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BAlkan-vARieteiten van tRituRus vulqaRis 
OOOR j . B. ten veen, Rotterdam 

Uit mijn vorige artikeltjes blijkt duidelijk, 
dat de 3 zuidelijke schiereilanden van 
Europa een gehele serie mooie varieteiten 
bezilten van onze inlandse salamanders. 

met het dier alleen te noemen. 
De 2e varieteit is de graecus (Woltersiorff), 
welke over een groot gedeelte van 't zui-
delijk deel van Dalmatie, Albanie, Monte-

J-l %*• r l s l r -

Triturus tomasinii g in voorjaar 
Tekening: Th. Cornellssen, naar een loto door H. Gever 

Niet het minst is dit het geval op de Bal-
kan met de Kleine watersalarnander, waar-
van minstens 4 varieteiten voorkomen. De 
meest noordelijke is de varieteit Schrei-
beri, welke voornarnelijk voorkomt bij 
Zara (N. Dalmatie). Het schijnt een dwerg-
vorm te zijn, maar persoonlijk ken ik dit 
dier niet en een goede beschrijving ervan 
kan ik nergens vinden, zodat ik volsta 

negro, Griekenland, Korfoe en verschillen-
de andere Griekse eilanden verspreid is. 
De lichaamsbouw bij het 9 is gelijk can 
de typica, de O* toont veel overeenkomst 
met de Draadstaart salamander. Hij heeft 
naast de lage gladde kam 2 opstacnde 
lijsten, de staart eindigt stomp en heeit 
dan een 7 mm lang drcadvormig aan-
hangsel. Van de kleur vallen op de grote 

25 



zwarte vlekken op de buik, die verder 
oranje-geel gekleurd is. De staart is dik-
wijls zwait ol althans donker omzoomd. 
Van deze varieteit komt een zeer mooie 
plaatselijke varieteit voor in de omgeving 
van Cattaro. De volledige naam van dit 
Iraaie dier luidt: Trituris vulgaris tomas-
inii (Wolterstorff) naar de Hongaarse ca-
valerie-officier die het ontdekte. (Zie 
tekening.) 
De grondkleur is meest heldergeel met 
bij de CfC grote zwarte scherpomlijnde 
vlekken, bij de 9 9 meest zeer kleine 
zwarte stipjes. Ook de buikzijden hebben 
op oranje-rode ondergrond resp. grote 
zwarte vlekken en kleine stipjes. De ach-
terpoten zijn bij de CTO" in de paartijd 
zwart, maax missen de zwemvliezen, 
welke we van T. palmatus kennen. De 
kam kan hoog worden, is gaafrandig en 
begint in tegensteUlng met de typica vex 
op de xug. De kam is bovendien lichter 
dan de lichaamskleur en maax zeer wei-
nig gevlekt. De ondexzoom van de staaxt 
is matglaskleurig, in tegensteUlng met alle 
andexe bekende varieteiten en ongevlekt. 
Alleen de staartwortel is nu eens xood en 
dan weex blauwachtig gekleurd. Nooit 
komen deze kleuren samen voox, zoals bij 
de typica vaak het geval is. Ook hier vin-
den we aan de zeex stomp elndigende 
staart een duidelijk draadje. Eveneens zijn 
de 2 lijsten langs de rug aanwezig. 
Van deze varieteit woxdt beweerd, dat zij 
hun eiexen a a n stenen afzetten, maax bij 
mij hebben ze — evenals alle andexe Tri-
turussoorten — hun eieren slechts in de 
planten gelegd. Misschien dat ze in plan-
tenarme wateien hiextoe overgaan, het-
geen doox Koch zou zijn waaxgenomen. 
In 1926 kreeg ik uit het xesultaat van een 
expeditie naa i de Dglmatische kust doox 
Dx Paul Kuliga en Koch 2 pxachtige paar-
tjes, welke texstond na aankomst begon-

padhaiQe&.ssen 
(vervolg en slot van pag. 23) 

Ik kon zulks slechts eenmaal waamemen, 
gedurende het dwangvoeren met de soep, 
sedert dien heeft geen der beide diexen het 
ooit meex gedaan. 
Later kwam ik nog twee keer in het bezit 
van Padhagedissen, gesn enkel dier heeit 
ooit een poging gedaan om te bijten of 
nog eens bloed gespoten. Pech heb ik 
echter met allemaal gehad. De eerste twee 
verloor ik, nadat ik ze negen maanden in 
verzorging had gehad door een delect 
a a n de verwaxmingsinstallatie; een daar-
op volgende longontsteking sleepte de 
brave zoxgenkindexen van mij weg. Van 
de vier stuks, die ik latex kreeg, stiexven 
er dxie, zondex zichtbaxe ooxzaak, al na 
een maand, ook het dadeUjk daaxop on-
dernomen sectie-onderzoek gaf geen uit-

nen te leggen. In ongeveer een maand 
had ik hiervan bijna 200 larven en eieren. 
Evenwel brak in dit jaar een besmettelijks 
ziekte onder mijn dieren uit, waardoor ik 
ook deze schoonheden verloor. Ik dacht 
ex toen in 'n moedeloze bui aan, de ge-
helo liefhebberij maar op te xuimen, maax 
wexd doox wijlen Dx Wolterstorlf, Paul 
Sanger en andere vooraanstaande lief-
hebbers weer zo ovexvloedig van eieren 
en jonge dieren voorzien, dat ik geheel 
opnieuw ben begonnen. 
Onder de talrijke eieren welke ik van 
wijlen Dx Wolterstorlf ontving, waren er 
vele van vulgaxissoorten welke hij weten-
schappolijk gekruist had. Ik kwam zodoen-
de in het bezit van veel producten waar-
van de namen met x, dubbelkruising en 
terugkxuising moesten woxden betiteld. 
Deze kxuisingen zouden stoi hebben ge-
geven voor een speciaal artikel, maar ik 
heb van deze dieren echter nooit ge iweekt 
wegens gebrek aan ainemers. 
Helaas kwam ik dezer dagen bij het con-
txolexen van mijn spiritus-preparaten tot 
de zeer onaangename ontdekking dat de 
ties waarin zich in hoofdzaak deze dieren 
bevonden, omgevallen en leeggelopen 
was, waarbij de inhoud als een groezelig 
drab was achlergeblevenl 
Tot slot moet ik nog een varieteit vermel-
den, die schijnbaar op de Balkan ver-
dwaald is geraakt. Het is de typica forma 
Dalmatlca *). Het dier schijnt nooit in han-
den van liefhebbers te zijn geweest, maar 
aUeen als museummateilaal te zijn ge-
impoxteerd en dan nog slechts in weinlge 
exemplaren. Een goede beschxijving van 
dit dier heb ik nergens kunnen vinden. De 
vindplaats is Split of Spalato in Dalmatie. 

*) Deze varieteit wordt niet genoemd in de 2e 
lljst naar de stand van 1 Januari 1940 v-m ..Die 
Amphlbien und Reptlllen Europas" van R. Mer-
tens en L. Muller. 

OOOR G. p. kiene.R, BeRn 
Vertaling: A. T. Reijst 

sluitsel. Alleen Phrynosoma blainvillii 
hi eld zich twee en een half jaar goed, het-
geen natuurlijk ook niet op een bijzonder 
verheugende lange verzorgingsduur wijit. 
De grondkleur van onze Phrynosoma cor-
nutum is zeer verschillend. Ik heb licht-
grijze, groengrijze en licht- tot donker-
bruine dieren gehad, bij alien echter Hep 
er een duidelijke streep van de nek tot 
aan de punt van de staart. De benige, 
zeer koxte kop is van achtexen door een 
krans van stekels omzoomd. Van de hals 
tot a a n de staart loopt eveneens een 
kleine zoom met stekels langs de zij den 
van het lichaam. De rug is met dcnkero 
vlekken in 2 tot 4 lenterijen bedekt, waar-
bij zeer vaak enkele vlekken half oi hele-
maal door een witachtige lijn omzoomd 
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zijn. Enkele vlekken zijn bovendien door 
1 3 a a n de basis verslerkte stekels bezet. 
De onderzijde van het dier is licht- tot 
donkergrijs, groenachtig grijs egaal of 
ook met vlekken. Het toebrengen van won-
den met al deze stekels is echter nauw-
lijks waarschijnlijk, aangezien de dieren. 

Voor vele leden, die bepaalde tropische of sub-
tropische aquatiele amphibieen en/of reptielen 
hebben te verzorgen, dus dieren die vrljwllllg 
voortdurend In net water verblljven zoals water-
schlldpadden uit Indonesia, baby-krokodlllen, 

Alle onnatuurlijke instrumenten in het aqua-
rium hebben mij altijd gruwelijk geergerd 
— zo schrijft hij — vandaar dus ook mijn 
antipathie tegen glazen verwarmers, om 
nog niet te spreken over die nikkelen 
monsters met een ingebouwde warmte-
regelaar. die toch ook niet te vertrouwen 
zijn. 
Thans heb ik dan een zeer economisch 
verantwoord, degelijk en gemakkelijk en 
volkomen veilig systeem van verwarming 
toegepast, hetwelk belachelijk is door zijn 
eenvoud. 
Onder een aquarium van 50 x 30 x 30 cm 
heb ik tegen de bodem (aangedrukt door 
twee metalen strippen, welke gemonleerd 
zijn op de bovenzijde van de standaard) 
een iheellcht-element aangebracht. Deze 
elementen zijn voorzien van een controle-
peerije van 6 volt in de handel verkrijg-

Thuiskomende van een fietstocht naar de 
duinen besloot ik eens af te stappen bij 
een plek, die mij bekend was als vind-
plaats van de rugstreeppad. Meestal 
paren deze amphibieen in Mei-Juni, soms 
nog wel in Juli, en een enkele maal in 
September. Na over een hek geklommen 
te zijn, loop ik langs een 2 m breed slootje, 
dat dwars door een lage wei lcopt. Het 
is maar goed, dat ik oude schoenen heb 
aangelrokken, want af en toe trap ik in 
een met water gevuld gat, waarover als 
een valkuil gras en speenkruid (Ficaria 
verna) gewoekerd is, en waarin ik het 
vorig jaar de bewuste dieren gevonden 
heb. Het lijkt wel, of alle leven er is 
uitgestorven. Geen waterplantje, geen 
kikkertje, alleen een enkele bloedzuiger 
golft in het water en een enkel bootsman-
netje zwemt snel en met korte rukjes naar 
de kant. Een eindje verder geiopen be-
merk ik plotseling enige lange snoeren, 
die bij nader toezien van de rugstreeppad 
afkomstig blijken te zijn. Het verschil tus-
sen de snoeren eieren der rugstreeppad 
en die der gewone pad (Bufo bufo) bestaat 

in de hand genomen, altijd zeer rustig 
blijven. 
Als deze hagedissen elke morgen met 
warm water bespoten worden, kan het 
drinkbakje rustig achterwege blijven. want 
ik kon geen enkele maal waarnemen, dat 
uit het drinkbakje gedronken werd. 

Xenopusseu en dergelljke, hebben te verzorgen, 
vomit het verwarmlngsprobleem vaak een hele 
zorg. Ons lid G. J, C. terns uit Zcist heeft dit 
probleem als volgt opgelost: 

boar voor maximaal / 1 ,50 per compleet 
exemplaar. Dit element verwarmt het 
aquarium met een minimum temperatuur 
van 24° C. en een maximum van 28 ; C. In 
combinatie daarmee zijn op de bodem van 
de bak twee straatklinkers geplaatst 
(geen baksfenen, want die loss en op de 
duur in het water op) die als het ware als 
een reservoir werken en bij verzadiging 
de warmte pas gaan afgeven, doch tevens 
fantastisch lang de warmte vasthouden en 
daarmede snelle temperatuursverschillen 
cnmogelijk maken. Een uur verwarmen in 
de ochtend is voldoende om het aquarium 
tot des avonds negen uur op de juiste 
femperafuur te houden. Proefnemingen ge-
durende twee maanden gaven geen noe-
menswaardige verschillen in de electrici-
teiisrekeningl 

hierin, dat de eerste als kenmerk een 
witte vlek onderaan vertonen, in door-
snede kleiner zijn (1,5 mm) en in een 
enkele rij in een strong liggen, zulks in 
iegenstelling met die der gewone pad, 
waarvan de eieren geheel bruinzwart zijn, 
groter zijn (2—2,5 mm) en in 2 of meer 
rij en naasl elkaar in een streng liggen. 
Bij mijn weten lagen de eieren in lange 
snoeren fn de sloot verspreid en zaten 
nergens aan vast; misschien aan de bo-
dem, maar ik heb daarvan niets gemerkt. 
Dezelfde avond g a ik weer eens kijken 
maar nu op een andere plek, nl. langs de 
spoorlijn van Haarlem—Bloemendaal. Uit 
de verie horen wij, want ik heb nu 2 vrien-
den meegenomen, die mij bij het vangen 
helpen, reeds een ongewoon hoog ge-
kwaak, dat meer op gepiep lijkt. Het is 
een heldere avond en wassende maan. 
Als we luidruchtig dichterbij komen, ver-
stomt het gepiep, maar na een tijdje stil 
wachten, wordt het weer hervat. Nu gaan 
we op het geluid af, maar dat blijkt heel 
moeilijk te zijn. Als we denken er vlak bij 
te zijn is hei dier nog een paar meter ver-

tips uit de pRActijk van onze leden 
Een eenvoudige aquariumverwarmer 

Op ZOek naAR 0 6 RUQStReeppAO 6OOR Q. J. feRRon, haaRiem 
(Bufo calamita) 
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dex. Plotseling zie ik in het schemer een 
paddekop boven het watex en dixect grijp 
ik toe. Bij nader toezien blijkt het een 
rugstreeppad te zijn, en verderop heeft 
een van mijn vrienden er ook al een te 
pakken. Het vangen maakt gerucht en ook 
komt ex een txein langs en weer is alles 
stil. Een eind voider begint na enige tijd 
weex een pad te kwaken en ex stenunen 
er direct verschillende mee in, totdat ook 
vlakbij het geluid weer woxdt hervat, en 
binnen koxte tijd hebben wij zes exem-
plaren achter elkaar te pakken. Goed 
hebben we ons zeker niet uitgerust, want 
dat blijkt nu pas. Ex is^ geen deksel op 
het busje en ik heb mijn Hnkerhand nodig 
om dit te sluiten, terwijl ik met mijn rech-
terhand in het water voel waar ik nog net 
een pad hooxde maar waarvan het geluid 
nu veistomd is. De gevangen padden doen 
aUe moeite om los te komen en ik voel de 
paddenkoppen tussen de vingexs van mijn 
hand wiingen. Ook netten zijn we vei-
geten en daardoor kunnen we aUeen de 
padden vangen, die aan de kant zitten. 
Het gevolg is, dat de padden, als we veel 

BoekBespRekinq 
..Encyclopaedic voor den Aqunrlumhouder", Uit-
gcverlj „Do Regenboog", Amsterdam C. In de af-
leverlngen 27—28 worden door Dr J. M. Lodewljks 
6 paglna's gewijd aan het geslacht Triturus. 
Door deze bloloog worden o.a. behandeld areaal 
(met kaart van bet verspreldtngsgebled op aar-
de), beschrijving, bljzonderheden. Over bet af-
zetten der eieren, de metamorphose en de paar-
vormlng bij Europese en Amerlkaanso soorten 
lezen wij lntcressante bljzonderheden. Kort, za-
kelljk, goed. 

{Calender 19S0, Uitgave Ned. Bond „Aqua-Terra". 
Wederom een tweewekelljkse kalender, zellde ult-
voering en omvang als In 1949. De vlssenplaten 
zijn hoofdzakelljk In tcleuren gehouden. S 
zwart-wlt afbeeldingen van reptielen en wel La-
certa agilis (abuslevelijk genoemd Smaragdhage-
dls in plaats van Zandhagedis), Chelonla mydas, 
Vlpera berus, Natrix natrix volwassen en Idem 
uit de eieren komend, waarvan 2 afbeeldingen 
Ult ons foto-archief. 
Hoewel diverse kleurenplaten enlgszins onna-
tuurlljk aandoen Is het geheel zeer geslaagd te 
noemen en mag de pond trots zijn op deze ult-
gave. 

„Wle filttcre ich gefangene Tiere", Verlag Na-
turkunde, Berlljn. Gecart. DM 4,50. 
De auteur Dr Ingo Krumbiegel heeft In dit 
werkje van 132 paglna's wel lets aparts gebracht. 
Hierin kan men lezen hoe men een ollfant moet 
voederen maar ook wat men voor voedsel moet 
vcrstrekken aan een oerdlertje. 
In 12 hoofdstukken worden de voeders voor alle 
mogelijke dieren beschrcven, of het nu een menu 

VR&aq en aanBoo, RuilRUBRiek 
De socretaris van de Ver. ..Hydrobiologla", bul-
tengewoon Ud onzer ver., Laurlerstraat 104, Den 
Haag komt, om de jaargang 7 te completeren, 
No. 4 te kort. Wle kan hem hleraan nog helpen? 
Heel vaak wordt ons gevraagd om een adres 
waar meelwormen per kilo te koop zijn. Enige 
onzer leden betrekken deze voederdieren In gro-
tere kwanta van de.flrma „Marba", Korenstraat 
ISa, te Apeldoorn en betaalden destljds / 8,— 
per kilogram. Gegadlgden gelleven zich dus 
rechtstreeks tot deze flrma te wenden. 

gejaagd hebben, alien naai het midden 
gezwommen zijn. Nu wordt het vervelend, 
want de piepende angstgeluiden der ge-
vangen padden zorgen, dat de andeien bij 
mijn nadering wegzwemmen. En als ik 
met mijn Hnkerhand een wegzwemmende 
pad probeei te achteihalen, doen alle zes 
andeie padden een uitval naar mijh rech-
terhand. Nu wordt het te bar, en we be-
sluiten dus naar huls te gaan. Enige ogen-
blikken latei neem ik aischeid van mijn 
vrienden en ik leeg de padden in een 
openstaand terrarium buiten. Dan bedenk 
ik met schiik, dat de katten niet meex 
voox mijn catapult weglopen, of dat nu 
komt doox het slechte schieten of van de 
..gezonde" eetlust ten koste van mijn ha-
gedissen. Ik weet het niet. Dus besluit ik 
maax ze op mijn slaapkamex te zetten. De 
hele nacht doox heb ik ze hoien piepen, 
maai dat moet je voox de goede zaak 
ovex hebben en erbij denken, dat het 
nachtegalen zijn. In ieder geval durven de 
katten nog niet op mijn kamer door te 
dringen, en dat is de opzet. 

betreft voor een Alligator, gecko, Annus. Agaam, 
glftsiang of niet glftlge slang. 
Aan de reptielen en amphibieen zijn 7 paglna's 
gewijd (een menu van 25 verschillende soorten 
voeder wordt gegeven). 
Dit werkje Is daarom zo belangrijk, omdat men 
bij ontvangst van meer zeldzame dlersoorten 
direct de julste spijskaart kan opzoeken. Het 
enlgste wat op het boekje valt aan te merken Is 
de slechte kwaliteit papier. 
„Het Dier en zijn voedsel", Deel VII In de serie 
..Kljk ult je ogen!" UltgeverlJ Born, Assen. 
Prijs /2.90. 
De tltel doet verwachten in dit boekje een on-
geveer gelljkluldende inhoud aan te treffen als 
In het hlerboven beschreven werkje, maar de 
auteur, Dr W. M. Kruseman, geeft een meer 
algemeen beschcuwende zlenswljze over het 
thema het dler en zijn voedsel. Er wordt meer 
verband gezocht tussen het dier en zijn prooi, 
aangegeven op welke wljze het voedsel wordt 
bemachtlgd, zonder concrete fciten te noemen. 
We lezen algemeenheden als b.v. „Zo lusten de 
meeste schildpadden graag een slablaadje" en 
van onze lnlandse slangen lezen we, dat ring-
slangen ultmuntend kunnen zwemmen en jagen 
op kikkers, vlssen en salamanders en over wat 
voor prooi de twee andere bekende soorten in 
de vrije natuur verorberen en hoe ze dit doen, 
vinden we nlets aangegeven. Daarcntegen bevat 
het boekje, dat wat papier en verdere ultvoerlng 
aangaat keurig is verzorgd, vele lnteressante blj-
zonderheden, welke soms niet direct in verband 
staan met het elgenlijke onderwerp maar toch 
voor de natuurvrlend belangrijk genoeg zijn om 
te worden gelezen. 

Errata. 
BIJ de correctie Is over het hoofd gezien, dat de 
onderschriften onder de afbeeldingen van vet-
kruid en zonnedauw, respectleveltjk op de pa-
glna's 11 en 12 van het Novembernummer ver-
wlsscld waren. Wilt u dus onder deafbeeldmg 
op biz. 11 vermelden Vetkruid (Flnculcula) en 
onder die op biz. 12 Rondbladige zonnedauw 
(Drosera). 
Flnandcel lanrvenlcg van de pennlngjaeester 
Dit was op hat il)dstlp. dat de copy voor dit summer 
naar de zetten] moest, nog met gereed. Direct na gereed 
komen zal het la «en der eerstvolgende nummers worden 
gepubllcoerd. 
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op ReptieLenvanqst in nooRO-afRika (i) 
OOOR p. a. VAndevel&e, kessel-loo, Belqig 
Een expedit ie v a n 6000 k m per j eep . 

Voorwocrd. 
In het nummer van December 1948 van ons or-
gaan koidlgden wij u reeds het relsverhaal van 
ons Belgisch lid Felix Vandevelde aan, die — te-
zamen met zijn broer Lucien — een herpetolo-
glsche expeditie per Jeep van 6000 kilometer door 
Noord-Afrlka maakte. 
Samen met hun vader. de heer Alex Vandevelde, 
drtjven zij In Kessel-Loo bij Leuven een grote 
lm- en exportzaak In levendc reptielen en am-
phlblegn. Beide broers rustten reeds enkele ma-
len vangexpedltles uit, om zodoende bun clien-
tele (In hoofdzaak bestaande ult wctenschappe-
lljke instituten, dlerentulnen, scholen en andere 
onderwljslnstelllngen, terrarlumhouders) van 
mooi en gezond dlermateriaal te voorzlen. 
Wij hebben gemeend het relsverbaal in ons or-
gaan te moeten opnemen: 
le. omdat wij hlermede onze lezers interessante. 
exclusieve en leerzame lectuur op ons gebied 
kunnen aanbleden; 
2e. om aan te tonen, met welk een moeite en-

N a l a n g d u r i g e v o o r b e r e i d i n g e n w a r e n w e 
eindeli jk zo ver g e k o m e n , d a t w e g e t w e e e n 
onze tocht n a a r Noord-Afrika k o n d e n a a n -
v a n g e n . In d e h u i d i g e t i j d soms tand igheden 
v a l t zoie ts niet m e e ; v a n Be lg i sche zijde 
b i jvoorbee ld w e i g e r d e m e n o n s e e n ver-
g u n n i n g voor l e v e n s m i d d e l e n te versfrek-
k e n e n w e m o e s t e n d u s v a n b e g i n cf a a n 
s c h a r r e l e n me t h e t g e e n ons ter b e s c h i k k i n g 
s iond. W e v o e l d e n o n s a l dade l i jk ech te 
b e d e l a a r s . Per p e r s o o n h a d d e n w e s lech t s 
5 k g l e v e n s m i d d e l e n voor t w e e m a a n d e n . 

kosten het vangen van terrarlumdlcren soms 
gepaard gaat, waardoor wij een andere kljk krij-
gen op de vaak vrlj hoge prljzen, die dergelijke 
dieren In de handcl moeten opbrengen; 
2e. om ult de gegevens over kllmaat, landschap, 
gedragingen van het reptiel en amphlble In de 
vrlje natuur, enz. lering te trekken bij het ln-
richten van een terrarium voor de in dit ver-
volgartlkel genoemde dieren, welke in het voor-
Jaar 1948 alle te koop waren bij genoemde flrma. 
Belaas niet voor Nederlandse terrarlumhouders, 
die, ondanks culturele uitwissellng In Benelux-
verband, welke was aangekondlgd, geen frankske 
kregen toegewezen om dit studlematerlaal aan 
te schaffen. 
Samenwerklng met de redactle van „Het Aqua-
rium" heeft er toe geleld, dat dit artikel ook In 
genoemd blad wordt gepubllceerd. Prof. Dr. Mor-
tens asslsteerde ons bij de werkzaamheden van 
r.omenclatorlsche aard. 

m a a r g e l u k k ig s l a a g d e n wij er in d e z e 
moe i l i jkheden t e o v e r w i n n e n e n s t o n d e n 
w e l d r a op F r a n s e b o d e m met e e n r e s e r v e -
v o o r r a a d v a n 30 k g v o e d s e l . 
Met d e i i nanc i e l e t o e s t a n d w a s he t n ie t 
be te r . W e m o c h t e n e lk n ie t m e e r m e e -
n e m e n d a n 10.000 B. frs., d a t m a a k t e on-
g e v e e r 70.000 Fr. frs. Een a a r d i g sommet j e 
w e l i s w a a r , m a a r w e b e m e r k t e n s p o e d i g , 
d a t w e er g e e n b o k k e s p r o n g e n m e e m o e s -
ten m a k e n . 
Onze ui t rus t ing b e s t o n d uit onze t r o u w e 
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jeep, die ons gedurende de gehele reis 
van 6000 km niet in de steek heeit gelaten 
— wij hadden zelfs niet eenmaal een lekke 
band. Voorts twee tenlen, die ons hotel 
vormden. Een met twee vouwbedden en 
een muskietentenl ter bescherming tegen 
ongedierte, en e6n voor alle veidere doel-
einden, tot koken toe. Koks waren wijzelf. 
Nadat in Marseille een week van onze 
kostbare tijd verloren was gegaan met 
allerhande iormaliteiten, scheepien wij ons 
in voor de overtocht over de Middellandse 
Zee naar Algiers. Daar duurde het weder-
om drie dagen, voor wij aan ons doel: 
de jacht op reptielen, konden beginnen. 
In de omgeving van de hooldslad vonden 
we Discoglossus pictus pictus (Schijitong-
kikvorc) en Bulo mauritanicus (Berberpad) 
(zie foto). Het verzenden dezer dieren 
leverde weer de nodige moeilijkheden op. 
Alsof we al geen paperassen genoeg te 
verslepen hadden; nu moesten we weer 
uitvoervergunningen, verklaringen van een 
dokter van „geen bezwaar" tegen de uit-
voer, enz. hebbenl Eindelijk konden we 
onze tocht voortzetten, om aan de voet 
van het Atfasgebergte voor 't eerst kennis 
te maken met de reptielenlauna van Afri-
ka. De beruchle ..Ruisseau des Singes" 
was ons eerste doel. We verlraagden onze 
snelheid en toen we zo een poosje kalm 
gereden hadden, ontmoetten we op de 
weg een Chamaeleo chamaeleon (Gewone 
kameleon), die er rustig rondwandelde. 
Hij was de eerste kostganger, die, hoewel 
tegen zijn zin, onze ledige kist binnentradl 
Na enige tijd zoeken vonden wij verder 
prachtige exemplaren van Psammodromus 
a. algirus (Algerijnse zandloper) en Lacer-
ta bocagei vaucheri (Algerijnse muur-
hagedis), welke diertjes echter te snel 
waren om met de hand gevangen te wor-

Een tocht van 6000 km! Op weg in de woestijn 
van Laghouat naar Ghardala, op zoek naar ge-
schiktc Jachtterrcinen. 

(Foto: Vandevelde.l 

den. Hier moest de slrik er aan te p a s 
komen. 
We konden helaas niet lang op deze 
plaats blijven, want we moeslen trachten 
wat van de verloren tijd in te hclen en 
zo klom onze jeep dan het gebergte in. 
Bij iedere stopplaats werden we lastig 
gevallen door bedelende inboorlingen, die 
blijkbaar aan alles gebrek hadden. Aan-
gezien wij deze knapen niet met 'n zoet 
lijntje konden afschudden, deden we het 
met grof geschut, hetgeen de beste me-
thode bleek. 
Toen deze mensen begrepen. dat wij ons 
bezig hielden me! de vangst van slangen 
en hagedissen, kregen ze een heilig ont-
zag voor ons. Daarvoor moest je toch 
minstens tovenaar, fakir of wat dan ook 
zijn. Dit is een gevolg van hun bijgelovige 

m 

^MM 
In de omstreken van 
de stad Algiers werd 
gezocht naar Disco-
glossus pictus en 3ufo 
mauritanicus. 

(Foto: Vandevelde.) 
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angst voor deze dieren. AHerhande ver-
halen worden daarover verteld. 
Er zijn bijvoorbeeld vuurspuwende slan-
gen; hagedissen, wier beet het „vuur" 
veroorzaakt, ja zelfs een hagedissoort, die 
het speciaal op vrouwen heeft voorzien 
en door zijn beet onvruchtbaarheid ver-
oorzaakt. Het is werkelijk moeilijk te blij-
ven geloven, dat we in de twintigste eeuw 
leven, als we deze opgewonden vertelsels 
aanhoren. De ..vrouwenjagende hagedis" 
schijnt echter tussen haakjes wel zeer 
zeldzaam te zijn, want het krioelt er van 
kleine Arabiertjes, die gewoonlijk in min 
of meer ziekelijke en misvormde toestand 
verkeren, vooral wat hun ogen betrelt. 
's Avohds kwamen we te Djelfa aan. Deze 
stad ligt ongeveer 1200 m boven de zee-
spiegel. De winters kunnen daar zeer 
streng zijn, zcdat sneeuw en ijs bekende 
verschijnselen zijn. Zelfs vroren in de win-
ter van 1946—1S47 verschillende snotoren 
stuk in deze omgeving. In de zomer zijn 
de nachten er dikwijls koud, terwijl men 
echter overdag temperaturen van 35—40 
graden C. moet doorstaan. 
De beplanting is er zeer arm; pclmen 
houden het niet uit in de winter en ster-
ven, hetgeen het landschap een zeer friest 
aanzien geeft. 

Op zekere hete namiddag trokken wij er 
op uit om de oorsprong van een haast 
uitgedroogd riviertje op te zoeken. Wij 
hadden hiermede niet lang werk, want 
dicht bij de stad vonden wij deze: een 
heldere bron. In een warm, droog land 
onder een snikhete zon kan men zich niets 
mooiers voorstellen. 
Van hieruit vingen wij onze jacht aan 
langs de rivier, want de ondervinding heeft 
ons geleerd, dat de dieren, zelfs in de 
woestijn, he! liefst vertoeven in de na-
bijheid van water. 
Naast de Psammodromus algirus bleken 
ook de Acanihodactylus pardalis en de 
Ac. boskianus hier vrij algemeen. Als 
bliksemschichlen kozen de diertjes het 
hazenpad, zodra zij ons bemerkten. In de 
vlakte hadden wij echter weinig. moeite 
hen te vangen. Zij zijn, opgejaagd, gauw 
uitgeput. Het kwam meermalen voor, dat 
we, na zo'n jaagpartij, een Acanthodac-
tylus zonder meer konden oprapen, 16 
veimoeid waren ze dan. Waarheidshalve 
moet ik hier echter aan foevoegen, dat 
ook wijzelf bij deze bedrijven danig „op-
gewarmd" raakten. 
V6el eenvoudiger is het dan ook, als de 
dieren zich proberen te verbergen in het 
zand. Zij graven zich dan niet erg diep in 
en het is heel gemakkelijk ze met de han-
den uit te graven. 
De boorden van de bijna uilgedroogde 
rivier zijn weinig begroeid, terwijl dat 
weinige dan nog door de geiien van de 
zwervende Arabieren wordt afgegraasd. 
Aan beide zijden daarvan strekf zich de-

zel'de troosteloze, d o n e vlakte uit en ook 
het stadje is spoedig niet meer te zien, 
daar het terrein een lichte buiging maakt 
en dit zodoende aan het oog onttrekt. Op-
eens laat zich een dikke Ringslang, Natrix 
mcura, in 't water vallen. Jammer genoeg 
merkten wij dit dier te laat en onze kans 
was verkeken. Het volgende exemplaar 
was minder gelukkig en werd ons eigen-
dom. Ze was niet zo groot als de voor-
gaande, doch niettemin een prachtig 
exemplaar. 
Een Arabier, die gezien had, dat wij het 
op slangen gemunt hadden, kwam roepend 
en tierend aangelopen en schreeuwde: 
„Aneche", Arabisch woord voor slang. 
Het d:er bevond zich inderdaad op de 
plaats, die hij ons aanwees, aan de over-
zijde van het stroompje. 
Door onze gezamenlijke jachtpartijen ver-
stonden mijn broer en ik elkaar zonder 
veel comroentaar, als er snel gehandeld 
moest worden. Terwijl m'n broer de slang 
ging naderen, hield ik het dier in 't oog. 
Naar gelang mijn broer de slang dichtei 
op de huid zat, werden zijn bewegingen 
langzamer en voorzichtiger, om het dier 
niet op de vlucht te jagen. Juist wilde hij 
zich op de slang werpen, toen de span-
ning de Arabier te machtig werd en hij 
armzwaaiend en tierend de bedding van 
de rivier op rende, zijn geiten aan hun 
lot overlatend. Gelijk was de slang ver-
dwenen en aangezien zij in de spleten 
van de rolsige rivierbodem snel een on-
bereikbare schuilplaats vinden, was ver-
der zoeken boter aan de galg gesmeerd. 
Onze jacht werd voorfgezet, gelukkig zon-
der zwervende geitenhoeders in de buurt, 
want met iawaaimakers gaat het niet. 

Plotseling schoot een dier als een pijl 
uit een boog de helling op, maar even 
snel waren wij er achieraan om te zien, 
waar het heen vloog. Daar, daar, onder 
die steen! Snel lichtten wij de steen even 
op, maar nauwelijks hadden wij deze aan-
geraakt, of als een flits vloog het beest 
onder een andere. Vier- of vijfmaal her-
haalde zich dit en toen waren wij het 
beu geworden. Hier moest de slimheid de 
snelheid overwinnen. Een van ons trok 
z'n hemd uit en legde dit naast de steen, 
waar hij nu weer onder zat. Toen wij deze 
steen oplichtten, schoot de Agama muta-
bills (want het was de Woestijn agaam. 
zoals wij intussen geconstateerd hadden) 
gelijk onder de vclgende. Dit, tot zijn spijt 
en onze vreugd, voor de laatste maal, 
waaraan hij echter zelf niets kon doen, 
want met dit soort „steen" had hij nog 
geen ervaring. De gevangene met het 
hemd tegen de grond drukken en er on-
deruit halen was tenslotte kinderspel. Op 
deze wijze wisten we nog een aantal van 
zijn vrienden te bemachtigen. 
Daar stilaan de grote lamp uitging, be-
sloten wij onze werkzaamheden tot de 
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volgende dag uit te stellen. Het duurde 
longer dan wij vexwacht hadden om de 
stad weex te bexeiken. Zo ongemerkt wa-
ren wij nog een ilink stuk aigedwaald. 
Thuisgekomen maakten wij onze vexlies-
en winstxekening op en het xesultaat bleek 
bohoorlijk. We waien de gelukkige be-
zitters van een 20-tal Agaraa mutabilis, 
10 Natrix maura, 'n gros Schoipioenen, 30 
Acanihodactylus paxdalis en A. boskianus, 
25 Psammodromus algirus, mitsgaders een 
gescheurde bioek en een nat pakl 
Goed uitgeiust leden wij met onze tiouwe 
jeep de zuidelijke helling van het Atlas-
gebeigte a!. Eenzamer en eenzamei werd 
de weg, die ons naar Laghouat leidde. 
Wij tiachtten ondeiweg hiei en daax wat 
te jagen, doch met zeer matig succes. In 
het Atlasgebeigte was het zeei koud en 
ei begon een koude legen te vallen, die 
eeidei aan sneeuw deed denken. 
Gelukkig veibeteide het weex naaxmate 
wij daalden, doch gaandeweg kregen wij 
wedexom hinder van een andex natuui-
verschijnsel. In het begin viel het ons 
nauwelijks op, doch latex moesien wij in-
gespannen tuien om diveise zaken, nog 
geen tiental meteis voor ons uit, te kunnen 
onderscheiden. Het was zand. Op sommige 
plaatsen was de weg, die ovetigens ta-
melijk redelijk was, overdekt met een 
dikke laag zand, die door de wind was 
aangevoerd. Op enkele punten was het 
zo erg, dat wij slechts met de grootste 
moeite en aUe paardekrachten, die ons 
voertulg opleverde, onze. tocht konden 
vooitzetten. Eeist in de omgeving van 
Laghouat konden wij met viucht opnieuw 
ter jacht gaan.' 

Wij besloten eeist in de stad af te dalen, 
om ons wat op te knappen en tevens 
reeds vooi een slaapgelegenheid te zoi-
gen, om daaina op onze schieden teiug 
te keien en de inteiessantste plaatsen te 
doorzoeken naar reptielen. 
Laghouat is een belangrijke oase, die door 
een gxote xiviei bevloeid wordt. Nu was 
deze rivier slechts een tarn beekje, doch 
de brede bedding wees ei duidelijk op, 
dat hij soms tot een ware stroom kan 
aanzwellen. Op de xechteioevei van de 
rivier bevindt zich een tamelijk groot 
tamarix-bos, dat onmiddellijk onze aan-
dacht trok en tot ons nieuwe mikpunt 
weid uitverkoxen. 
Volgens de InboorUngen zouden er 
„Mbouias" zitten, waarmede zij het ka-
meleon bedoelen. 
Hoe wij het bos ook dooisnuiielden, geen 
enkel levend wezen was te vinden in het 
iijn gebladerte. Slechts vluchtende tortel-
duifjes brachten ons wat verstrooiing. 
Ware het niet, dat wij een dode kameleon 
vonden, wij zouden stellig aan de aan-
wezigheid van deze diertjes getwijfeld 
hebben. Hieibij dient gezegd, dat de ka-
meleons bijzondex kieskeurig zijn ten aan-

zien van het weer; als hun dit niet aan-
staat, dan laten ze zich niet zien. En daar 
onze tijd bepeikt was, moesten wij tegen 
onze zin de jacht opgeven, alhoewel wij 
van tijd tot tijd natuurlijk wel eens een 
oogje in 't zeil hielden. 
Wij gingen nu echtei speciaal de bodem 
eens naspeuien en dit leverde meer succes 
op. Buiten de Zandhagedlsjes, die wij in 
het eerste gedeelte van ons artikel leeds 
bespiaken, gaven ook de „zandvlssen", 
Chalcides ocellatus tiligugu, van hun aan-
wezigheid blijk. Deze hagedis is, zoals wij 
reeds wisten, tussen de vaste rotsen haast 
onvangbaai. Moeilijk ging de jacht dan 
ook wel, doch als de diertjes het aan-
durfden zich in het mulle zand te verber-
gen, dan ging het betrekkelijk snel. Wij 
hadden dan maar even ons schopje te ge-
biuiken om de gangen, waarin de dier-
tjes vluchtten, gioter te maken. Bijna altijd 
vindt men op het eisd daarvan de vluch-
teling, die nog steeds tracht verdei te gra-
ven. Natuurlijk moesten wij bij dit graven 
vooizichtig te werk gaan, om niet de 
beestjes met de schop in tweeen te steken. 
Op terrein, waai zich veel losse stenen 
bevinden, slingeit het diertje zich bij het 
minste onheil ais een ilits onder 'n steen. 
Dan komt het er op aan z6 vlug te han-
delen, dat bij het oplichten daarvan 't diei 
geen gelegenheid kiijgt te vluchten, want 
dan kun je opnieuw beginnen, als het ten-
rninste niet een nog ontoegankelijker 
schuilplaats opzoekt. 

In de tuinen bij de woningen komen deze 
hagedissen ook voor en dan meestal op 
plaatsen, waar de eigenaien de bladeien 
op 'n hoop vegen. Een geiitsel in het ge-
bladerte verraadt dan meestal deze 
schuilplaats. Als men dan even in de 
bladeren woeit, herhaalt zich meestal het 
geritsel, en dan maar snel grijpen, waar 
men het geluid hoort. Hlerbij is echter 
oppassen de boodschap, want ook giislan-
gen en schoipioenen kiezen zich hier een 
rustige woonplaats. 
De Chalcides voedt zich met pissebedden, 
welke zich bij honderden in 't dorre ge-
bladerte bevinden, duizendpoten, spinnen 
en ook keveis. Ook wormen lusten zij 
graag, maar hierbij opgepast, want meer 
dan eens zien ze de staart van hun soort-
genoten voor zo'n hapje aan en al te dik-
wijls vindt men in de transpoitkisten 
staartloze exemplaren. Ook in de natuur 
vieren zij deze kannibalistische neigingen 
bot. 
Het is, als men tezamen is, mogelijk een 
veertigtal grote, onbeschadigde exempla-
ren van deze soort „in te rekenen". Men 
moet dan echter niet bang zijn om dorst 
te lijden en zijn huid duchtig te laten ver-
branden. Ook mag men er niet van ai-
schrikken eens af en toe wat zand te con-
sumeren of een duchtige prik van een 
cactus op te lopen. Men kan in de Sahara 
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Berberpad ult Algiers: Bufo 
mauritanicus. 

(Foto: M. Steiger, Bazel.) 

wel steeds water tot zich nemen, maar het 
is minder gevaarlijk dorst te iijden dan 
voortdurend te drinken. Dit laatste kan 
ernstige buiklcop ten gevolge hebben, 
wat weer een onaangename ervaring te 
meer is bij de grote hitie. Cok dorsl Iijden 
is niet zo pretiig, want meermalen scheu-
ren de lippen tot bloedens toe van de 
droogtc. 
Tussen de oleanders, welke weeiderig de 
rivierbedding versieren, en ook tussen de 
slijve, dikke al!a-grassen vonden wij de 
vetie Bufo mauritanicus (Berberpad), die 
's avonds een goluid mackt, da! overeen 
komt met het woord „chocolat". Ook als 
men enkele exemplaren in een zak bij zich 
steekt, houden ze ditzelfde concert, met 
het gevolg, dat de voorbijgangers zich 
enkele malen cmdraaien, om te zien wat 
er gaande is. 
Toen wij 's avonds door de stad war.del-
den, kwam een bengel ons tegemoet lopen 
met een Doornstaarthagedis (UromaEtyx 
acanthinurus), kennelijk met de bedoeling 
„zaken" te doen. Bij nader onderzoek 
bleek ons echter, dat het dier can de muil 
gewond was. 's Anderen daags kv/amen 
nog meerdere .Junior" inboorlingen de 
vrucht van hun jachl aanbieden (meest 
U. acanthinurus). Al deze dieren leden 
aan hetzelfde euvel, zodat wij cl direct 
veronderstelden, dat dit een gevclg was 
van de jachtmethode van de Arabieren. 
We besloten in de namiddag een aanial 
van deze jongens „cp ie laden", om de 
logge hagedissen op te zoeken. Wij be-
merkien teen, dat alien een stok met zich 
meenarnen en bevroedden toen reeds de 

oorzaak van he! Iijden. Inderdaad bleek 
dit vermoeden juist, want zodra de in-
boorlingen eea exemplaar in de gaten kre-
gen, joegen ze het in zijn schuilplaats, 
woelden de grond weg en lieten het dier 
dan in de slok bijten. Met een flinke ruk 
werd hei dan te voorschijn gehaald en 
bemachiigd, mccr het kwaad is dan ge-
schied. De voortanden van 't slcchtoifer 
zijn gebroken. De jonge jagers bekomrne-
ren zich hierom niet en zijn met hun prooi 
(evreden. Hun aan het verstand brengen, 
dat deze meihode niet juist is, beiekent 
water naar de zee dragen. De vreemde-
lingen behoeven hun niet te veriellen, hoe 
men deze dieren dient te vangen. Wij 
hebben diezellde avond een jonge Arabier 
opgezecht om ons verder te begeleiden, 
aangezien meer Zuidvaarts de Franse 
taal zeldzaam versiaan wordt. Overigens 
hadden wij acn deze hagedissenjagers 
nie!s. 
De volgende deg ging de reis verder in 
zuidelijke richting. Al zuidelijkei ".verden 
ook de Doorr.staarthagedissen groter en 
talrijker. Wij wisten dit reeds van 't vorige 
jaar. 
Na een viertal uren gereden te hebben, 
kwamen we op een terrein, dat ons voor 
deze dieren zeer geschikt voorkwam. 
Aller ogen speurden het ierrein af. De zon 
brandde zonder genade op 't bleke woes-
tijnzand en bracht een gloeiende weer-
kaatsing te weeg, Temperaturen van 30, 
40 tot 45 gr. C. waren geen zeldzaamheid 
en wij hadden ons hieraan slechts te 
v/ennen. 

(wordt vervolgd) 
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Nederlandse Vereniglng van Terrarlumhouders 

jaaROVGRZICht van 6e secRetARis 
over de periode 1 Oct. 1948-30 Sept. 1949. 
vormend het achtse verenlgingsjaar 

IXLEIDING. 
Het doet mU een genoegen u wederom een ver-
slag van de werkzaamheden van onze vereniglng 
In het tijdvak 1 October 1948—30 September 
1949, het 7e Jaarverslag In successle, te kunnen 
aanbleden. Om het de lezer gemakkelijker te 
maken het verslag met dat van het vorlg Jaar 
te vergelijken (ons vorlg Jaarverslag vindt men 
gepubllceerd in nummcr 5 van ons maandblad, 
Februarl 1949. paglna's 44 t/m 48) hebben wij 
ongeveer dezelfde rubrlekslndellng aangehouden. 
ALGE.MENE B E S C H O U W I N G . 
Acht jaren heeft onze vereniglng er nu op zitten 
en in die tijd heeft zij kans gezlen een behoor-
HJk cultureel niveau te berelken. Geschraagd 
en gesteund door een flinke kern van enthousi-
aste mensen. die niet alleen ltd zijn geworden uit 
zulver materiSIe motieven maar ook om de ult-
breldlng van de terrariumhouderlj en de herpeto-
logie te helpen bevorderpn. harben wil i=t« weten te 
berelken waarop wij alien trots mogen zijn. 
Ook In het afgelopen verenlgingsjaar is hard 
gewerkt aan de verdere opbouw en aan de ver-
steviglng van de reeds gevestlgde contactcn. De 
algemene monetalre sltuatle en de vermlnderde 
koopkracht van het Nederlandse volk belem-
mert natuurlijk In niet geringe mate de verdere 
ultbretdlng van ons werk. WIJ kunnen alien met 
nog zo veel goede ideeen rondlopen en wij kun-
nen grote ldeallsten zijn, maar we moeten met 
onze benen op de vloer blijven en ons reallseren. 
dat overal het geld de eerste vlool speelt. 
Zo zagen we dan ook een vrlj grote ledenaan-
was — successlevelljk verworven In de hlerboven 
genoemde periode — aan het elnde daarvan te 
loor gaan door een bijna even groot aantal af-
meldlngen als lid van mensen, die het flnancieel 
niet meer konden verantwoorden langer lid te 
blijven, zodat ons ledental statlonnair Is gcbie-
ven. Dit Is zeer te betreuren omdat door het ult-
blijven van een groel der vereniglng een ultbret-
dlng van onze werkzaamheden — waarblj we 
b.v. direct denken aan ons mooie maandblad — 
voorlopig tot de onmogelljkheden blijft behoren. 
En toch zijn wij van menlng, dat ons ledental 
In aantal zou kunnen stljgen als ledereen een 
handje meewerkte. Want hoe vreemd bet ook 
moge kllnken — wij bezltten een kern van goede 
medewerkers — maar In het aanwerven van 
nieuwe leden laat men ons totaai In de steek. 
De „Lacerta"-leden zijn te lndividuallstlsch 
Onder het hoofd ..Propaganda" willen wij enlsre 
denkbeelden aan de hand doen om hierin ver-
betering te brengen. 

HET BESTUUR. 
De samenstelltng van het Bestuur werd In het 
afgelopen verenlgingsjaar iets gewljzlgd in ver-
band met het ulttreden van de voorzltter dc 
heer J. B. ten Veen, die zijn functie van de 
oprichtlng af had waargenomen, alsmede door 
het ulttreden van de heer H. Vis als commlssaris. 
Per 1 October 1949 Is de samenstelllng als volgt: 
Ere-Voorzltter: Dr K. Kulper, Bloloog. Oud-

Directeur Rotterdamse Dlergaarde, Konlngin 
Emmalaan 14, Ermelo (G.). 

Voorzltter: D. J. van der Laan, Heuvelweg 36, 
Soestdrjk. 

Secretaris: J. Th. ter Horst, Vier Heemsklnderen-
straat 159, 's-Gravenhage. 

Penningmeester: A. van der Graaf, Mecklen-
burgstraat 35, Dordrecht. 

Bibliothecaris: A. Th. Reijst, Hoogstraat 47, 
Koog aan de Zaan. 

Commlssaris: R. van Iersel, de la Reijweg 148, 
's-Gravenhage. 

HET LEDENTAL. 
Op 1 October 1948 telde 
onze vereniglng in totaai 
226 leden ec bultengewone 
leden en l donatrice. 
Lacgzaam Hep het leden-
aantal op tot 239 op 1 April 
1949 om een jaar later, dus 
op 1 October 1949 weer 
precles hetzelfde te zijn en 
wel totaai 227. , 
Dit aantal te verdelen als 
volgt: 
193 gewone leden (v. j . 
188); 33 bultengewone leden 
(v. J. 38); 1 donatrice. Er 
valt dus een kleine ver-

schulvlng waar te nemen van bultengewoon ltd 
naar gewoon lid. 
BIJEENKOMSTEN. 
Het nieuwe Bestuur werd tijdens een bestuurs-
vergaderlng dd. 15 Januarl 1949. gehouden ten 
hulze van de secretaris, geinstalleerd. Het Dage-
lijks Bestuur hleld regelmatig persoonlijk con-
tact, waarblj ook de 2e secretaris en bllbllothe-
carls werden betrokken. 
Voorts bestond er een regelmatig nauw onder-
ling contact. Door het op deze wljze regelen der 
verenlglngszaken werd veel geld aan reis- en 
representatiekosten bespaard. 
ONS ORGAAN., 

Het tijdschrift on-
zer vereniglng „LA-
CERTA" voltoolde 
zijn zevende Jaar-
gang. Deze Jaargang 
telt 104 paglna's met 
1 bijlage van 2 blad-
zijden. In totaai dus 
106 paglna's. Sovcn-
dlen een Index van 
4 paglna's alsmede 
een prachtig titel-
blad. 

De 7e jaargang bevat rulm 60 artikelen, ge-
Umstrecrd met 46 foto's en 25 tekeningen, ge-
schreven door 37 medewerkers, voor het mcrendeel 
origineel werk van leden en gelnteresseerde bul-
tenstaanders. 
Het is bijna een traditie geworden, <Jat elke 
jaargang wordt geslerd door een fraai tltelblad. 
Ook dit Jaar ontbrak dit niet dank zij de teken-
prestatles van ons ltd J. Rledijk. 
Ons bestuurslid R. van Iersel was zo vrlendelljk 
de Index samen te steUen, terwijl ons lid, Jbr 
L. Schorer, zijn reeds Jarenlang verleende mede-
werklng bij de redactlonele werkzaamheden 
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continueerde. Ook ons lid L. WIJ ffels ult "s-Her-
togenbosch voegde zich bij de krlng van naaste 
medewerkers door zich beschlkbaar te stellen om 
copy In het net ult tc typen. 
Helaas moesten wij dc zeer gewaardeerde hulp 
bij het vertalcn van artikelen ult en in de 
Engelse taal, en bij het makcn van uittreksels 
voor tljdschriften in de Engels-sprekende lan-
den, van de heer J. A. Schuurman. wegcns ver-
trek naar IndoneslC raissen. Grote dank zijn wij 
hem schuldlg voor het vele goede, dat hij voor 
..Lacerta" heeft verrlcht en voor de vele con-
tacten, die hij voor ons in Engeland en Noord-
Amerika heeft gelegd. 
Wij zullen. het op prijs stellen indien uit de 
'.edenkrlng een plaatsvervanger voor dit prettige 
werk naar voren komt. Dus leden, corresponden-
ten In de Engelse taal. meldt ul 
Als gebrulkelijk verleende ons bestuurslld A. T. 
Reijst wederom assistentie bij hetzelfde soort 
werk. maar dan ten opzlchte van de Duitse taai, 
terwijl de heer J. Tuinstra zijn belangeloze me-
dewerklng als corrector handhaa'de. 
De medewerking uit binnen- en bultenland om 
artikelen. foto's en tekeningen beschlkbaar tc 
stellen bleef ook dit Jaar gelukkig aanhouden. 
hoewel een zeer geringe teruggang was te be-
speuren. 
De hoeveelheld copy in portefeullle Is niet on-
belanprijk, doch niet gcvarieerd genoeg om 
daaruit nog 12 maanden te kunnen putten. zo-
dat een berocp gedaan wordt op al onze mede-
werkers om ook copy te leveren over onderwer-
pen waarover tot nu toe niet zo vaak In ons 
orgaan is geschreven. In het eerste nummer van 
de nieuwe jaargang hopen wij summier aan te 
geven naar welke onderwerpen onze verlangens 
ultgaan. 
Zoals ult bovenstaande valt af te leiden werkt 
een kleine maar enthouslaste schare ..Laccrta"-
vrienden aan het elke maand verechijnende 
maandblad. Door plotsellnge ziekte en verblijf 
in een zlckenhuls moest de regelmatige maan-
deljjkse verschljnlng ednmaal worden onderbro-
ken en moest er een dubbclnummer Mel'Juni 
worden ultgegeven. De moellltke opdracht om 
elke maand met een gevarifierd nummer in een 
beperkte omvang en voor elck wat wils en wat 
nieuws bevattend, ui t te komen. is kennelijk tot 
aller tevredenheld volbracht. hetgeen wij con-
cluderen ui t de vele ongevraatrde bewljzen van 
lnstemmlng met lnhoud en ultvoerlng van het 
Wad. 
De rlchtlijnen voor de toekomst hebben wli ult-
gestippeld. waarblj wij van de aedachte zijn uir-
gegaan dat ..Lacerta" op de duur — als we vele 
Jaargangen bij elkaar op onze boekenplank heb-
ben staan — een soort cncvclooacdie moet vor-
men, waarin men systematisch die dieren be-
schreven vindt welke regelmatig zijn of worden 
geimporteerd en door de terrariumhouder wer-
den of worden verzorgd. 
De kosten. verbonden aan het ultgeven van een 
eigen orgaan en de cllchering daarvan. zijn met 
een zo'n geringe oplage, zeSr hoog en eisen 
practisch het leeuwenaandeel van alle inkom-
sten onzer vereniglng voor zich op. BIJ het even-
tueel leveren van critlek moet men er echter 
aan denken, dat het orgaan voor onze vereni-
glng — die in wezen toch een correspondentle-
verenlging is en blijft — de band vormt. die 
ons alien tezamen blndt en bij elkaar houdt en 
de kurk is waarop ..Lacerta" blijft drljven! 
Zonder dit orgaan zou onze vereniglng — het 
nut van de overlge service en diensten hlerbij 
niet in het minst willend verwaarlozcn — geen 
levensvatbaarheld hebben. 
Mogen wij tenslotte onze drukker. de Flrma 
Gebrs. den Oudsten te Lekkerkerk, ook dank 
brengen voor de zeer correcte wijzo waarop zij 
het maandblad steeds heeft vervaardlgd en voor 
de aangename samenwerklng met de redactie. 

NEDERLANDSE BOND „AQUA-TERRA". 
Ons bestuurslld, de heer A. T. Reijst, vertegen-
woordlgde onze vereniglng op de nlgemene ver-
gaderlng van deze Bond (waarblj wij collectlef 
zijn aangesloten), op 25 September 1949 In 
Esplanade te Utrecht. 
Beide voorstellen van onze vereniglng, nl. het 

keurlngsreglement — zoals dit is opgenomen in 
het boek „Hot Kamerterrarium" van dc heer K 
Werner — voortaan tc beschouwen als offlcleei 
bondskeurlngsrcglement en de heren J Th ter 
Horst en A. T. Reijst te benoemen als bo'nds-
keurmeesters voor de afdcllng Terrarium. wer-
den zonder hoofdelljke stemming op die bljeen-
komst aangenomen. 
In het bondsorgaan „Het Aquarium" werd elke 
maand gratis een annonce van ons opgenomen 
en regelmatig werd aan ons tijdschrift een be-
spreklng gewijd, waarvan veel propaganda tilt-
i n g . 
De Bond deed op ons verzoek een toezegglng op 
flnancieel terrein In verband met onze plannen 
om een brochure ult te geven op herpcto-geo-
grafisch gebied. 
Medewerking werd verleend bij het samenstcllen 
van de bondskalenders 1949 en 1950 door het be-
schlkbaar stellen van fraale foto's en'of cliche"s 
daarvan. 
Onze redacteur verzorgde in het bondsblad de 
maandelijkse rubriek ..Terrarlumkalender". 
Tot beter begrlp ten opzlchte van het voor het 
collectlef lldn-.aatschap van de Bond besteed oe-
drag (zle flnancieel verslag van de penning-
meester) zij medegedeeld, dat per maand per 
lid 7 cent wordt afgedragen. behalve voor die 
leden. die reeds ult anderen hoofde bondslid zijn. 
Op deze wljze zijn al onze leden bondslid en 
zij kunnen derhalve profiteren van eventuele 
voordelen aan deze kwallflcatle verbonden. 

PROPAGANDA. 
Het evenement van dit Jaar was de grote 
exposltle van terrariumdleren op de tentoon-
stelling, georganiseerd door de vier plaatselijke 
Haagse aquarium- en terrarlumvereniglngen, in 
het voormallg distributlelokaal te 's-Graven-
hage. gehouden van 20 Augustus tot en met 
5 September 1949. 
De werkgroep 'R-Oratenhage kwam daar uit met 
een zeer fraale, uiti;ebrelde stand van 14 ter-
raria, inhoudende 22 dlersoorten en een propa-
gandastand. ontworpen en vervaardlgd door ons 
lid J. Nienhuis. Dit was de grootste en fraaistc 
verzamellng reptielen en amphibieen ooit door 
partlcuiieren in Nederland ten toon gesteld. 
20.000 bezoekers bezochten de show en de stand 
van ..Lacerta" trok een overweldigende belang-
steUlng. Voor biizonrterheden zij verwezen naar 
een artikel, dat zal worden gcplaatst in ons 
maandblad. 
De kosten. ongeveer / 150.— bedragend. konden 
geheel worden gedCct, zodat deze grote propa-
ganda-actic naar buiten de hoofdkas geen 
enkele cent heeft gekostl 
In Dordrecht organiseerde een aantal Natuur-
hlstorlsche Verenlglngen van 14 tot en met 17 
September 1949 een show. .,Natura" genoemd. 
Onze penningmeester exnoseerde namens ..La-
certa". Vo'gens ons gezonden rapport was ook 
hier het succes groot. 3200 mensen kwamen een 
kijkje nemen. terwijl een batlg saldo werd ver-
kregen. 
Merkwaardigerwijs hebben beide tentoor.steliingen 
weinig dlrecte resultaten in de vorm van nieuwe 
leden opgeleverd. 
Op dergelijke e.xposlties blijkt hoe ongelofelijk 
weinig het grote publiek afweet van de door ons 
beoefende llefhebberlj en studle. 
Verder hield de heer R. van Iersel een serie 
lezlngen op ons gebied voor de Haagse Aqua-
rium- en terrariumver. ..Hydroblologia". terwijl 
de heer A. T. Reijst ons vertegenwoordlgde met 
enige bakken op de tentoonstelling van de 
Zaandamse Vereniglng ,.De Farad 1.1 svisch". 
welke einde Augustus 1949 werd gehouden. 
De heer J. Th. ter Horst sr>rak over het terrarium 
voor de Natuurhistorlsche Lyceumclub van. het 
Nederlands Lyceum te 's-Gravenhage. 
Willen wc echter propaganda voeren met een 
meer direct resultaat aan nieuwe leden. zullen 
al onze leden moaten worden lngeschaketd 1 
Waar in plaatsen tentoonstellingen oo naruur-
historisch gebied worden georganiseerd. moet 
men zorgen, dat er mtnstens een terrarium — 
dat dan natuurlijk deskur.dlg moet zijn inge-
richt en bevolkt — aanwezlg is. Ieder )ld kan 
voor zulk eerj ..eenmans-lnzendlng" zorgdra-
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gen. Wordt er dan tevens gezorgd voor een per-
soonlijke toellchting op dc uren wanneer het 
meeste publlek wordt verwacht, dan blijft het 
resultaat niet ult. 
Onze vereniglng helpt u met propaganda-
materlaal. 
Waar In een plaats of streck meerdere leden 
wonen zoeke men persoonlijk contact door af 
en toe eens bij elkaar te komen. Men nodlge 
dan enkele nog niet aangesloten terrarlumhou-
ders voor dergelljke bljeenkomsten ult. Het be-
hoeft heus geen officieel opgerichte werkgroep 
met een leidlng enz. te zijn, als er maar een 
kern wordt gevormd. 

BIBLIOTHEEK EN INLICHTINGENDIENST. 
Beide dienstcn worden be-Bheerd door de heer A. T. 
Reijst, Hoogstraat 47 te 
Koog aan de Zaan, die ons 
de volgende verslagcn deed 
toekomen. 
Bibliotheek. Op 30 Sep-
tember 1948 waren aan-
wezig 137 boeken, thans 
195 stuks, dus een ver-
meerdering van niet min-
der dan 58 boeken en Inge-
bonden trjdschriften In 
een Jaar I Hierblj houde 
men er rekenlng mede, dat 
No. 148, namelijk het werk 

..Brehms Tlerleben" alleen al ult 12 kloeke delen 
bestaat. Hier Is de plaats om ons lid Jhr L. 
Schorer dank te brengen voor dit waarlijk vor-
stelijk geschenk en voor de vele andere mooie 
schenklngen aan onze bibliotheek. 
Van 15 Februarl 1949 af — het tljdstlp waarop 
de heer Reijst de bibliotheek overnam van de 

"heer D. J. van der Laan, Is de boekerij met 54 
delen uitgebreld. Een aantal losse publlcatles 
werd nl. samengevoegd, waardoor enige mooie 
delen ontstonden, Jaargangen van tijdschriften 
werden compleet gemaakt en de losse nummers 
Ingebonden. Van de zeer gespeciallseerde biblio-
theek werd betrekkelijk weinig gebrulk gemaakt, 
nl. door 17 leden die In totaai 57 boekwerken 
leenden. De onderwerpen, waarnaar gevraagd 
werd, waren van de meest uiteenlopende aard, 
doch het lnrichten van een terrarium was wel 
het meest gevraagde onderwerp. 
Besloten Is in het najaar van 1949 een complete 
catalogus ult te geven, waarvan leder lid gratis 
een exemplaar zal ontvangen. OngetwHfeld zal 
de ultgifte hiervan stlmulerend werken en een 
aanlelding vormen voor vele leden om 66k ge-
brulk te gaan maken van. deze waardevolle 
service. 
Persoonlijk heb Ik me kunnen overtulgen van de 
uitstekende en welverzorgde staat waarin de 
boekerij verkeert. 
Keurig genummerd. netjes gerljd op boeken-
planken en overzlchtelljk gecataloglseerd werd 
alles aangetroffen. De-niet geringe adminlstra-
tieve werkzaamheden, welke ook aan deze functie 
en aan die der Inlichtingendienst onafscheideltjk 
zijn verbonden, zijn eveneens In vertrouwde 
handen, want alles bleek met een punctuele 
nauwgezetheld geboekt te staan. 
Inlichtingendienst. Van deze dlenst werd nogal 
eens gebrulk gemaakt. 26 brleven met de meest 
uiteenlopende vragen werden ontvangen. De 
brleven behelsden zowel vragen over lnrlchtlng 
en bevolking der terraria als de voeding en be-
handellng van zleke en gezonde dieren, de wln-
terslaap en nog vele andere onderwerpen. De In 
deze brleven gestelde circa 40 vragen werden 
direct beantwoord en ult de reactles van de 
vragenstellers Is gebleken, dat vrijwel alle vra-
gen naar bevrediglng beantwoord zijn. 
Wat deze bijna 70-jarlge functionary nog ver-
zet voor ..Lacerta" mag wel eens voor het voet-
Ucht worden gebracht, wat we hierblj dan ook 
doen, en wij brengen hem dan ook door mlddel 
van dit verslag onze welgemeende hulde. 
LICHTBEELDENDIENST. 
De dlenst wordt beheerd door onze Voorzltter 
de heer D. J. van der Laan, Heuvelweg 36, Soest-
dljk. 
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Van ons projectleapparaat voor dlaposltleven 
8,3 x 8,3 cm werd slechts 2 maal gebrulk ge-
maakt en wel eenmaal In 's-Gravenhage en een-
maal In Vlaardlngen, waar respectlevelljk de 
heren J. Th. ter Horst en C. Kuilman een lezing 
met llchtbeelden, eveneens ult ons lichtbeelden-
archlef, hielden. Uitgeleend werden resp. 51 en 
66 dlaposltleven. Onze bultengewone leden, zo-
als scholen, lnstltuten, vereniglngen en derg. 
maken wij nog eens attent op deze goed ge-
outllleerde dlenst. Ter beschikking staat — ge-
heel gratis — een beste projector 8,3 x 8,3 in 
verzendklst met een flinke hoeveelheld dlaposl-
tleven van terrarlumlnterleurs en terrarium-
dleren. 
Slechts heen- en weervracht worden in rekenlng 
gebracht. 
SECTIEDIENST. 

Beheerder: J. Boven-
kerk Jr., Oostzaan-

JS straat 21II, Amster-
<g8[ dam-C. Deze dlenst was 

£&$/) in het afgelopen jaar 
y^eB^pq zeer actlef en had dan 

/%f.A£/ ook niet te klagen 
Jf[~-^ytfft^^^k over belangstelling. Het • 

•j&o^^g^ifea*!!" achter ons llggende 
^—JfF&rZ&.^a^. jaar was rijk aan ver-

/ f ' ' S 3 » * u » ! < £ ^ scheldenheld van be-
* B ^ J « | & B E » * handelde dierziekten, 

" waaronder verschillende, 
die In de toekomst kun-
nen worden voorkomen 

of met meer of minder succes kunnen worden 
bestreden. 
Over, enkele zlekten bij onze reptielen en 
amphibieen verschenen in ons maandblad zeer 
lnteressante artikelen, welke — blljkens reactles 
uit de lezerskrlng — erg gewaardeerd werden. 
Naast de secties. welke hleronder worden gespe-
cificeerd, werden ook vele vragen gesteld hoe be-
paalde afwljkingen bestreden moesten worden. 
Op sommige vragen was geen afdoend antwoord 
mogelijk, doordat geen duidelijk omschreven 
symptomen van de afwijking gegeven konden 
worden, anderen konden met meer succes van 
advies gediend worden. 
Vele weefseldoorsneden van afwljkingen werden 
vervaardigd. Ultwerpselen werden mlcroscopisch 
onderzocht op wormeieren. Verschillende worm-
soorten ult amphibieen en reptielen, welke In 
darm, longen, urineblaas. enz. paraslteerden. zijn 
dit jaar door secties of toezendlng van leden 
ontvangen en voor zover mogelijk gedeterml-
neerd. 
Hleronder volgt dan chronologisch gerangschikt, 
de in bovengenoemde periode geseceerde dieren. 
Sceloporus undulatus — leveratrophle ( = 
slechte voedlngstoestand, het slinken van het 
weefsel), verhongerlng. 
Lacerta vlrldls — Enteroptose (..wandelende 
lever"), gele leverhypertrophie ( = gelijkmatige 
volumevermeerderlng van weefsels of organ en); 
vetlever. 
Lacerta vlridls — Longstuwlng en muskaatnoot-
lever door hartafwljklng. 
Anolls carolinensls — Amyloid lever ( = ontaar-
ding van leverweefsel door optreden van elwit-
achtlge stof in het orgaan). 
Graptemys pseudogeographica — Rhachltls 
(kalk en Vltamlne D gebrek, gebrek aan vol-
doende zonlicht). 
Lacerta vlridis — Myo carditis (degeneratie van 
hartspierweefsel, vermoedelijk door clrculatte-
stoornissen). 
Lacerta vlridls — vermoedelijk een vergiftlging. 
Salamandra a. maculosa — Oogontsteklng, 
maagcatarrb (catarrh — ontsteking van de 
slijmvllezen met afscheiding van serum en 
slljm). 
Salamandra s. maculosa — legnoodcachexle 
(cachexie = slechte algemene voedlngstoestand 
tengevolge van zlekten). 
Agama stellio — longontsteking, pleuritis. 
bulkvllesontsteklng. 
Lacerta agilis — mij ten (bloedluis). 
Lacerta viridis — pokken; Epithelioma ( = ge-
zwel ult epltheelcclien bestaand). 
Natrix tessellata — Untwormlarven (blaasworm, 
Sparganum mansonl Cobbold). 
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Ambystoma mexlcanum — miltvergroting en 
sterke onderhuldse vetvorming door stofwlsse-
llngsziekte. 
Lacerta agilis — epithelioma: huldgezweUen. 
Agoma stelilo — mlllalre (mlllarls = ter grootte 
van een gerstekorrel) ontsteklngshaardjes In 
lever, longen, pleura, enz., tevens entcroptose. 
Triturus crlstatus — ..gebroken" werveikolom 
op twee plaatsen. 
Lacerta agilis — legnoodcachexle. 
Uromastyx acanthinurus — legnoodcachexle. 
Het is een waardlge staat van dlenst en wij mo-
gen de heer Bovenkerk wel onze erkenteHjkhcld 
betuigen voor het vele werk aan deze secties 
verrlcht. Moge de belangstelling voor de door 
hem behcerde dlenst In het kornende Jaar nog 
groter zijn. 

ONZE IMPORXDIENST. 
Minder prcttige erva-
rlngen, opgedaan bij 
het lmporteren van 
terrariumdleren in de 
voorgaande Jaren, wa-
ren aanleldlng tot het 
nemen von het besluit. 
dat slechts dieren zou-
den worden gelmpor-
tecrd. welke van te 
voren besteid moesten 
zijn en dus derinltlef 

een bestemmlng zouden vinden direct na aan-
komst. 
Hierdoor was het totaai aantal soorten dieren, 
ingevoerd tussen 1 October 1948 en 30 Septem-
ber 1949 belangrijk minder dan in het voornf-
gaande verenlgingsjaar. 
Doordat een aar.tal dieren ongevraagd werd toe-
gezonden ts het totaai aantal dieren nogal mee-
gevsllen. Aan de hand van een aangelegde lijst 
van wensen en verlangens van leden konden 
zulke dieren direct na aankomst worden ge-
distribueerd. 
In totaai konden wij de leden aanbleden 282 die-
ren in 22 verschillende soorten, aangevoerd in 18 
zendingen. 

- Alle dieren werden zedr goedkoop beschlkbaar 
gesteld! Een der vele voordelen van het lldmaat-
schap. 
Onze leden Y. Werner en U. Lewln hi de staat 
Israel zonden o.a. 6 Arrama stellio, 10 Hyla ar-
borea savignyl. 3 Ophlsops clcgnns, 1 Mabuya 
vittcrtrr, 2 halfwcs karr.eleoDs. 2 Mooise icndrchlidpadden 
Ml 1 Ranmoort. 
Van ons lid M. Steiger in Zwitserland ontvlngen 
wij een aantal salamanders o.a. 14 Alpenwater-
sal.. 4 Zwemvoetsal.. 3 Kamsal., 6 Boorr.fcikvor-
sen, 2 Bugstreeppadden, 2 Knoflookpadden en 
1 Schreeuwkt'KVors. 
Door een lie! werden ult Frankrljk tr.eegebracht 
(eigen vangst) 43 smaragdhagedissen en 4 muur-
hagedlssen, terwijl een ander lid een stel Alpen-
iandsalarr.anders ult Zwitserland. meebracht; uit 
Beieren ontvlngen wij van onze relatie Dr W. B. 
Sachs ook zo'n stei landsalamanders; voorts 
werden aangeschaft 2 zendlngen jongbroed 
Xenopus laevis, resp. 57 en 36 exemplaren. 
Voorts werden nog verkocht uit importen van 
het vorlge Jaar: 3 Pleurodeles waltl, 25 Pelobates 
Xuscus, 6 Marmersalamaurters, terwijl een lid ult 
eigerj kWeelc -0 axcloil onder d*» leden disritueerde via 
dezR dionst. 
Wij exporteerden 2 zendiugen terrariumdleren 
naar bevrlcnde reiatles en we! 1 naar de staat 
Israel en 1 naar Denemarken. 
Voorloplg heeft de heer R. van Iersel, de la 
Reijweg 143. Den Haag de administratis van deze 
dlenst or.der zijn beheer genomen, zodat men 
hem verlanglljsten — zonder enige verplichtlng 
— kan sturen mlts postzegels voor antwoord 
worden bljgevoegd. Komt er iets aan dan ont-
vangt U bericht met prijsopgave. 
De dieren, die- ult het buitenland komen, arri-
veren nog steeds bij de heer J. P. v. d. Werff 
te Rotterdam. Ook in het afgelopen jaar heeit 
dit lid weer geheel belangeloos en met grote 
toewijdlng onze diertjes vc-r;-orgd tot aan het 
tljdstlp cat ze werden afgeleverd. 
Betrokkene kan dit werk echter niet meer waar-

nemen, zodat naar een nieuwe regellng moet 
worden gezocht. 
Wij zoeken dus een lid, die in de gelegenheld 
is de importen in ontvangst te nemen, deze 
enige dagen te verzorgen en ze daarna aan de 
diverse leden door te zenden en de admlnl-
stratie daaraan verbonden te voeren. Zijn ac-
commodatle moet ook geschikt zijn voor tropische 
dieren. Wle helpt ons? 

TECHNISCHE TERHAKIU.MDIENST. 
Ons lid J. Smith Jr., 
Rotterdam verzorgde 
deze dlenst, waarvan in 
hot afgelopen Jaar wel 
een zeer beschelden ge-
brulk werd gemaakt. Er 
werden namelijk slechts 
7 bouwschema's met 
toellchting tegen een 
prijs van / 1 , — franco 
per post besteid. 
Door het ulttreden als 
lid heeft de heer Smith 
zijn functie als beheer-

der van deze dienst beschlkbaar gesteld. Er 
dient voor hem derhalve een plaatsvervanger ult 
onze ledenkring te komen, waarvoor een oproep 
zal worden geplaatst. 

VAN ONZE WERKGROEPEV. 
Amster-

ffis®^ rfUHJ 

Werkgroep 
dam. 
De leiding dezer 
werkgroep berustte 
bij de heer J. Boven-
kerk Jr., Oostzaan-
straat 21II, Amster-
dam O, terwijl de 
heer F. H. Nijman. 
Stadionpleln 49 als 
correspondentieadres 
fungeerde. 
In het afgelopen 
verenlgingsjaar or-

ganlseerde deze 
v/erkgroep de vol-

gende lezineen en excursies: 
25 April 1949: ..Zwangcrsohapsreactleproeven op 
Anurae", causerie met demonstrate; 9 Mei: 
„Evolutle-theoriecn", causerie met projectie; 
16 Mei en 21 Junl, cursus over de bouw van een 
klkvors (le avond: ademhalingsmechririlsrne, 
mondholte. lig^ing lngewanden, spljsverterings-
organen; 2e avond: geslachts- en uricestelsel, 
nler- en leverspooraderstelsel, venen- en ar-
terlenstelsel. spinale en sympathische zenuwen 
en het skelet). 
4 Juli: ..Mleroscoplsche techniek", lezing met 
aanschouweiijk tnaterlaal en demonstrate. So-
vengenoemde lezlngen alle gehouden door de 
heer Bovenkerk; 11 Juli: ..Mlcroprojectle" door 
het lid P. C. Kraatbeek (Hydrobiologische en 
hlctologlsche preparaten); 12 September „De 
slang in mythe en rellgie", causerie door J. Bo-
venkerk eti 26 September: ..Met een praatje en 
een plaatje door net dlerenrijk, met projectie 
door de heer P. C. Kraalbeek. 
Excursies: naar Waterland op 22 Mei 1949; 
't Gool op 12 Junl; naar 't Amsterdamse Bos 
op 25 Junl; naar Sladlonzand en Amsterdamse 
Bos op 20 Augustus en tenslotte naar de Slik-
platen Amsterdamse polder en Wcstcioord op 
28 Augustus. 
Een programma, dat kllnkt als een klok maar . . . 
holaas was de belangstclllng van onze Amster-
damse leden zeer gering en slechts een vaste 
kern van een man of vier, vijf woonde deze 
lezingen bij en ging met deze excursies mee. 
Dat de heer Bovenkerk. ondanks doze geringe 
waarderlng voor dit mooie werk, toch onver-
vaard en met niet te blussen enthousiasme door-
gaat met do Amsterdamse werkgroep op de been 
te blijven houden. moet voor or.s aanleiding 
zijn, hem op deze plaats hartelljk dank te 
brengen voor het vele werk daaraan verbonden. 
Wij wekken alle Amsterdamse leden op toch 
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vooral meer persoonlijk contact te gaan zoeken, 
want op geen enkele andere wljze leert men 
meer dan eens met elkaar van gedachtcn te 
wlsselcn, clkanders liefhebberljen eens te gaan 
bekijken, samen lezlngcn en excursies mee te 
maken. 
Profiteert toch van de vele voordelen, die u als 
werkgroep in een grote stad kunt hebben! De 
In de provlncle versprcld wonende — en dus 
vaak alleenstnande terrarlurallefhebber en her-
pctoloog — is afgttnstlg op u. Een tip willen wij 
de lelding nog geven, zou het geen aanbevellng 
verdlencn meer lezlngen te houden direct inge-
steld op problemcn verbonden aan het houden 
en verzorgen van terrariumdleren, mogelijk dat 
er dan een grotere belangstclllng ontstaat? 

Werkgroep 's-Gravenhagc. 
Door allcrlel oorzaken Is ook deze werkgroep op 
non-actlviteit gekomen. Op Instlgatle van onze 
2e secretaris, de heer R. van Iersel, die bereid 
was de lelding op zich te nemen mits hij twee 
asslstenten kon krijgen, werd de werkgroep weer 
nleuw leven lngeblazen door een glorieuze avond 
op 30 September 1949, ten huize van ons lid J. 
Visser. De heer Pfelffer van de stichtlng Neder-
landse Onderwijs Film vertoonde enige bloiogl-
sche films o.a. De Grote Watersalamander. De 
Ringslang en De Koninglnnepage, als dank voor 
het lenen van fllmflgurantcn in de vorm van 
Grote watersalamandcrs. 
De gastheer vertoonde een serie kleurendiaposi-
tieven over Zuld-Afrika met interessante cau-
serie. Meer dan 30 leden met hun Dames woon-
den deze zeer geslaagde avond bij. Helaas blijkt 
het doorzettlngsvermogen van de Hagenaars niet 
groot, want nlemand der aanwezigen gaf zich 
op de heer van Iersel te asslsteren, zodat wij 
het ergste vrezen ten aanzlen van het verder 
voortzetten van de poglngen om ook deze werk-
groep weer op de been te helpen. Ook hier geldt 
hetzelfde voor wat gezegd is voor de Amster-
dammers. , 
Maar we blijven optimist en hopen nog altijd 
op bloelendo werkgroepen in de toekomst. 

HERPETO-GEOGRAFISCHE DIENST. 
Dlenst voor het documen-
teren van waarnemlngen en 
vangsten van reptielen en 
amphibieen In verband 
met de verspreidlng van 
deze dieren in ons eigen 
land, beheerd door de heer 
D. P. van Wijk, Araers-
foortsestraatweg 45, Bus-
sum. 
Zeer tot onze spijt kunnen 
wij over de werkwijze en 
resultaten van deze dlenst 
niets mededelen. omdat de 
heer van Wijk in gebreke 
bleef gegevens te verstrek-

ken, ondanks enige verzoeken. Ook de aange-
kondlgde brochure over de verspreidlng van de 
reptielen en amphibieen in Nederland, te 
schrljven aan de hand van in de* laatste 5 jaar 
ontvangen documentatiekaarten, kon nog niet 
worden gedrukt, omdat de copy tot heden nog 
niet werd lngezonden. 
Voor het financleren van deze ultgave zijn ons 
reeds belangrijke bedrogc-n toegezegd. Het is te 
hopen, dat de copy niet te lang op zich zal 
laten wachten omdat anders deze flnanciele 
toezegglngen misschien worden ingetrokken. 
Deze gang van zaken moet zeer worden be-
treurd, want als er 4en dlenst is waarmede „La-
certa" naar buiten kan treden dan is het wel 
deze. Misschien komt alles nog op zijn pootjes 
terecht? 

'I? 

D1VERSEN. 
Collectlef werd weer een flink aantal 6e Jaar-
gangen Ingebonden. De kwestie van recensie-
exemplaren van boekwerken besproken door 
onze rcdacteur in ons maandblad, werd geregeld 
en met algemene goedkeurlug Is nu vastgesteld, 
dat present-exemplaren het prive-eigendom 
blijven van de rccensent. 
Een goede bron van lnkomsten vormden de nog 
aanwezlge complete jaargangen 6, waarvan er 
een aantal vlot van de hand ging tegen een 
prijs van / 5,— + 10 cent porti. Thans resteren 
slechts een achttal Jaargangen zes. 
Voor de leden bestond er gelegenheid abonne-
menten op buitenlandse tijdschriften tc bestel-
len via de bibliothecaris van de Nederl. Bond 
,,Aqua-Terra", dc heer J. J. Hoedeman, Roose-
veltlaan 1B0. Amsterdam Zuid. 
Het bock van ons Ud K. Werner, Amsterdam, 
getlteld „Het Kamertcrrarium" vcrscheen einde 
Maart 1949, waaraan door ons meer dan bijzon-
dere aandacht werd gewijd (zie het dubbelnum-
mer Mei-Junl 1949 van ons maandblad). 
Een der hoogtepunten was ook de Natuurstudie-
vacantieweek met twee speciale herpetologie-
dagen in de Volkshogeschool ..Overcinge" te 
Havelte in Drente, gehouden van 1 tot 8 Augus-
tus 1949. 
Ons lid Dr J. J. Smith, leraar biologle te Was-
senaar, had de wetenschappelilke lelding op de 
herpetologledagen, terwijl ons lid Rein Schut ult 
Meppel zich beschlkbaar had gesteld als gids. 
14 ,,Lacerta"-leden namen aan deze cursus dee!. 
Deze proefnemlng werd een croot succes; er 
heerste een uit3tekcnde clubgeest en er werden 
belangrijke hcrpetologlsche waarnemlngen ver-
richt in deze aan herpeto-fauna en natuur-
schoon zo rljke streek. 
Een herhaling in 1950 zal ongetwijfe!d weer een 
succes en meer deelnemers(sters) opleveren. 
Houdt hlermede alvast rekenlng! Spuart. 

S LOTBES CHOUWINC. 
Aan het einde van dit verslag mogen wij dus 
constateren, dat ..Lacerta" nog steeds in het 
goede spoor loopt, dat sommlge diensten In ac-
tiviteit zijn teruggclopen terwijl andere daaren-
tegen met meer enthousiasme onze belangen 
hebben vertegenwoordlgd. 
Als In het komende Jaar nog meer leden zich be-
schlkbaar stellen voor bepaalde werkzaamheden. 
zich lnzetten voor een bepaaid doel, b.v. als 
corrector, vertaler, hulp bij de redactie en hulp 
bij andere diensten, dan zal het zeker ook in 
1050 wel gaan. Maken wij het daarbij onze pen-
ningmeester gemakkelljk door onze con'ributie 
op tijd te betalcn, zodat onze flnanciele positle 
gezond blijft, dan zal ..Lacerta" ook in het ko-
mende, negendc verenlgingsjaar een steun en 
een stut kunnen blijven voor alien die zich 
interesseren voor terrarium- en insectarium-
kunde en herpetologie. 
Met het vertrouwen. dat wij hicrop kunnen re-
kenen, gaan wij het nieuwe verenlgingsjaar in, 
alien dankend voor het !n ons gestelde ver-
trouwen. 

J . TH. TER HORST, 
Secretaris. 

's-Gravenhage, 30 September 1949. 
Vier Heemsktndercnstraat 159. 

Ingevolgo artikel 7 van de statuten onzer ver-
eniglng dlent men binnen een termijn van 3 
weken na net verschljnen van dit Jaarverslag te 
berichtcn of dit dc goedkeurlng kan wegdragen 
en cf het voorstel om de secretaris decharge tc 
verlenen wordt aangenomen. 
Indien geen berlcht wordt gezonden wordt aan-
genomen, dat men met hot verlenen van decharge 
accoord gaat. 
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een B&BBelrje OVCR heRpetoloqische 
wedeRwaaRdiqheoen in 194s 

OOOR p. schetty, schlanqenpARk, mac,c,ia, zwitseplano 

In de zomer 1948 had ik, na een lange 
onderbreking, weer gelegenheid buiten-
landse reptielen waar te nemen. Van 
enkele, thans weer ingevoerde exoten zou 
ik enige, voor de lieihebber interessante, 
gebeurtenissen willen vertellen, zonder 
echter de inheemse fauna te vergeten. 
Onlangs trof ik een absoluul zwarle (me-
lanitische) Muurhagedis aan. Hoewel ik 
hier in T'essin reeds honderdduizenden 
muurhagedissen waarnam, is het de eersie 
keer, dat ik zo'n neger ontmoette. Hij woont 
bij een waterloop in de nabijheid van het 
dorp en heeit zijn standplaats reeds gedu-
rende weken in hetzelide terrein, maar tot 
op heden mocht het mij niet gelukken het 
dier te vangen. Gaarne wil ik het echter 
belangstellenden tonen. 
Tot mijn grote verbazing braakie een zo 
juist gevangen zeer grote Dobbelsleen-
slang, Natrix tessellata L, enige wekan 
geleden ean veldmuis uit. Ik ving de slang 
aan de oever van de Maggia, waar zij in 
de gelegenheid was, zich volop van vis te 
voorzien. Tot op heden vernam ik over 
deze, uitsluitend vis en kikvorsen vretende, 
slang nog niet, dat zij ook muizen tot prooi 
verklaart. 
Als een prima etei leerde ik deze zomer 
Python sebae en Agkislrodon piscivorus 
leuccstoma kennen. Eerstgenoemden ver-
teerden in een week bij een lichaamscroot-
te van 130 tot 160 cm, de volgende voeder-
dieren: elk een halfvolwassen Giiggeli 
(vogeltje? — Vert.), een halfvolwassen rat 
en een pasgeboren hondje. Ik moest vaak 
de slangen bij het voederen scheiden, daar 
ze elkaar de voederdieren uit de bek 
stolen! Des avonds, in de schemering, 
waren de Sebae zeer vechllustig en geen 
voederdier leefde longer dan enkele minu-
ten. De groei bij zulke rijke maaltijden is 
zeer snel. De vogels en ratten werden 
binnen twee tot drie dagen verteerd. 
Mijn slechts 60 cm lange, maar zeer dikke 
Piscivorus eet per maaltijd een tot twee 
muizen en vier kikkers, zonder zlchtbaar 
dikker te worden. Jammer dat alleen de 
halfvolwassen exemplaren gekleurd zijn, 
wanl de oudere verliezen op de rug bijna 
iedere tekening, waarna zij donker zwart-
bruin worden. De buiktekening is echter 
steeds duidelijk geschakeerd. Ook kruipt 
het dier graag weg op donkere schaduw-
rijke plekjes, waar men het r.auwelijks 
terugvindt. Zou het dit niet doen, dan zou-
den zich er zeker meer lieihebbers voor 
aanmelden. 
De genezing van een ernstige ..Maullaulo" 
en acute longontsteking bij een Boa con-
strictor gelukte mij door het dier zeer warm 

te houden en het uitpenselen van de bek 
met Listerine *) (een of twee delen op wa-
ter), zeer goed. De slang, die mij door een 
klant gebracht werd, en die ogenschijnlijk 
niet lang meer leven zou, werd in een 
sferiel, sterk verhit terrarium gebracht, dat 
een groot waterbekken met meer dan 30 gr. 
warm water bevatte. Reeds na enkele 
dagen hield het rochelen bij het inademen 
op. De bek werd eerst met een pincet, een 
dot watten en een spuitje gezuiverd en 
met Listerine gepenseeld. Grote klompen 
kaasachtige etter konden uit de mondholte 
en de ingangen van het Jacobson's orgaan 
verwijderd worden. Driemaal per dag wer-
den de Lislerine-penselingen herhaald. 
Reeds na drie weken was de slang klaar-
blijkelijk weer gezond, en een muis die 
gestopt ingebracht werd, bleek goed te 
worden verteerd. Grootte van de Boa was 
ongeveer 130 cm, doorsnede ongeveer 8 cm. 
Of de genezing blijvend is, kan ik nog niet 
zeggen. 
Volgens Ditmars zijn penselingen met Lis-
terine steeds effectief. Het water in het 
bekken, vermengd met een paar koiiie-
lepels Listerine, werd dagelijks ververst, 
vaak ook tweemaal wanneer het vuii 
geworden was. 
Een Nljlwaraan ging dood aan hartverlarn-
ming, en wel omdat ik het dier aan enkele 
mensen toonde, het uit het terrarium nam, 
waarna enkele dames begonnen te gillen 
Het dier was ongeveer 120 cm lang, zeer 
levendig en zo juist uit West-Afrika ont-
vangen. Daar ik merkte dat de Waraan 
bang was, nam ik het dier weer op en 
brachi het in het terrarium terug, waar hei 
in het water vluchtte en na enkele minuten 
dood bleek te zijn — althans zo dachten 
wij. 
Nadat ik gedurende een half uur kunst-
matige ademhaling toepaste en een spuitje 
Coramin in de buikholte bracht (1 cc), 
begon het hart weer te kloppen. Om de 
twee uur dienden wij hem weer een cc 
Coramin toe, waarop de ademhaling bijna 
weer begon te iunctionneren als bij de 
andere waranen, en het dier weer lang-
zaam rondkroop. Jammer genoeg meenden 
wij nu, dat de genezing een feit geworden 
was en hielden daarom op met het Coramin 
inspuiten. De volgende dag was echter de 
Waraan onherroepeliik dood en stijf. Ver-
moedelijk brengt bij eer; hartveriamming 
een spuitje Coramin om de twee uur wel 
een genezing tot stand, maar men moet dit 
minstens zes- tot achtmaal doen. Kunst-
matige ademhaling tot hei intreden van de 
eerste werking van het spuitje is echter 
noodzakelijk, omdct het in de buikholte 
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ingebrachte Coramin in de bloedsomloop 
komt. 
Dat Vipera russellii zeei vxuchtbaai is, zal 
u wel bekend zijn. Een exemplaar hiervan 
bracht, nauwelijks bi] een koper gearri-
veerd zijnde, meer dan dertig levende 
jongen ter weield. Jammex genoeg zijn 
volwassen Russellii zeei agiessiei en moei-
lijk tot eten te brengen, wat bij de jonge 
dieien niet zozeex het geval is. Deze ovei-
vloedige voortplanting heeit tot gevolg, dat 
in Indie slreeksgewijs de Russellii zeei veel 
voorko'mt en bepaa ld vaker doodsooizaak 
is dan de meer gevieesde Naja. 
JDe gifpioductie van een Naja nigrocollis 
is buitengewoon gioot; zo spoot mij een 
160 cm lange Spuwcobra binnen diie 
dagen zoveel gif tegen de teiiaiiumruit, 
dat ik n a het opdrogen daarvan ei meer 
dan een giam dxooggewicht kon afkrab-
benl Het gif is melkachtlg wit, in tegen-
stelling tot het gii der Zwitsexse adders, 
waa ivan het iraai bamsteen-geel is. 
Bungaius iasciatus, de Pamaslang, woidt 
merkwaardigerwijze vaak als niet-giftig 
veimeld. Hoe virulent echtei het gif werkt. 
kon ik constateren bij een rat, die ik in de 
kooi plaatste. Zij stiexi ogenblikkelijk na 
de beetl Mijn Pama viat in diie dagen 
zes Rlngslangen. Toornslangen versmaad-
de zij, hetgeen eigenlijk niet goed te be-
gxijpen is, omdat die niet de onaangename 
knoflooklucht aigeven. Misschien, juist 
daaioml Schitteiend is bij deze slangen 
de glans de i gele en zwarte stiepen. Het 
schijnt wel of zij niet een levend dier is, 
doch bes taa t uit kleuren en vernis. Ze bijt 
weinig en verbeigt de kop onder haar 
eigen windingen a ls zij lastig gevallen 
wordt. Dat ze niettemin ..handig" genoeg 
is, ziet men het beste wanneei men het 
diei op de vloei vrij laat ; zij beweegt zich 
dan met een ongelooilijke snelheid voort. 
Ik had een geweldige moeite, een in een 
bijna lege kamex londkruipende Bungarus 
weer te vangen. 

Evenzo angstig ged iaagt zich de prachtige 
Koningspython, Python xegius, waarvan Ik 
zeven, slechts 125 cm lang zijnde, doch 
volwassen exemplaren veizoigde. Deze tot 
de kleinste sooiten behoiende, na het vei-
vellen prachtig violetachtige, glanzende, 
leuzenslang, kionkelt zich tot een bal in-
een; in het midden de kop en laat zich 
zo van de ene p laa ts naar de andere 
dragen. Dat echter deze ballen soms na 
tien minuten nog onbeweeglijk in absolute 
rust op de zelide p laa t s bleven liggen, was 
nleuw voor mij. Jammer genoeg is dit dier 
wat moeilijk In het aannemen van voedsel 
en moet derhalve meestal in de eerste paar 
keren gestopt worden. 

Als xaiiteit ontving ik ook een Gxoene 
Mamba, die vooi de gevaarlijkste gifslang 
na de Koningscobra dsoigaat. Mijn 
exemplaai was echtei bijzonder rustig en 
weinig strijdlustig; reageerde nauwelijks 
als het lastig gevallen werd. Dat zij echter 
bliksemsnel kan zijn, ervoer ik bij het 
inzetten van een muis. 
Het prachtige groen van de merkwaardige 
scheve lichaamsschubben werd naa i de 
omgevlng van de staart toe, iraai goud-
geel; veibleekte echter voor de vervelling 
tot een vuil olijfgroen, ongeveer zoals bij 
onze Dobbelsteenslang. Hoewel het dier 
rustig was, verheugde het mij toch toen ik 
het weex vexder kon dooxzenden. Een 
kapotte teiiaiiumtuit of een onvoorzichtig-
heid bij het openen van het terrarium zou 
de rampzaligste gevolgen kunnen hebben. 
Van de Ratelslangen die ik verzorgde 
(Crctalus ceiastes, atxox, adamanteus, tei-
rilicus), scheen mij de adamanteus het 
meest vooi het terrarium geschikt te zijn, 
en dat het toeval was dat ik hieivan 
slechts zwakke exemplaren kreeg. Het is 
vaak moeilijk te oordeien over de houd-
baarheid van een diersoort uit de exem-
plaren die men zelf bezit. 
Zo staat bijvooibeeld de Tessiner Adder 
In Bazel als moeilijk oi kort houdbaai be-
kend, terwijl zij in Zurich, Bern en Geneve 
de roep geniel van een goed terrariumdiei 
te zijn. Ik heb klanten die leeds diie oi 
vlei jaa i een van mij betiokken Addei 
veizorgen. Ook hier in mijn openluchtter-
rarium gaan de Adders met slechts wei-
nige uitzonderingen aan het eten, hoewel 
zij het deze regenachtige zomei soms 
dagen lang zonder zon moesten stellen. 
Het is ons niet bekend. hoe het komt dat 
deze voor ons toch gelijke klimaten juist 
op adders zo sterk werken; Bazel ligt toch 
warmer dan Zurich of Bern. Het is daaiom 
geheel veikeeid,. een slang niet-houdbaai 
te noemen, voor men met lie.'hebbers uit 
andere plaatsen gesproken heeit. Een klei-
nigheid in de inrichting van het terrarium 
kan soms een argwanende slang aan het 
vreten brengen. 

i) Listerine Is een zgn. Mondwater, zoals dat 
voor de oorlog te onzent normaal verkrijgbaar 
was. Door enkele droppels in een glas water te 
doen, kreeg men een vloeistof om te spoelen en 
te gorgelen. Verfrissend maar ook ontsraettend 
en bacterie-dbdend. Niets bijzonders dus, en het 
Is wel zeer typlsch wanneer men deze vloeistof In 
bovenstaand artikel ziet genoexnd als probaat 
geneesmiddel tegen de beruchte Maulfaule. — 
Vert. 

Vertallng van een artikel In ..Aquarium" 
van November 1S48 door D. J. v. d. Laan. 
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