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eRVARinqen met een javAanse sMvah-sLAnQ 
OOOR R. j . munniQ schmi&t, riiLveRsum 

Toen ik verleden jaar Augustus als ge-
demobiliseerd militair terugkeerde uit 
Java met de „Johan v. Oldenbarneveldt", 
had ik vier slangen bij me, die ik met alle 
behoedzaamheid meegesmokkeld had. Een 
ervan was al opgepeuzeld door de grootste 
van het viertal, voordat we de Indische 

echter zeer veel op de hier in Europa 
vcorkomende Aesculaapslang en kan een 
lengte bereiken van ruim 3 meter. Ik heb 
ze tenminste vaak van die grootte aan-
getroffen op Java. 
De hele geschiedenis aan boord zal ik 
hier niet verhalen, doch degenen onder u. 

Ptyas mucosus 

Oceaan verlaten hadden. Dit was uiter-
aard erg jammer, want het was ongetwij-
feld de mooiste en zeldzaamste van het 
viertal. Het was een Coluber Oxycepha les , 
een fel groene slang met een zeer opval-
lende, fel blauwe tong, welke zij in tegen-
stelling met de meeste andere slangen 
zeer traag op en neer beweegt. Er was 
toen nog over een groene zweepslang 
(Dryophis prasinus) van ongeveer 1,5 m. 
lang, de slangenkanibaal van 2 meter 
(Ptyas mucosus) en een slang welke ik 
helaas niet van naam ken, aangezien 
deze kans zag nog dezelfde dag vanmijn 
thuiskomst te ontsnappen. Zij geleek 

Foto: C. H. Munnlg Schmidt 

die een dergelijke zeereis al eens meege-
maakt hebben, weten wel, dat het lang 
niet eenvoudig is om dit allemaal illegaal 
te doen, ik denk hierbij vooral aan de 
iedere morgen weerkerende scheeps-
inspecties. 
Als voedsel had ik er slechts enkele 
padden bij ingesloten, doch deze waren 
al op toen we Priok verlieten. Van al deze 
slangen. heb ik er nu nog slechts een 
over. Een ontsnapte meteen, zoals reeds 
gezegd, de zweepslang hing op een ze-
kere dag niet lang daarna aan een slecht 
gei'soleerde electrische draad, want ik 
was na 2,5 jaar aiwezigheid absoluut 
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niet ingericht op de plaatsing van enige 
tropische slangen, terwijl de huisgenoten 
je niet met rust lieten, zodat er een gebrek-
kige installatie tot stand kwam teneinde 
spoedig een verwarming te verkrijgen. 
De overblijvende Ptyas mucosus nu, heeft 
wel de riodige hoofdbrekens gekost. Aller-
eerst is het moeilijk om een slang van die 
lengte een terrarium te geven dat groot 
genoeg is, doch hierin slaagde ik wel. 
De verwarming vond plaats door middel 
van electrische elementen in de bodem. 
Het dier at goed en ik had voedsel in 
overvloed. Doch de winter kwam en al-
hoewel ik voor een enorme voorraad kik-
kers gezorgd had, bleek al spoedig dat 
ik een distributiesysteem zou moeten in-
voeren d.w.z. ik moest er, bij gebrek aan 
levend voedsel, toe overgaan om rauw 
vlees te dwangvoederen. Ik begon dus 
in December — naast de kikkers — onge-
veer vier per week, ook rauw vlees te 
voeren en dit ging aanvankelijk prima. De 
kikkers at zij zelf nog, wat mij zeer mee-
viel, want zij was het met dat dwang-
voeren maar half eens en dikwijls zie je 
ze dan in hongerstaking gaan. Begin 
Februari waren mijn kikkers echter ge-
heel op en ik zag mij genoodzaakt om 
geheel op de dwangvoedering met rauw 
vlees over te gaan. 
Dit ging ook nog een maand goed doch 
toen begonnen zich duidelijke symptonen 
va verval van kracht te vertonen. Zij werd 
ernstig ziek, vooral door een nijpend kalk-
gebrek. Grote wonden vielen in de huid 
bij volgende vervellingen, die zich boven-

Waar de slangen in Zwitserland overal 
vocrkomen, is nog niet nauwkeurig vast-
gesteld. Desalniettemin kan men er zich 
ongeveer een beeld van vormen, waarin 
de Nederlandse slangenvrienden zeer ze-
ker wel belong zullen stellen. 
Van de Waterslangen (liever zou ik zeg-
gen waterminnende slangen, vert.) vinden 
wij er drie soorten: Natrix natrix L., Natrix 
tessellata Laurenti en Natrix maura 
(Linne) 
De „Ringslang", Natrix natrix, komt in 
Zwitserland overal voor; zij gaal in 't ge-
bergte tot op 2000 meter hoogte. Exem-
plaren van 110 tot 120 cm zijn geen zeld-
zaamheden. De grootste door mijzelf ge-
vangene had een lengte van 145 cm en 
maakte door haar plompe dikte een nog 
veel grotere indruk. Eens heb ik zelfs een 
vel gevonden van 180 cm, zodat met een 
maximale grootte van ongeveer 160 cm 
rekening gehouden kan worden. Deze oude 
vrouwelijke exemplaren zijn echter zeer 
zeldzaam. 
Wij onderscheiden hier enige varieteiten. 
In het Duits sprekende gedeelte van Zwit-

dien in steeds sneller tempo begonnen 
te voltrekken, wat de situatie nog on-
gunstiger maakte. 
Als de weerga ben ik toen begonnen met 
haar vleescapsules te geven, waarin ik 
melk en phosphorzure kalk stopte. De resul-
taten waren verbluffend. Het dier herstelde 
zich weer snel en was na een maand 
practisch weer geheel vrij van wonden! 
Inmiddels kwamen toen in Maart de eerste 
kikkers weer te voorschijn en ik voerde 
toen de kikkers op dezelfde manier als ik 
aanvankelijk het vlees gevoerd had. De 
slang was namelijk nog veel te zwak om 
zelf te eten. Zij leefde zichtbaar op en 
kreeg weer wat meer energie, terwijl zich 
op de littekens der wonden weer schubben 
begonnen te vormen, die bij iedere ver-
velling groter werden. Momenteel, Augus-
tus 1949, is het dier weer geheel de oude, 
doch het eigenaardige is, dat zij nu niet 
meer zelf wil eten, zodat ik haar nu uit-
sluitend met dwangvoedering in het le-
ven houd. 
Gedurende 9 maanden heb ik deze slang 
nu al op deze wijze verzorgd en zij is nog 
steeds in uitstekende conditie. 
Dit zijn dan de wederwaardigheden met 
mijn Javaanse sawahslang en een vol-
gende keer hoop ik eens iets te vertellen 
over mijn slangenterraria op Java. 
Aan Dr. L. D. Brongersma, Conservator van 
het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
te Leiden, die deze slang voor mij gede-
termineerd heeft, mijn hartelijke dank voor 
de medewerking. 

serland is de ringslang meestal met kleine 
vlekjes getekend, de kleur loopt van grijs 
tot grijsgroen en de halve maan is zeer 
intensief geel gekleurd. In Tessino, hei 
Italiaans sprekende Zwitserland, he'A men 
meer de grootgevlekte exemplaren aan, 
waarvan de kleur dofgrijs is. Een enkele 
keer worden zwarte exemplaren gevonden, 
die met witachtige of gelige spikkels be-
zaaid zijn (var. Sparsa Schreiber). Nog 
veel zeldzamer zijn de geheel zwarte, of 
zwarte exemplaren, waarvan de keel wit 
is. 
De ..Dobbelsteenslang", Natrix tessellata, 
komt men in Tessino net zo vaak tegen 
als de ringslang. Maximale grootte on-
geveer 110 cm. Ook hier onderscheiden 
wij twee varieteiten: de ene, olijfgroen 
met zwart-wil gevlekte onderzijde, is de 
hoofdvorm; daarnaast vindt men een en-
kele keer de bruine varieteit met een rose-
zwart gevlekte buik. Deze laatste komt in 
Italie vaak voor en schijnt van daar uit 
naar ons getrokken te zijn. 

De „Viperslang", Natrix maura, komt 
slechts in het Frans sprekende gedeelte 

6e sUnqen van zwitseRlano 
Met een foto OOOR paul schetty, slanqenpaRk maqqia-tessino 
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Vipera aspis In parlngsspel 
2 2 $ en 1 $ 
Foio: Paul Schetty Maggla 

van Zwitserland voor (Rhone-dal). Oi-
schoon in verschillende werken staat, dat 
zij ook in Tessino voorkomt, werd deze 
slang in de laatste tijd aldaar niet meer 
waargenomen. Deze kleinste der Zwitserse 
waterslangen wordt zelden longer dan 60 
cm. Exemplaren van 30—40 cm ziet men 
veelvuldig. Zij is eveneens groenachtig 
grijs, de ocellen (bi'-ogen) zijn vaak zeer 
duidelijk getekend en doen aan de Spaan-
se varieteit denken, terwijl de dieren in 
Marokko meer geel of bruin zijn. 
Van de Landslangen hebben wij eveneens 
drie soorten, namelijk de „gladde-slang", 
de „aesculaap-slang" en de „toornslang". 
De „GIadde-£lang", Coronella austriaca 
Laurenti, bewoont geheel Zwitserland. 
Vaak komt ze met de adder in dezelfde 
streek voor. Normaal heeft ze tamelijk 
kleine vlekken, wordt 80 cm lang, maar 
in de hoge dalen van het gebergte in 
Tessino vindt men tussenbeide een zeer 
mooie varieteit, waarvan de grote vlekken 
net- als bij de „luipaard-slang" donker 
gezoomd zijn en die wij de varieteit „leo-
pardina" noemen. Deze kan tot 1 m lang 
worden. 
De „ Aesculaap-slang", Elaphe longissima 
Laur., is niet algemeen. In Wallis en Tes-
sino, waar ze inheems is, wordt ze tegen 
2 meter lang. Zulke grote exemplaren zijn 
echter zeldzame uitzonderingen; veelvuldig 
komen exemplaren van 110—140 cm voor. 
Zij bewoont de bossen, waar de tamme 
kastanjes groeien en komt nog voor op 
een hoogte van 1000 m. 
De „ToornsIang", Coluber viridi-flavus, 
komt zeer veel voor in Tessino en Frans-
Zwitserland. Exemplaren van 140—150 cm 

zijn reeds agressieve slangen, die iemand 
bloedige verwondingen kunnen toebren-
gen. Door hun ongelooilijke vlugheid zijn 
ze zeer moeilijk te vangen. Behalve de 
gewone, geel-zwart gespikkelde soort, 
treffen we ook nog geheel zwarte exem-
plaren aan, die dan echter steeds geheel 
volwassen zijn. 
Giislangen. De ..Adder", Vipera berus L., 
bewoont het kanton Graubiinden en komt 
in de omtrek van St. Moritz veelvuldig 
voor. Geheel zwarte exemplaren (var. 
prester) zijn ook niet zeldzaam. Zij bereikt 
een lengte van 60 cm. Men treit ze in alle 
mogelijke kleurschakeringen, tussen het 
lichtste lichtgrijs en donkerbruin, aan. Als 
een merkwaardigheid zou ik hier willen 
opmerken, dat de bekende dierenverzor-
ger Stemmler te Bazel, adders nabij Entle-
buch aantrof, waarvan het aarsschild, 
evenals bij de niet giftige slangen, ge-
deeld was. 
De „Aspis-adder", Vipera aspis, bewoont 
de Jura, Tessino en trekt ook nog noorde-
lijk tot in 't „Berner Oberland". Wij kunnen 
duidelijk twee ondersoorten onderschei-
den: de Jura-adder heeft een zeer smalle 
tekening, fijnere schubben en blijft kleiner 
dan de Tessino-adder, die een zeer brede 
tekening en ten dele in ocellen opgeloste 
band heeft. De Jura-adder, gekenmerkt 
door een dikkere kop, trok van Frankrijk 
Zwitserland binnen. Zij bewoont wijnber-
gen, stenen muren en met rolstenen be-
zaaide hellingen. Grootte ongeveer 60—70 
cm. De Tessino-adder, Vipera aspis italica, 
komt vanuit Italie hierheen, wordt iets 
groter, 82 cm, en is veel kleurrijker. Bij 
beide ondersoorten vindt men overgangen 
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in de tekening. Geheel zwarte of hout-
achtig-bruine exemplaren, zonder enige 
tekening, vond ik op verscheidene plaat-
sen, maar toch zijn die zeer zeldzaam. De 
meest voorkomende varieteit is geelachtig 
grijs en heeft, net als de Vipera ammodytes 
Linne, een zigzag band. 
Een h'er veelvuld g voorkomende vorm is 
van boven zwart, aan de rij schubben, 
evenals aan de keel, prachtig bordeaux-
rood. 

woRmen 
Er zijn in Nederland verschillende namen 
voor de worm in omloop; zo spreekt men 
van de aardworm, regenworm, pier, enz. 
Gaan we de worm van dichtbij bekijken, 
dan zien we duidelijk het verschil tussen 
voor- en achterkant van het lijf. Vooraan 
de mond, omsloten door een paar lippen, 
en achteraan de aarsopening. Deze laatste 
is heel duidelijk te merken, wanneer men 
hem opneemt en de worm er wat aarde 
uitperst. Deze aarde zien we veel in hoop-
jes liggen bij de ingang der gangen, de 
zogenaamde „wormenhoopjes", besiaan-
de uit uitgeperste aarde. De worm vreet 
zich een weg door de grond, het voedsel 
in zich opnemende en de afval op gezette 
tijden u:tpersende. Ook afgevallen blade-
ren worden gegeten. Door dit alles is de 
worm een zeer nuttig dier; hij graaft gan-
gen, houdt de aarde dus poreus, zet de 
aarde om en maakt door het eten van 
bladeren, die hij in zijn gangen sleept, de 
grond vruchtbaar. 
Bezien wij het lichaam verder, dan be-
merken wij, dat bij volwassen dieren aan 
het vooreinde van 't lichaam verdikkingen 
zitten. Deze verdikking is het zogenaamde 
clitellum. Hierin komen de uitmondingen 
uit van de voortplantingsorganen. De 
worm heeft zowel mannelijke als vrouwe-
lijke geslachtsorganen, is dus tweeslach-
lig; toch kan de worm zichzeli niet be-
vruchten. Voor de paring moeten twee 
exemplaren aanwezig zijn. Na de paring, 
waarbij de verdikkingen tegen elkaar ge-
legd worden, vormen zich hierin de eieren. 
Zijn deze laatste rijp, dan wordt er een 
cocon van gemaakt, waaruit de jonge die-
ren kruipen. Ogen heeft de worm niet en 
is dus blind. 
De manier van voortbewegen, welke golf-
vormig is, geschiedt door het lichaam om 
beurten breder en nauwer te maken. Dit 
kan men heel goed constateren, wanneer 
men een worm tussen de vingers neemt. 
En nu nog iets over de bouw van het 
lichaam. De worm heeft een zenuwstelsel, 
dat touwladderzenuwstelsel wordt ge-
noemd. Om de slokdarm ligt een ring 
spieren, terwijl van daar uit door het hele 

Adderbeten van de beide Vipera-soorten 
worden zelden gemeld. In de afgelopen 
dertien jaren kon ik er in mijn woongebied 
slechts 7 constateren, waarvan ik zelf er 
twee gekregen had. Echter zijn de ver-
liezen aan geiten, door beten van giislan-
gen, aanzienlijk, omdat deze melkdieren 
buiten overnachten. 

(Vertaling: A. T. Reijst) 

OOOR a. v. 6. QRaap, ooRORecht 
lichaam strengen lopen met knoopvormige 
verdikkingen. Uit elk segment komen weer 
een of twee zijtakken, zodat de naam 
touwladderzenuwstelsel zeer juist gekozen 
is. 
Hoe boort de worm zich een gat in de 
grond? De ringspieren worden samen ge-
trokken, de lengtespieren verslappen. Het 
lichaam wordt dus dunner en longer en 
duwt de kop tegen het eerste laagje grond 
aan. De lengtespieren worden nu samen 
getrokken, de ringspieren geven mee: de 
worm wordt dikker. De aarde wordt weg-
gedrukt en het begin van de gang is er. 
Zo boort hij rusteloos door, al etende en 
gravende. Om een worm, die in de grond 
zit, naar boven te krijgen, bestaan ver-
schillende manieren. Men giet ler plaatse 
een oplossing van bleekloog en het resul-
taat is enorm. Alleen voor onze terrarium-
lieihebberij niet aan te raden, daar we niet 
graag zouden voeren met dieren, die met 
bleekloog in aanraking zijn geweest. De 
beste manier is wel een riek in de grond 
te steken en dan, door met de hand tegen 
de steel te slaan, een enorme aardbeving 
(althans volgens de worm) te imiteren. 
Zij weten zich geen raad en vluchten naar 
boven. (In het Belgische tijdschrift „Cul-
tuur en Handel" vonden we een artikeltje, 
waarin men wormen zocht met behulp van 
electrische stroom. Red.) 
Maar heeft u wel eens opgemerkt, dat het 
niet altijd meevalt een worm, die halver-
wege de aarde is, helemaal uit zijn gang 
te Irekken? We krijgen dan de spierwer-
king van zoeven weer te zien. Het lichaam 
wordt ter plaatse dikker gemaakt en de 
worm zet zich schrap. Daarbij komt nog, 
dat de huid niet geheel glad is, maar op 
bepaalde plaatsen ruw. Op sommige plek-
ken in de huid zitten zakjes, waarin bor-
steltjes van haar zitten. Deze dienen om 
terugglijden te voorkomen en het schrap-
zetten te vergemakkelijken. Deze haar-
borsteltjes steken buiten het lichaam uit 
en worden door spierwerking bewogen. 
Vandaar ook, dat de worm behoort tot 
de Claetopdae (borstelwormen); maar aan-
gezien het lichaam niet veel van deze 
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borstels heeft, valt hij ook onder de Oligo-
chaetae (armborsteligen). 
De worm hee!t dezelfde kleur bloed als 
de mensen. Heel de wormenhuid bestaat 
uit een netwerk van bloedvaatjes. De kleur 
van het bloed komt van de haemoglobine, 
het ademhalingspigment. Deze haemoglo-
bine staat in nauwe betrekking met de 
zuurstofopnemmg; is namelijk de zuurstof 
in voldoende mate aanwezig op de plek, 
waar de worm zich bevindt, dan wordt 
de haemoglobine omgezet in oxyhaemo-
globine, dit is een chemische verbinding 
van zuurstof met haemoglobine. 
Onder normale omstandigheden is de huid 
van de worm voldoende in staat om de 
zuurstofbehoefte te dekken. De zuurstof, 
die niet gebruikt wordt, blijft als reserve 
bewaard. Maar zit de worm nu onder 
moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld 
ergens in een muf gangetje een meter 
diep onder de grond en wordt de tempe-
ratuur lager, dan nemen de weefsels veel 
meer zuurstof op, hetwelk weer uit de 
reserve kan worden geput. Zij kunnen zich 
dan ook veel beter en longer handhaven 
tegen ongunstige omstandigheden dan an-
dere diersoorten. 
Willen we nu eens nagaan, welk nut de 
worm heeft voor ons, terrariumhouders. 
De worm vormt een uiterst goed voedsel 
voor de meeste onzer terrariumbewoners; 
padden, kikkers, salamanders, ze nemen 
ze alle dolgraag. Het is hun hooidvoedsel. 
De boomkikker, hoewel er niet aan ge-
wend, weet ze in het terrarium te waat-
deren. Zorgt men steeds voldoende wor-
men te hebben, en dan nog liefst in ver-

padhaqedissen 
Tot de aardigste pleegdieren, die zich de 
hagedissenliefhebber maar wensen kan, 
behoren ontegenzeggelijk de padhagedis-
sen. Reeds in hun vaderland, de Zuid-
Westelijke staten der Verenigde Staten en 
het Noordelijk deel van Mexico, zijn deze 
diertjes door hun merkwaardige gestalte 
en hun zonderlinge gedragingen zeer be-
kend en gewild. 
Jarenlang was het dan ook mijn vurigste 
wens eens een paartje van deze hage-
dissen te bezitten. Imporlen waren echter 
zeldzaam, de prijzen hoog en kwamen er 
eens enige van deze reptielen naar 
Europa, dan waren ze wis en zeker van 
te voren verkocht. 
Precies 12 jaar geleden ging mijn wens in 
vervulling. Dank zij mijn connecties ver-
kreeg ik langs een omweg vijf stuks tege-
lijk ter verzorging. Mijn opwinding was zo 
groot, dat ik op het eerste moment bijna 
niet in staat was om het transportkistje 

schillend iormaat, dan is het wel 't beste 
en gemakkelijkst te geven voedsel, dat 
er bestaat. „Maar," wordt er dikwijls aan-
gevoerd, „ze kruipen zo vlug de grond 
in." Dit is inderdaad een feit. Neem b.v. 
de Vuursalamander, die vaak pas toe-
hapt, net als de worm in het in allerijl 
gemaakte gangetje kruiptl Dit is volgens 
sommige schrijvers te ondervangen, door 
b.v. de koppen der wormen af te hakken. 
Een andere manier is eerst de wormen te 
dcden, door ze in kokend water te stoppen. 
Maar dit behoeit toch niet, lezers. We 
hebben toch onze voederbakjes en we 
kunnen toch zelf ingrijpen, als de worm 
de plaat wil poetsen! Maar is het nu zo 
heel erg, wanneer er eens een worm weg-
kruipt? Hpus, vandaag ol morgen valt hij 
toch ten prooi. En hij doet in uw bak nog 
nuttig werk: omzetten der aarde, gaswis-
seling, het sproeiwater dringt gemakke-
lijker door, enz. 
De worm is een dier, dat gemakkelijk te 
overwinteren is. En dit punt is zeer be-
langrijk. Heel veel lieihebbers zorgen pri-
ma voor hun dieren, maar in de moeilijk-
ste periode, wanneer de dieren uit hun 
winterslaap komen — de ene vroeg, de 
andere laat —, dan zitten we met onze 
handen in 't haar, als we direct geen 
voederdieren bij de hand hebben. Laten 
we toch ook om de voederdieren denken. 
Moeilijk is het niet: een oude emmer of 
teil, gevuld met aarde, een kluitje wormen 
er in en vorstvrij wegzetten. Ziedaar alles 
wat u heeft te doen om er zeker van te 
zijn, voedsel bij de hand te hebben, wan-
neer het nodig is. 

6 O O R q. f. k i e n e p , BeRn 
Vertaling: A. T. Reijst 

open te maken, ofschoon ik niet de minste 
idee had wat er in zou zitten. 
U zult er om lachen, maar mijn grootste 
en meest intensieve belevenis was, is en 
blijit altijd de aankomst van een zending 
dieren. Eindelijk waren het kistje en het 
zakje geopend. Eerst een schreeuw van 
vreugde, daarna greep de schrik mij beet, 
welke mij als "een straal koud water langs 
mijn rug liep. Als een hoopje ellende lagen 
daar vijf padhagedissen, bewegingloos, 
vervuild en besmeerd in een hoekje van 
de zak. Alle vijf hadden diarrhee gehad. 
Zodra ik weer een beetje tot me zelf was 
gekomen gaf ik eerst de bijna levenloze 
dieren een bad, zette ze in een direct ge-
reed gemaakt terrarium en schakelde de 
verwarming in op 25° C. Na vier uren van 
angstig afwachten openden twee der die-
ren — die schijnbaar de zwakste waren — 
de ogen, terwijl de drie anderen de mor-
gen niet meer haalden. 
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Padhagedlssen Foto: G. F. Klener. Bern 

Ik haalde nog eens de bodemgrond van 
het terrarium er uit, deed er een nieuwe 
laag uitgegloeid kwartszand in en scha-
kelde de contact-thermcmeter van de ver-
warming in op 35'- C. Aangezien ik van 
deze zending van te voren geen kennis-
geving had ontvangen, moest ik dadelijk 
op jacht naar voedsel, want het was zeker, 
dat de dieren dagenlang niets hadden ge-
geten. Maar alles wat ik ze aanreikte, 
spinnen, keldermotten, kleine kevertjes, 
mieren, jonge meelwormen en sprink-
hanen, werd geen blik waardig gekeurd. 
Wat moest ik dus doen 
Om de zwakke diertjes tenslotte nog te 
redden bleef slechts de dwangvoedering 
over. Maar waarmede, zonder de dieren te 
verwonden? Teneinde raad wreef ik jonge 
meelwormen, spinnen en mieren fijn tot 
een papje en vermengde dit alles met 
eidooier, opdat het geheel beter naar be-
neden zou glijden, en goot dit soepje door 
een trechter bij de beide zorgenkinderen 
naar binnen. Gedurende 14 dagen kreeg 
elk dier drie maal daags zijn portie, zon-
der dat het tot de gevreesde complicaties 
kwam. Alleen heeft geen der beide dieren 
gedurende al de tijd ontlasting gehad. In 
verband hiermede gaf ik derhalve aan 
beide dieren een lauwwarm bad, hetwelk 
na 10 minuten leidde naar het gewenste 
succes, te weten de ontlasting. 
Sederl dien heb ik de hagedisjes steeds 
een bad gegeven en tot mijn verwonde-
ring heeit zich nimmer een der padhage-
dissen daartegen verzet. Ze werden pas 
onrustig als het water koud werd. Na 14 
dagen bracht ik weer levend voer in het 
terrarium en reduceerde de soepmaaltijd 
tot een maal per dag. De diertjes waren 
zichtbaar opgeknapt en hapten de ene 
spin na de andere weg. Alle ander voed-
sel werd niet aangekeken. Daarna wer-
den jonge wandelende takken gedurende 
twee dagen geaccepteerd en toen weer 

versmaad. Ik slrooide te dien einde eieren 
op het punt van uitkomen in de kooi. Nu 
probeerde ik het eens met kakkerlakjes 
(of huiskrekeltjes, als men ze zo wil noe-
men), Gryllus domesticus. Huiskrekeltjes 
vormen, zo tussen haakjes gezegd, een 
buitengewoon voedzaam en graag ge-
accepteerd voedsel voor alle mogelijke 
hagedissoorten, die geen winterslaap 
houden. Tot mijn grote opluchting sloeg 
dit voedsel in. Ik verhoogde nu de ver-
warming overdag tot 40 graden O en liet 
die 's nachts tot op 20 graden C. dalen. 
Deze temperaturen schenen de diertjes het 
beste te bevallen. Op regenachtige dagen 
werden ze bovendien nog door een ter-
rosollamp twee uur lang bestraald. Ver-
der elke morgen duchtig met warm water 
bestoven, dat deed de eetlust toenemen, 
evenals hun welzijn. 
Aangezien de diertjes 's nachts en op 
donkere dagen zich tot aan hun kop in het 
warme zand woelden, moest deze laag 
6—7 cm dik zijn en geen harde ondergrond 
bevatten. Hoe dikker de zandlaag, hoe 
beter de warmte daardoor vastgehouden 
wordt, en des te behaaglijker en veiliger 
woelen zich dan de dieren. 
Padhagedissen hebben volgens de opge-
dane ervaringen veel behoefte aan warm-
te en zijn zeer tere dieren, die bij ondoel-
matige verzorging het nooit longer dan 2 
tot 3 maanden uithouden. Daarom zijn ze 
voor een beginneling niet aanbevelens-
waardig, want bij deze dieren moet men 
de manier van verzorgen aanvoelen. 
De sterfte cnder de dieren is, daar zijn 
alle ernstige importeurs het met elkaar 
over eens, ook de reden, dat deze zo 
mooie en spoedig mak wordende dieren, 
maar zo zelden gei'mporteerd worden. 
Van de vele bekende soorten wordt onze 
Prynosoma comutum (Harlan) — de ge-
doornde padhagedis — het meest ge'im-
porteerd. Een andere soort, Phrynosoma 
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blainvillii blainvillii Gray (volgens het 
„Handbook of Lizards" van Hobart M. 
Smith uit de Verenigde Staten, schijnt men 
daar dit dier „Phr. coronatum blainvillii" 
de „San Diego Horned Lizard" te noemen) 
waarvan zo nu en dan een enkel exem-
plaar ingevoerd werd, is door de rode 
kleur van de rug opvallend mooi en het 
dier is beter in het leven te houden. Deze 
soort is wat voedsel betreft veel minder 
kieskeurig en heeft bij lange na niel zo'n 
behoeite aan warmte. Eigenaardig is de 
manier waarop de dieren hun voedsel 
opnemen, ze laten hun tong net als de 
kameleons en de padden naar voren 

Een veelvuldig voorkomende afwijking, 
welke veel sterfte onder onze terrarium-
dieren veroorzaakt, is de z.g. legnood-
cachexie. Cachexie wil zeggen, een 
slechte voedingstoestand tengevolge van 
ziekten. 
De laalste tijd ontving de sectiedienst ver-
scheidene gevallen ter behandeling, waar-
onder m.i. bij enkele mogelijk de dieren 
in het leven behouden hadden kunnen 
worden, indien er handelend was opge-
treden. 
Er werden door mij o.a. secties verricht 
op (chronologisch gerangschikt) een 
Natrix natrix (Ringslang); een Amerikaans 
boomslangetje waarvan de naam onbe-
kend was; Salamandra salamandra (Ge-
vlekte land- of vuursalamander); Lacerta 
agilis (Zandhagedis); Uromastyx acanthi-
nurus (Doornstaarthagedis), welke alien 
aan legnood-cachexie ten gronde waren 
gegaan. Wij kunnen de slachtoffers naar 
gelang het verloop van de verschijnselen 
in twee groepen indelen en wel: 
a. de dieren, welke het wel gelukt de 

eieren na veel moeite af te zetten, maar 
dermate door dit proces uitgeput wor-
den, dat zij weigeren of niet in staat 
zijn voedsel tot zich te nemen, 

b. de dieren, welke gedurende het afzet-
tingsproces door uitputting sterven. 

Om het verloop dezer verschijnselen bij 
bovengenoemde dieren beknopt te memo-
reren: 
de Ringslang, welke bij aankoop reeds 

schieten, om de voederdieren ie pakken. 
Deze kleine op de grond levende leguanen 
beschikken verder over een zeer interes-
sant, zij het dan ook ongevaarlijk afweer-
middel. In allerhoogste opwindingstoestand 
zijn ze in staat, uit de ooghoeken enige 
bloeddruppels te spuiten.") (Slot volgt) 
*) Zle hlerover, wat ik daaromtrent vermeld heb 
in Lacerta Ve jaargang biz. 84 bovenaan. waarbij 
ik dit in twijfel trok en ook hetgeen ons lid 
de heer J. Bovenkerk op bldz. 104 van de Vie 
jaargang daarover schreef. Indien echter de 
schrijver van dit artikel zulks zell heeft waar-
genomen, moeten wij wel aannemen, dat dit wel 
mogelijk Is. Overigens blljkt schrijver vrijwel de-
zelfde ervarlngen als Ik gehad te hebben. 

(Vertaler.) 

Adres Sectiedienst: J. Bovenkerk Jr.. Oostzaan-
straat 21II, Amsterdam C. 
Aan dit adres zijn ook de formulieren verkrljg-
baar, welke nodig zijn wanneer men een dier 
ter onderzoek toezendt. Bij aanvraag gelieve 
men postzegel voor toezendlng bij te voegen. 
Bij elke sectie dient een formulier in duplo te 
worden bijgevoegd. Secties op gestorven dieren 
geschleden gratis voor leden. 

bevrucht bleek te zijn, zette kort na het 
aanschaffen de eieren af. Daarna weigerde 
zij alle voedsel, hield het echter nog enige 
maanden uit, gedurende welke periode 
het dier volkomen inactief was. 
De Zandhagedis werd enige maanden 
voor de dood gevangen. Vier dagen na de 
eiafzetting stierf zij. In deze vier dagen 
weigerde zij alle voedsel, zocht 's nachts 
de ruslplaats niet meer op en zat dag en 
nacht met de kop in het zand op dezelfde 
plaats. 
Bij deze dieren gelukte de eiafzetting wel, 
zij het na veel moeite. De navolgende die-
ren gingen gedurende het afzettingsproces 
dood. 
Het Amerikaanse boomslangetje zette kort 
na . aankomst slechts twee van de drie 
eieren af, waarna zij stierf. 
De Gevlekte land- of vuursalamander is 
slechts anderhalve week in het bezit van 
de koper geweest. Deze soort is levend-
barend en in het onderhavige geval be-
vonden zich veertig larven in de beide 
eileiders. Het lukte haar niet de jongen af 
te zetten. 
Ook de Doornstaarthagedis lukte het niet 
de vier en twintig grote eieren af te zet-
ten. Wat bij al deze dieren in 't oog valt is 
wel dit, dat zij voor de vangst reeds be-
vrucht waren. 
Welke mogelijke oorzaken zijn aan te wij-
zen voor deze afwijking? De voornaamste 
lijkt me wel deze: dat door de sterke 
milieuveranderingen, waaraan de dieren 

DIENST VOOR SECTIE VAN REPTIELEN EN AMPHIBIEEN 
LegnooO-cachexie BIJ Reptielen en amphiBieen 
OOOR ]. BovenkeRk JR., amsteR&am c. 
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onderhevig waren (bij vanger, handelaar 
en terrariumhouder) het natuurlijk even-
wicht verbroken werd en in het bijzonder 
de storingen van de klieren met inwendige 
afscheiding kunnen hier van belong ge-
acht worden. 
Als tweede factor, die in verband staat 
met de eerste, zien wij hoe moeilijk het 
soms is om pas g e v a n g e n dieren spontaan 
aan het eten te krijgen. Er treedt dienten-
g e v o l g e bij drachtige dieren — bij welke 
een groter energie-verbruik plaats heeft 
— sneller uitputting op. Dan zou mogelijk 
nog een zeer groot aantal eieren of 
jongen, zoals bij de Gevlekte landsala-
mander en de Doornstaarthagedis, oorzaak 
kunnen zijn van een te sterke rekking van 
de eileider-wand, waardoor deze niet 
meer of onvoldoende in staat is om door 
contractie de eieren of larven uit te 
drijven. 

De genoemde oorzaken staan niet op zich-
zelf, maar oefenen een meer of mindere 
wisselwerking op elkander uit. 
Waar het dier gedurende en na de eiaf-
zetting in het l even blijft, zoals bij de ge -
geven voorbeelden, lijkt mij „dwangvoe-
deren" de a a n g e w e z e n w e g om te trach-
ten haar in 't leven te houden. 
Wat de moeilijkheden bij de eiafzetting 
zelf betreft, zou toediening van achterkwab-
hormoon van het hersenaanhangse l (hypo-
physis) een mogelijkheid kunnen zijn om 
de eiafzetting te doen gelukken. Degene, 
die bij zijn dieren met dergelijke moeilijk-
heden te kampen heeft of krijgt, ge l i eve 
zich — indien het niet te kostbare dieren 
betreft — tot de sectiedienst te wenden 
(met postzegel voor antwoord) om met ge -
noemd hormoon proeven in deze richting 
te nemen. 

van onze BiBliothecARis 
Het adres van onze bibliothe-
caris is: 
De heer A. T. Rei)st, Hoog-
straat 47, Koog a. d. Zaan. 
Aan dit adres is tevens ge-
vestlgd onze ,,Inllchtlngen-
dienst", waar onze leden alle 
mogelljlce vragen over de lief-
hebberii, dus over de terra-
Tlumkunae en herpetologie, 
kunnen stellen. 
Postzegel voor antwoord dlent 
te ztjn lngesloten. 

In de maand December zullen de leden een 
catalogus van onze bibliotheek, bevattende 195 
nummers, toegezonden krijgen. Voorloplg heb-
ben wij de catalogus gerangschikt op nummer-
volgorde, omdat er momenteel nog te veel mu-
tatles voorkomen. Later kunnen wij er dan een 
samenstellen op alphabetlsche volgorde. 
De leden worden verzocht deze catalogus goed 
te bewaren, omdat het drukken zeer kostbaar 
is geweest. 
Duplicaten kunnen slechts worden verstrekt 
tegen een vergoeding van 50 cent per exemplaar. 
Per lid wordt slechts eenmaal een gratis cata-
logus verstrekt. 
De nummers 182 t / m 195 zijn eerst ter lezlng 
beschikbaar voor zover een jaargang compleet 
Is en is ingebonden. 
VerrlJkt u w . kennis op ons gebied door veel te 
lezen. 

INBINDEN 7e JAARGANG. 

Nu wij de index van de 7e jaargang van ons 
orgaan hebben toegezonden met ons November-
nummer, kan ook deze Jaargang weer worden 
ingebonden. 
Dit kan collectlcf geschieden tegen een prijs van 
/ 3,—, inbegrepen franco terugzenden! 
Ultvoering als vorige jaren, met zwart l innen 
rug, dubbel genaald en met binnenrug, voorzien 
op de rugzijde met de aanduidlng „LACERTA 
VII" in goudopdruk. 
Men zende de jRargang, behoorlijk verpakt en 
vollcdig gefrankcerd toe aan onze bibliothecaris: 
A. T. Reijst, Hoogstraat 47, Koog aan de Zaan 
onder gelijktijdigc storting van / 3,— per jaar-
gang op zijn postrekening 310551. 
Vrlendelljk verzoek om alleen op deze wljze te 
betalen om een ingewikkelde administrate te 
voorkomen. 15 Januarl 1950 gaat alles naar de 
binder, dus daarna kan niets meer worden ge-
accepteerd. 
Laat uw kostbare losse nummers niet sllngeren, 
zonder twijfel raken ze dan weg, en vervanglng 
Is niet meer mogelijk. 

VRAAQ en aariBoo, 
RUlLRUBRiek 

Mededeltngen worden gratis 
opgenomen. Zt) moeten utter-
lljk de lOe van de maand in 
het beztt zijn v/d redacteur! 

Ons lid J. C. Scholten, Borssenburgpleln 16 III, 
Amsterdam Zuld verzoekt aanbiedingen van 
diverse soorten Muur- en Zandhagedissen. even-
tueel te rullen voor verschillende soorten tropi-
sche planten. 
Ons lid A. w . Lindcman, Vondellaan 36, Bever-
wljk zou gaarne in het bezit komen van een 
hoeveelheld wandelende takken. Wie kan hem 
hleraan helpen? 
Ons Ud R. van Iersel, de la Reljweg 148, Den 
Haag heeft wegens kleiner gaan wonen over-
corn pleet: 
4 Heikikvorsen 25 ct; 6 Rugstreeppadden 25 ct; 
2 grote Vuursalamanders / 1,50; 4 jonge Vuur-
salamanders (dit Jaar) 35 ct; 2 Groene padden 
(Bufo vlridls) 60 ct; 1 Knoflookpad 40 ct; 1 
Pelodytus punctatus (Slijmkikvors) / 1.—, prij-
zen per stuk. 
Ons lid P. de Graaf, Breughelstraat 26, Antwer-
pen (Belgie) heeft aan te bleden: 
1 Pseudemys d'Orbigny (Brazillaanse slerschild-
pad) plm. 4 cm. B. frs. 100.—; 
1 Testudo dentlculata (Brazillaanse woudschild-
pad) B. frs. 140,—; 
1 Testudo chilensls (Argentijnse landschildpad) 
B. frs. 120.—; 
2 Europese moerasschildpadden B. frs. 60.— per 
stuk. (100 B. frs. is / 7,61). 
Op gezette tijden kan dit lid ook tropische am-
phibieen en reptielen uit Brazllie en Argentlnle 
leveren. Men gelieve wensen kenbaar te maken. 
Verzoeke internationale antwoordcoupon in de 
brief te doen sluiten. 

Rectiflcatie. Men wordt verzocht in nummer 12 
van de 7e jaargang op paglna 102 een verbete-
rlng aan te brengen. Er staat „Pofadders uit 
Amerlka". Men wijzige dit in ,,Pofadders uit 
Afrika". 
Deze slangen komen nl. niet in de nieuwe we-
reld voor maar zUn de typlsche bewoners voor 
het Afrikaanse werelddeel. 


