarbij wordt aangenomen dat het hier handelt 
om een natuurlljk beschermingsmiddel. 

Men kan complete jaargangen en(of) losse num-
mers aanvragen bij onze bibliothecaris, de heer 
A. T. Reijst, Hoogstraat 47, Koog aan de Zaan 
onder de voorwaarden gesteld in het reglement 
voor de biblotheek, maar wil men zich voor het 
iaar 1950 abonneren op een of meer van deze 
buitenlandse tijdschriften, dan wende men zich 
tot de heer J. J. Hoedeman, Rooseveltlaan 180, 
Amsterdam Zuid. Abonnementen op de volgende 
bladen kunnen worden aangenomen, tegen ver-
goedlng per Jaar als genoemd achter de naam 
van het blad. 
.Aquarium" (Zwitserland) / 8.—; ..Copela" (Ver. 
Staten) /16,50: ..D.A.T.Z." (Dultsland) /12,50: 
..Wochenschrift" /12,50: „Water-Life" (Engeland) 
/8,—; „The Aquarist" (Engeland) / 10,50. 

VRaaq en aanBOo, RuilRUBRiek 
Ons lid R. Lcwin, P.O.B. 6, Kinat Motzkin (Is-
rael) vraagt wle hem een portie meelwormen 
wil sturen. Hij wil in ruil daarvoor een (enige) 
Palestijnse hagedissensoort doen toekomen. 
Ons' lid de firma Gebrs Voorwalt, Ceintuurbaan 
131, Amsterdam, tel. 28325, lmporteurs van rep-
tielen, berichtten in voorraad te hebben Anolls 
carollnensls, prijs / 4,50 per stuk, vrljblljvend. 
Triturus viridescens Louisiancnsis / 4.— per paar. 
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tips uit de pRactijk van onze Leden 
A. T. Reijst uit Koog a a n de Zaan schrijft: 
Voor d e e i g e n a r e s s e v a n het huis, w a a r i n 
ik woon, h e b ik op mij g e n o m e n g e d u r e n d e 
h a a r v a c a n t i e voor h a a r twee kat ten te 
zorgen en ik h a d voor het g e m a k daa rvoor 
bij mijn l everanc ie r v a n tubifex, vl iegen-
m a d e n en snoekvis jes (voor mijn water-
s c h i l d p a d d e n ) ook e e n b e k e n d merk kat-
tenbrood gekocht . A a n g e z i e n dit erg n a a r 
vis rook, gaf ik bij wijze v a n g r a p een 
stukje a a n d e s t eed s b e d e l e n d e Noord-
Amer ikaanse s ierschi ldpadden en z iedaar 
het we rd met grote g r a a g t e gege ten l Aan-
gezien het b rood n o g a l h a r d w a s , werden 
d e stukjes, zodra ze m a a r door het keel-
ga t konden , zo m a a r ingeslikt . 
Het ka t t enb rood met vis on tpcpt zich dus 
a l s een welkom hu lpvoede r (maar ook niet 
mee r d a n dat , bulpvoer , net a ls meelwor-
men), om d e altijd h o n g e r i ge sch i ldpadjes 
wa t te k n a b b e l e n te geven . 

BoekBespRekinq 
„Zur Bodcngrundfrage in Siiszwasseraquarien", 
door Gustav Lederer, Verlag Gustav Wcnzel & 
Sohn, Braunschweig. 
Als eerste nummer van een nieuwe serie boek-
Jes, getiteld „Wenzel-Blbllotheek", verscheen 
No. 4 ,,Zur Bodcngrundfrage in Siiszwasser-
aquarien". 
Zclden heb ik een werkje van zulk een gering 
formaat en omvang (het boekje telt slechts 
38 pagina's), maar met zo'n rijke en leerzame 
inhoud, gelezen. 
De aard van het behandelde onderwerp In dit 
werkje doet het voor ons terrariumhouders 
slechts van belang zijn voor degenen onder 
ons, die er salamanders, aquatiele klkvorsen. 
aquatiele reptielen zoals waterschildpadden en 
krokodlllctjes en derg. op na houden. 
We lezen niet alleen welke soorten bodem-
grond gekozen moet worden maar ook geeft 
schrijver een overzicht welke bodemgrond-
mengsels en -samenstellingcn voor bepaalde 
doeleindcn het beste zijn, gegevens gebaseerd 
op proeven genomen in de periode 1921—1930. 
Dit eerste boekje uit de hierbovengenoemde 
serie wettlgt het vermoeden dat het een goede 
reeks zal worden, want het begin is goed. 

J. Th. TER HORST. 

„Inrichting en onderhoud 
van het terrarium" 
geillustcerd met tekeningen en foto's en geschreven 
door dc heer J. Smith Jr. Het werkje kost slechts 
/ 0,35, plus 4 ct porti. 
Bestellingen — ook voor niet-leden — uitsluitend bij 
onze bibliothecaris, dhr. A. T. Reijst, Hoogstraat 47, 
Koog aan de Zaan, door storting van / 0,39 op zijn 
postrekening No. 310551. 
Wij hebben er nog een gering aantal bcschikbnnr; de 
normale opiaag li totaai ultverkocht zodat u zich 
moet haasten wilt u nog een excmplaar van dit leer-
zame boekje in uw bezit hebben. 

De INDEX van de 7c jaargang wordt als bijlagc van 
deze aflevering bijgevoegd. 

A. Krumperman, Voorburg , meldt : 
Zelf gekweek t e Discoglossus pic tus , we lke 
v a a k te g ronde g a a n a a n ve r l ammingen , 
d ie zich het eerst manifes teren a a n d e 
achterpoten , krijgen deze niet, a l s men ze 
des zomers bui ten met vee l zonlicht (dus 
ul traviolet te s tralen) houdt . 

Grote ronde , o p p e r v l a k k i g e zweren bij a m -
phib ieen worden vee l a l ve roo rzaak l 
door een schimmelsoort , moni l la ge -
heten. N a a r a n a l o g i e v a n een mondziek te 
bij d e mens , d ie door e e n v e r w a n t e schim-
melsoort wordt ve roorzaak t , k a n men p ro -
b e r e n genez ing te bewerks te l l igen door 
het p e n s e l e n v a n d e a a n g e t a s t e g e b i e d e n 
met bo rax glycerine (5 op 30) en (of) gen-
t iaanviolet (1 % oploss ing) . 
Bufo mar inus , d e S u r i n a a m s e r euzenpad , 
wordt t egenwoord ig ook gebruik t a l s proef-
dier voor d e zwange r schaps t e s t . 

heRpeto-QeoQRAfische oienst 
(Dlenst voor het documenteren van waarne-
mlngen en vangsten van reptielen en amphibieen 
in Nederland.) 
Nu In de vrije natuur vrijwel alle leven op het 
reptielen- en amphibleengebied vcrstard is en 
wij onze waarnemlngen in dit seizoen als geein-
digd kunnen beschouwen. doen wij een beroep 
op elk lid dat in 1949 een hagedis, slang, pad. 
kikvors. salamander of welk ander reptiel of 
amphibie dan ook, heeft waargenomen — al 
is dit ook nog zo'n doodgewoon dier — zijn gege-
vens in te sturen (Uefst op de daarvoor be-
stemde documentatiekaarten) aan de heer D. P. 
van Wijk, Amersfoortscstraatweg 45, Bussum. 
Heb deze kleine moeite voor uw vereniging over! 
Elke mededeling, hoe schijnbaar onbelangrijk 
ook, kan lelden tot een beter inzicht over de 
verspreiding van de reptielen en amphibieen In 
ons eigen land. Stelt er alien een eer in aan dit 
grootse wcrk mede te werken. 
Niet uitstellcn! Nog heden documentatiekaarten 
bij de heer van Wijk aanvragen en deze na ont-
vangst direct invullen. 

VRAAG EN AANBOD, 
RUILRUBRIEK 

Ons buitengewoon lid, Dierenpark Wassenaar, 
Rljksstraatwcg 667, te Wassenaar, tel. K. 1751-9801, 
hoopt blnnenkort een zendlng Reuzenpadden 
(Bufo marinus) te ontvangen. welke slechts / 5,— 
per stuk behoeven te kosten. Bestellingen recht-
streeks bij deze instelling. 
Ons lid W. Kbhler, Lljsterbeslaan 6, Rotterdam 
Noord, vraagt wie er een Oostenrljkse kamsala-
mander mannetje (nog niet volwassen) wil rul-
len voor een idem wljfje. 
Vraagt tevens wle er een marmersalamander 
wljfje voor hem te koop heeft? 

Complete Jaargangen 6 en 7 te koop 
Voor nieuwe leden en andere belangslellendcn zijn 
nog enkele complete jaargangen 6 en 7 beschikbaar 
* / 5,— plus /0,10 porti Alleen te bestelkn door het 
storten van / 5,10 op Postrekening 527420 ten name 
van J. Th. ter Horst, 's-Gravenhage. 
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