
*sfcv&; 
Ls;certsi 

8e Jaargang, No. 5 
Februari 1950 
VerschlJM maandellikj 

G e i l l u s t r e e r d o r g a a n van de Nederlandse 
Vereniglng van Terrariumhouders ..Lacerta", 
gewijd aan de Kennis der Kruipende Dieren (Her-
petologie), Terrarium- en Insectariumkunde 

Adres redaclie en cdministratie: J. Th . t e r H o r s t , 
Vier Heemskinderenstraat 159(hoek Moerweq), 's Gravenhaqe 

Pcstiekening 461084 v a ' a 

De (cargong loopt van October 1949 tot en met September 1950. Leden ontvangen het crgaan gratis. Losse 
abonnementen worden niet aangenomen. Lidmaatschap: i 9.50 per verenlgingsjaar, tc voldoen In termljnen 
Penningmeester: A. v. d. Graaf, Mecklenburgstraat 35, Dordrecht. 

mrjn teRRaRium VOOR smaRaqohaqeoissen 
ooop p. Blom, oen heL6eR 
Met sen schets door de schrijver 

JS*»*Mg>;Mfr, i i . i . . - I- i J L J i . i . i . 

myn* 

Smaragdhagedlssenterrcrlum Fcto J. Tirsrnerman, Den Helder 

In dit artikeltje wil ik u in lioofdzaak een 
en ander over de bouw en beplanting 
vertellen. Op de dieren in het bijzonder, 
kom ik misschien later nog wel eens terug. 
Dit terrarium staat naast dat van mijn 
ringslangen, waarvan ik u de indenting 
in een vorig aiiikeltje reeds heb vertsld 
en stact in de turn opgesteld. De hoogte-
rnaten zijn daarom hetzeifde gehouden. 

Onderbouw (ot onderkant voorrult: 0,65 m. 
Hoogie voorruit: 0,S3 :m. Totale diepts: 
1,45 m. De gehele onderbouw is evenais 
die vocr mijn ringslangterrarium van 
steen en betcn; bovenbouw: hout en glas. 
Voor het interieur heb ik getracht, dieren 
en planten een stukje Alpen of Pyreneeen 
te geven. D.w.z. ik heb er e6n grote rots-
partij van gemaakt, en wel van mooie, in 
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de handel zijnde rotsstenen (zandsteen). 
Vooral de grillig gevoxmde en die met 
gaatjes, zijn zeer geschikt. De opstelling 
hiervan eist echter wel een beetje han-
digheid. Het beste doet men m.i. dooi eeist 
de stenen in ruwo trekken zo ongeveer te 
plaatsen, zoals men het geheel heeft ge-
dacht. Daarna gaat men het meer in details 
uitwerken met wat uitspringende en terug-
liggende gedeelten, om de daarin komende 
planten te plaatsen. Waar dit nodig is, 
de stenen met een van te voren onzichtbare 
cementvoeg op elkander plaatsen. Dit kan 
nodig zijn om insioiten van het geheel te 
voorkomen. Achter zoveel mogelijk los op-
stapelen ten behoeve van de planten. Bij-
gaand schefsje geeft vrijwol de julste 
voxm aan, zoals het in dit terrarium is op-
gesteld. Maten en voxm dex stenen afzon-
deilijk zijn natuurlijk maar geschat. 
Nu de beplanting: Het gedeelte tot de 
achteiste rij stenen is tiapsgewijs, flauw 
hellend naar achtexen. De achteiste rij 
voimt een soort muurtje van twee of meer 
stenen hoog waar de beplanting dit vereist, 
of waai dit ult een aesthetisch oogpunt 
nodig blijkt Het gedeelte, op het muurtje 
tot de achteiwand vormt een soort plateau. 
Links op de voorgrond bij de vooiiuit: 
Cerastium; een laag, kruipend plantje met 

BbekBespRekinq.. 
„Praktlsche Futterkunde fur den Aquarien- unci 
Terrarlenfreund". -3e n ieuw bewerkte en verbeter-
de druk. door Hans Geyer. . v • . • ., 
Op practlsche wljze bespreekt de .schrijver . hier 
achtereenvolgens de> voor h e t voederen'der aqua-
r ium- en terrariumdleren , geldende algemene 
regelen; o p welk voedsel deze dieren aanspraak 

1. Ceraitlum alplnam 
2. Sedum acre 
3. Iberli tempervlreni 

magnlllca 
4. Alyssuci tazaule 
5. Saxlfrcga alzoidei 
6. Phlox subulata 

Hybrlda 
7. Setnpervlvum 

arvernenie 
8. Dicnthus doltoldos 
9. Sedum album 

10. Hellanthemum 
grandlflorum 

11. Aubrietia deltoidea 
12. Ccropanula 

caespltosa 
13. Myosotus 
14 Cotula replant 
15. llnaria cymbalarla 
16. Arablf alplna 
17. Polygonatum vccclol 

folium 
18. Hutchlnsla slplna 
19. Saglna subulata 
20. Thymus lanugmoius 
21. Sclix repent 
22. Sells repeas 
23. Plntu 
24. Water 

witte bloemkelkjes. Daarnaast Thymus en 
om het vijvertje Sagina. Beiden ook zeer 
laag en zodenvoimend. Links rvoor het 
muurtje: Iberis en hier naast Alyssum. lets 
meer naar achteren: Phlox; een prachtig 
plantje dat het ook in de rotsspleten goed 
doet. Verder iegen het muurtje nog: Dlan-
thus, een lage anjexsooxt en Aubietia, een 
mooi polvormig lotsplantje met puipeien 
bloempjes. Rechts in de hoek voor het 
muurtje: Linaiia. Meex op de vooigiond 
achtei het vijvertje: Campanula en Vex-
geet-mij-niet. Rechts daarvan: Cotula. 
Langs de rechterzijwand: Hutchinsia en 
Salomonszegel. Langs de linkei zijwand 
op het muurtje: Muuipepex. In de rots-
spleten meer naai achteien, lespectievelijk: -
Saxifraga met giote, stijve rosetten en 
huislook. Van 'links naar rechts op het 
muurtje tegen de achteiwand een' mooie 
Sedumsoort en het zonnexopsje. Geheel 
xechts in de rptsspleet: Arabis en in de 
hoek een kleine soort den. De stronk links 

' is geflankeeid dooi twee kiuipwilgen, zo-
dat het lijkt alsof de stronk weex-opnieuw 
gaat uitlopen. Het komvormige poeltje is 
zeer ondiep gehouden; slechts; enkele cen-
timeters, daar veel water hier toch over-
bodfg is. De pijl geeft de stand aan ten 
opzlchte.van de zon. .. ,.-.. 

Oltgev'ers:-Alfred- Keraeh verlarf. 8tuttgart . Prijs: 
RM 4,20..: .- v ' ... - "- •:. .-.- i _ : ^ . ; 
kunnexhmaken en hoe wij . aan. dat .voedsel .-.kunr 
hen .^prnen, hetzlj.., d o o r , vangen of . .door' ,e igen 
kweek.' Een" "boekje" hetwelk wij a a n ' elke" terra-
riumhouder ten-zeerste kunnen aanbevelen. a ' 

. .i.-r- ;..-•.• •-•-;: ,i.. • -A..TH. REIJST. 
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BestRijdinq van schAdeLijk qeoieRte, 
qezien in veRBanfc met 6e heRpetoloqie 

OOOR Q. metlQes, qleisweileR. Lid der vereniglng 
Vertallng: A. T. Reijst 
met een toevoeging door Dr. J. C. M. de Jong, Bolsward, 
Consulent volksgezondheid 

..Negen en negentig procent van ons meent In 
het tljdperk van de mens te leven. Dit is een 
dwallng. WIJ staan nog steeds in het lnsecten-
lijdperk en wij proberen in de strljd tegen de 
Insecten bet tljdperk van de mens te verheffen 
boven dat van de Insecten." 
Dit werd In 1928 op bet Internationale entomo-
logen-congres te Ithaca verklaard door L. O. 
Howard, professor voor practlsche insectenkunde 
In de Verenlgde Staten. 
Moge de beer Howard deze woorden ook iets te 
veel hebben opgeschroefd, het geeft toch te den-
ken wanneer men bijvoorbeeld meemaakt dat de 
larve van de Appelbloesemkeyer, de kleine rups 
van Carpocapsa pomonella L. allien in de V.S. al 
een jaarlijkse schade van ongeveer tlen mlllioen 
dollar vcroorzaakt: Bij dit bedrag komt dan nog 
de waarde der vernielingen, die de larve in Euro-
pa, Noord- en West-Azle en In andere streken 
van de wereld aanricbt. En dit Is slechts een 
voorbeeld! 
Dat men met alle mogelljke middelen moet pro-
beren dit schadelljk gedlcrte de baas te worden 
Is begrljpelijk. Het Is dan ook geen wonder, dat 
In de Industrie der bestrijdingsmlddelen tegen 
dit schadelljk gedlerte de hoogst mogelljke activi-
telt heerst. Hoewel de betekenls van de thans 
overal plaats vlndende bestrljdlng van het scha-
delljk gedlerte wordt lngezlen, mag. ja moet een-
maal de vraag gesteld worden of dit niet de een 
of andere invloed op onze liefhebberij heeft. Dit 
zou het geval kunnen zijn doordat het gebrulk 
van deze bestrijdingsmlddelen in de landbouw, 
of bestuivlng van de broedplaatsen der muggen, 
de krulpende dieren en amphibieen In gevaar 
worden gebracht, of doordat wij ons van de 
lndustriele middelen om het schadelljk gedlerte 
te bestrijden, kunnen bedlenen teneinde onze 
terrariumdleren van lastige parasleten te bevrrj-
den. 
Deze laatste vraag Is In 't geheel niet zo vreemd 
als ze wel schijnt. Tenslotte Is het inmiddels 
bekend geworden dat aan de ontdekker van de 
bestanddelen van D.D.T. — de Zwitserse Dr Paul 
Muller van de Gelgyfabrleken te Bazel — de 
Nobelprljs voor geneeskunde werd toegekend om-
dat de werkzaamhcld van de D.D.T. samenstel-
llng o.a. bij de vernietiglng van de klerenluls (de 
overbrenger van de vlektyphus) voortreffelijk Is 
gebleken. Afgaande op zulke resultaten bij de 
bestrljdlng van de klerenluls Is de terrariumhou-
der geneigd om aan te nemen, dat de D.D.T. 
producten ook met succes tegen de bloedluis — 
die In onze terraria zo vaak tot een plaag kan 
worden — kunnen worden gebrulkt. Als een llef-
hebber, die veel om zijn dieren geeft. ziet hoe 
de door deze bloedluis aangetaste dieren rust 
noch duur vinden, zich wrljven en schuren ora 
hun kwelgeesten kwljt te raken. zal hij alles in 
het werk stellen om ze te bestrijden. 
Reeds In 1902 heeft Otto Tofohr In de ..Blatter 
fur Aquarlen- u. Terrarienkunde" alle mogelljk-
heden — als bestuiven met insectenpoeder, be-
sproellng met antiseptische oplossingen zoals 
carbol, lysol, creoline, penselen met spiritus, 
petroleum of benzine — behandeld om eindelijk 
tot de slotsom te komen. dat kokend water nog 
het meest geschikte bestrijdlngsrnlddel was. 
Moet men zich dan nog verwonderen. dat ons lid 
de heer Th. N. Homan, die in een bijeenkomst 
van de werkgroep 's-Gravenhage gehoord had, dat 
men D.D.T. poeder zonder gevaar gebruiken kon 
om terraria te ontlulzen, daarvan dan ook gebrulk 
maakte? 
Hij nam zijn Zandhagedlssen (Lacerta agilis) uit 
het terrarium en bestoof ze toen met DD.T. poe-

der. De hagedissen werden de een na de ander 
met watten behandeld. Het resultaat was, dat 
niet alleen de bloedlulzen verdwenen, maar dat 
waarschljnlijk ook een der hagedlsjes daardoor 
gestorven is. Hij schreef hlerover In „Lacerta" 5e 
Jaargang No. 3, December 1946. 
Op zijn vraag of anderen soms ook dit D.D.T. 
mlddel hadden gebrulkt en met welke resultaten, 
beeft de heer P. van Arkel te 's-Gravenhage in 
No. 10 van dezelfde jaargang (Juli 1947) geant-
woord, dat hij eveneens zijn hell bij D.D.T. had 
gezocht. HIJ bestoof de planten en smeerde de 
hagedissen In met In water opgeloste D. D. T. •) 
Deze behandellng paste hij tweemaal per dag 
zonder resultaat toe. Ogenschljnlijk kwamen de 
hagedissen met zulk een ..glpslaag" op hun 
lichaam wel tot rust, want nlettegenstaande deze, 
aten ze er niet minder om. 
Ook had deze kuur klaarblljkelljk geen nadellge 
gevolgen gehad. In de 6e Jaargang No. 2 Is de 
heer H. L. de Konlngh ult Utrecht op het eerst-
genoemde schrijven van de heer Homan lngegaan. 
De Konlngh verdedlgt daarin de overtulglng, dat 
de zandhagedis aan verglftlglng door het D.D.T. 
poeder gestorven Is. en wel door het felt, dat 
het dier DD.T. 6f met een prooi of met de tong 
of op andere wljze in het spijsverteringskanaal 
opgenomen bad. Het aldus opgenomen verglft 
heeft de beschreven dodelijke ultwerklng gehad. 
Men moest echter daarblj in aanmerklng nemen, 
dat de hagedis door de bloedzulgende parasleten 
verzwakt was, hetgeen de dodelijke afloop be-
gwzstigde. Aangezien echter de huid het DD.T. 
niet opneemt, kan men naar zijn lnzlcht dit 
mlddel ter bestrljdlng van huldparasleten bij rep-
tielen gebruiken waartoe men met een penseel 
of een watje het poeder op die plaatsen brengt, 
waar men de parasleten waarneemt. (Okselholten, 
aan de hals, enz.) Men moede er zich echter voor 
het terrarium te bestuiven. 
In No. 8 van dezelfde Jaargang bericp dezelfde 
schrijver zich op een artikel: „Mlte control In 
reptile collections" In „Herpetologlca", deel 3'. 
Hierin wordt beschreven hoe In de terraria van 
het ..Cleveland Zoological Park" door bestuivlng 
der bakken met de dieren er In, de mijten bestre-
den werden. Nadelen werden niet ondervonden. 
Uit het Amerlkaanse berlcht blijkt echter niet 
of In het gebruikte insectenpoeder ook D.D.T. 
bestanddelen aanwezlg waren. 
Intussen heeft dc firma Gelgy in het Zwitserse 
tijdschrift ..Aquarium" (Jaargang 2, No. II van 
1947. biz. 150) zelf dc vraag behandeld hoe de 

. D.D.T. Insectenbestrljdingsmiddelen op reptielen 
en amphibieen ultwerken. 

Zij verheelde niet, dat zowel adders als ge-
wone slangen (vooral ring-, dobbelsteen- en 
esculaapslangen), maar ook hagedissen (sma-
ragd- en paarlhagedissen (Lacerta leplda) ) 
en kikvorsen ten opzlchte van de gerlngste 
hoeveelheden van dit insecticide een buiten-
gewoon grote gevoellgheld vertonen. BIJ de 
minste aanraklng met het insecticide stier-
ven de dieren over het algemeen binnen 
enkele dagen. Op grond van sedert lange tijd 
gedane waarnemlngen kon de firma Gelgy 
niet nalaten ons dringend af te raden D.D.T. 
te gebruiken bij het behandelen van terraria 
tegen vilegen, het behandelen der terrarlum-
planten tegen allerlel schadelljk gedlerte of 
bij het behandelen van de reptielen zelf tegen 
de mijtenplaag. 

De firma Gelgy deelde mij bovendlen nog mede. 
dat In een Zwitserse dlerentuln talrijke slangen 
dood glngen. nadat de planten in de terraria 
met een 1 % sterk aftreksel van cesarol (0,05— 
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0,1 % DX>.T.) bestoven waren. Zowel de adder-
achtige als de gewone slangen vertoonden na een 
paar dagen de typlsche tremorverschijnselen ( = 
sldderverschljnselen) en glngen zonder enige ult-
zonderlng dood. 
In een ander geval had een van onze medewer-
kers de ruiton van zijn terraria met een 01% = 
sterke D.D.T. emulsle bespoten. De rulten werden 
vervolgens met spiritus gerelntgd en opgewreven. 
Er werd nauwkeurlg op gelet. dat de slangen nlct 
door de vloeistof, waarmede gespoten werd, ge-
troffen werden. 

„Na tlen dagen, — zo meldde onze mede-
werker — was een volwassen Toornslang 
(Coluber vftflavus) dood. Een ringslang (Na-
trix natrix) vertoonde zeer sterke tremor-
verschijnselen. De bek werd steeds maar weer 
wljd opengesperd, terwijl het gebele lichaam 
— het sterkste het kop- en halsgedeclte — 
door een hevige tremor geschud werd. Gedu-
rende vijf dagen kreeg dit dier een warm 
bad (30° C ) . De tremor verdween geheel In 
het warme water. Werd het dier btj een 
kamertemperatuur van circa 20° O. er ult 
genomen dan traden de verschijnselen weer 
snel op. Na dit verblljf van vijf dagen In het 
warmwatcrbad nam Ik de ringslang er ult en 
zette ze weer In het terrarium. Daags daarop 
had ze weer tremor en hetzclfde had plaats 
na een herhaald bad gedurende twee dagen. 
Na een dcrde kuur, welke wederom twee dagen 
duurde, waren de verglftlgingsverschljnaelen 
verdwenen. 
De derde slang, evenals de eerste een volwas-
sen Toornslang, vertoonde slechts zeer zwak-
ke tremorverschijnselen. Dit kan wel daar-
door komen doordat het hier een zeer kalm 
en rustig dier betreft, dat meestal stil In een 
schullhoekje ligt en maar zelden rondkrulpt. 
Deze Toornadder raakte de tremor spoedig 
van zelf kwijt, zonder dat bet nodig was 
het dier te baden." . 

Een andere medewerker van ons — eveneens 
terrarlumliefhebber — probeerde door de reptielen 
met NEOCID -poeder te ponsolon de mttten (Ltpo-
nyssus saurorum) te bestrijden, zonder daad-
werkelljk resultaat. Hij ging derhalve tot een 
uitwendlge behandellng met een 2% DD.T. op-
losslng In gezulvcrdo petroleum (Keroslne) over. 
Htermede smeerde hij de dieren, te weten negen 
smaragdhagedissen (Lacerta vlridls) en twee 
parelbagedlssen (Lacerta leplda), den ringslang 
(Natrix natrix), een dobbelsteenslang (Natrix 
tessellata), op de meest aangetaste plaatsen in. 
De gebrulkte hoeveelheid bedroeg rond 0,05 gram 
D.D.T. per dier of 62—16S milligram per kilogram 
llchaamsgcwieht. 
Na acht uren vertoonden de slangen een rnerk-
waardlge onrust, die In krampachtige kronke-
lingen en trekkingen overging. Kort daarop — 
12 uur na de behandellng — waren beide slangen 
dood, 24 uren na de lnsmeting traden bij twee 
hagedissen eveneens verglftigingsverschijnselen 
op. De dieren werden koel gezet. zonder resul-
taat. Na twee uur waren ze dood. Ook de andercn 
begonnen nu symptomen van verglftlglng te 
vertonen. Daarop werden de dieren met alcohol 
en warm water afgewassen. Vooral de warmte 
scheen de dieren goed te doen, weshalve de ver-
warming van het terrarium In den vervolge. op 
30° C. In gesteld werd. Zonk de temperatuur op 
18° C. dan traden dadelijk de verglftigingsver-
schijnselen weer op, welke eveneens prompt ver-
dwenen als de temperatuur verhoogd werd. Na 
vijf dagen waren de dieren genezen. De drie aan-
gehaalde voorbeelden tonen, dat reptielen 
(slangen en hagedissen) tegenover DD.T. een ge-
rlnger weerstandsvermogen bezltten dan warm-
bloedlge dieren. Moge dit al In de practljk van 
minder betekenls zijn, het is toch lnteressant 
om bet te weten. Alle llefhebbers van zulke 
dieren Is het dus In elk geval drlngend af te 
raden om DJD.T. producten in hun terraria te 
gebruiken. 
Hoe de verglftlglng plaats heeft en waaraan de 
grote gevoellgheld der reptielen tegenover DD.T. 
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lnwerklng Is toe te schrijven. Is naar mijn weten 
tot nu toe nog niet opgehelderd. Belangrijk Is 
voor ons In leder geval, dat er wel geen twijfel 
meer over mag bestaan, dat DD.T. substantia 
voor de bestrljdlng van huldparasieten bij onze 
terrariumdleren geheel en al ongeschlkt Is, als 
we niet van de regen In de drop willen komen. 
Be ben er van overtulgd, dat dit ook op de andere 
bestrijdingsmlddelen tegen schadelljk gedlerte 
van toepasslng Is, zodat de ongeveer 50 Jaar 
geleden door Tofohr ultgesproken bewerlng, over 
de gevaarlljkheld van Insectenpoeder. ter bestrlj-
dlng van de bloedluis In het hagedissenterrarlum, 
nog heden ten dage van kracht is. 
Be kom nog eens terug op de door mij ont-
vangen lnllchtlngen van de Gelgy-fabrleken te 
Bazel, die Ik deels al aangchaald heb. Een ge-
deelte, dat overgeslagen was. wil ik nu vermelden: 

„Op meer dan een wljze Is ons ter kennls 
gebracht, dat daags na de bestulvlngen van 
muggenbroedplaatsen met Gyron er talrljke 

' dode klkvorsen gevonden zijn, terwijl de In 
het water levende vlssen zich geheel normaal 
gedroegen. De huid van de kikkers schijnt 
bijzonder llcht doordrlngbaar voor bet Insec-
ticide te zijn. Daarbij moet dan ook nog In 
acht worden genomen, dat de kikkers — 
terwijl ze aan de oppervlakte zwemmen — 
In buitengewoon lntensleve aanraklng met 
relatlef grote hoeveelheden van het insec-
ticide komen. De voorwaarden voor het tot 
stand komen van een verglftlglng zijn dien-
tengevolge dan ook zeer gunstlg. Daarmede 
ben Ik dan ook midden in de beantwoordlng 
van de eerste vraag gekomen, in hoeverre 
krulpende dieren en amphibieen door gebrulk 
van bestrijdingsmlddelen tegen schadelljk 
gedlerte In de landbouw, of het bestuiven van 
de broedplaatsen der muggen, gevaar kunnen 
lopen. 

In het voorjaar van 1945 hebben de heren 
Cl. Cottam en E. HIgglns ult hoofde van hun 
ambtelijke bevoegdheden aan de Patuxent-
rlvler In Maryland (V.S.) ook de uitwerking 
van D.D.T. op padden en klkvorsen (o.a. ook 
op de Sana catesbelana) nagegaan en hler-
over gerapporteerd In hun gemeenschappelljk 
werk: ..DD.T. and Its Effects on Fish and 
Wildlife" In het ..Journal of Economic Ento-
mology, Band 39, Nr. 1" van Februari 1S46. 
In een aantal kunstmatlg aangelegdc vljvers 
leefden verscheidene klkvorsen- en padden-
soorten, alsmede de larven daarvan. Op een 
keer werden van deze vljvers een aantal met 
DD.T. behandeld, en wel telkens twee slechts 
met oile, twee met een olie-achtlge oplosslng 
welke D.D.T. in de sterkte van 1 pound (af-
gerond 453,6 gram. Red.) op 1 Acre (4840 
vlerkante yards Is 40,5 Are, Red.) bevatten, 
en weer twee vljvers die een vljfvoudlge hoe-
veelheid D.D.T.. bevatten. 
Van iedere twee vljvers was de ene ondiep — 
ongeveer in het midden 12 centimeter — de 
andere dleper. Het resultaat was, dat in de 
dlepere vljver, welke met 1 pound DJD.T. be-
handeld was, geen dode of zieke dieren ge-
vonden werden. 
In de ondlepe vljver (zoals dit meestal bij 
onze poeltjes het geval Is) waren echter ver-
schillende padden en grote klkkerlarven ge-
dood. Deze sterfgevallen en die der verschil-
lende klkvorsen en klkvorsenlarven, ult de 
met de vljfvoudlge hoeveelheid DD.T. behan-
delde vljver, waren klaarblijkelljk door de 
DD.T. veroorzaakt. / 
Er zij echter opgemerkt, dat er ook enige klk-
kerlarven en padden In de behandelde vljvers 
in 't leven bleven. Bij een andere proof 
werd een aantal kikkereteren ult de vljvers 
aan de oever der Patuxent-rlvier verzameld. 
De larven werden In groepen van 100 stuks 
bij elkaar — In totaai 2000 stuks — In aquaria 
gedeponeerd. Een paar bakken dlenden ter 
controle en hlermede werd niet geexperimen-
teerd. 
Enige andere nu werden met olie behandeld, 



weer enige met DJJ.T. in de sterkte van 
5 pounds op 1 Acre. Het resultaat was, dat 
binnen drie tot vijf dagen alle met D.D.T. 
behandelde larven gedood waren. 
De dieren, welke zich bevonden In de bakken 
waarmede niet geexperimenteord was. en die 
welke slechts met olie waren behandeld, 
bleven In leven en gezond. 
Volgens een verhandellng van de heren R. 
Wlesmann en R. Zlnkernagel: ..Elne neue 
Methode zur Bekampfung der MUckenbrut", 
in het tijdschrift: ..Gesundhelt und Wohl-
fahrt". ZOrlch 1946, bleven 4 tot 5 centimeter 
grote salamanderlarven In met Gyron (een 
DD.T. product) behandelde aquaria, zowel 
met als ook zonder bodemdetrltus ( = door 
het water meegevoerde, fljngewreven gesteen-
ten of afgewreven producten van zlekeltjke 
organen), gedurende 14 dagen normaal. Gyron 
Is dus voor salamanderlarven onschadelijk. 
Op het congres der Zoologen In Augustus 
1948 In Kiel werd over meer of minder lange 
storlngen bij amphibieen — vooral Raha 
temporaria en Triturus crlstatus — gespro-
ken, wanneer deze dieren hetzlj in het water 
of op het substraat, met sterk verdunde 
DJD.T. oplossingen in aanraklng kwamen." 

Volgens Dr Frledrlch Schwarz (In ..Kosmos". 
December 1948) werd als dodelijke dosls DD.T. 
voor Rana esculenta een hoeveelheid van 50 mil-
ligram DD.T. per kilogram llchaamsgewlcht vast-
gesteld. Dat komt er op neer, dat een dodelijke 
dosls voor de mens ongeveer 10 gram bedraagt. 
Zelf genomen proeven hebben bewezen, dat de 
middelen vervaardlgd op basis van Hexachlor-
cyclohexan, nog glftlger bleken. 
BIJ de steeds meer toenemende maatregelen In 
het groot, deels van ult vllegtuigen. liepen de 
amphibieen en reptielen — evenals de vlssen en 
de voederdieren voor die vlssen — steeds meer en 
meer gevaar, waarblj Ik met betrekking tot laat-
genoemde dieren wil verwijzen naar mijn artikel 
In „Het Aquarium" van Maart 1949, No. 10, 
paglna 19 (Ultgave: Nederlandse Bond ..Aqua-
Terra", 's-Gravenhage): „De Uitwerklng van be-
strijdingsmlddelen tegen schadelljke dieren op 
vlssen en voederdieren van vlssen". 
Reeds hoort men uit Berlijn over verliezen bij 
slervlssen, wanneer deze vlssen gevoederd werden 
met voer, dat uit poelen kwam die, met het oog 
op de bestrljdlng der muggen, bestoven waren 
met D.D.T. Ook kon schade. toegebracht aan 
kruipende dieren en amphibieen, niet ultblijven. 
Zulks kan reeds gebeuren door het nuttlgcn van 
voedsel dat verglftlgd Is. Zelfs regenwormen. 
welke met vloeibare contact-lnsectlclden in aan-
raklng gekomen zijn. kunnen onder zekere om-. 
standlgheden voor de dieren gevaarlijk worden. 
Jammer genoeg ontbreekt iedere mogelijkhetd 
om dit te verhlnderen. Nochtans kan een samen-
vattend overzlcht over dit voor ons niet onbe-
langrijke thema, geen kwaad-. 

TOEVOEGING DOOR Dr J. C. M. de Jong, 
Consulent Volksgezondheid. Bolsward. 
Met zeer veel belangstelling las ik het artikel 
van uw medewerker Menges. 

VRAAQ en aanBoo, RuilRUBRiek 
Do heer Mario Fumagalll, estaclon Zool6alca 
Iberoafrlcana, Palma 47, Madrid (Spanje) schreef 
ons: 
"I am Interested In selling Spanish reptiles and 
amphibia (alive) or exchanging them for books 
on herpetology. Could you kindly suggest me a 
means for getting in touch with Dutch ama-
teur". 
Zij die met genoemde herpetoloog in connectle 
willen treden dlenen zich derhalve rechtstreeks 
tot hem te wenden. Mogen wij de leden er op 
attent maken dat het aanbevellng verdient Inter-
nationale antwoord-coupons bij correspondence 
met bultenlanders te doen inslultenl 
Ons lid A. W. Lindeman, Vondellaan 36, Bever-
wijk, bledt aan ter overname eta Kameleon (soort 

D.D.T. hoort inderdaad niet in het terrarium te 
worden gebrulkt. 
Er Is een aanmerklng te maken, DD.T. Is niet In 
water oplosbaar, er Is dus sprake geweest van 
een D.D.T. suspensle In water. (Zle tekst on-
der') biz. 43. 
Gaarne wil Ik ook wat toevoegen. 
D.D.T. werd reeds gesynthetlseerd in 1874 door 
de Dultser O. Zeldler. Men berkende echter niet 
de waarde van het mlddel. De Insecticide wer-
king werd vastgcsteld door Dr P. MUller en mede-
werkers. 
D.D.T. Is gelijktljdlg een maag- en contactglft, 
d.w.z., dat het zowel schadelljk Is wanneer het 
met voedsel wordt opgenomen, als bij gewone 
aanraklng met de huid. Bij dit laatste moet ech-
ter worden toegevoegd, dat mensen en warm-
bloedlge dieren de huidaanraklng zonder gevaar 
verdragen. Is D.D.T. In keroslne opgelost, dan 
veroorzaakt het oplosmlddel bij mensen en zoog-
dieren, bij aanraklng dlkwijls eczemen. Men zij 
dus roorzichtig met dergelljke oplossingen! In-
secten en koudploedige dieren kunnen aanraklng 
met D.D.T. slecht verdragen; na enige tijd con-
tact volgt meestal de dood. 
Het D.D.T. werkt hierblj op het zenuwstelsel. 
wat zich o.a. ult In de tremortoestand van de 
vergiftlgde slachtoffers. 
Bekend Is, dat 150 mgr per kg llchaamsgewlcht, 
met voedsel opgenomen, voor warmbloedlge die-
ren dodelijk gevaarlijk is. Ongewervelde dieren 
en koudbloedlge dieren zouden In verhoudlng tot 
warmbloedlge dieren nog veel gevoellger zijn. 
Voor zover het Insecten betreft weet men. dat 
de glfttgheld van D.D.T. berust op bet In vetten 
oplossen van de tevens zeer giftlge stof. Speciaal 
Chitlne-achtlge huldlagen nemen gemakkelljk 
D.D.T. op. van daar berelkt het dan de door 
een vetschede omgeven zenuw- en spierweefsels. 
D.D.T. oefent een nlet-omkeerbare giftlge wer-
king ult. 
In de menselijke geneeskunde kent men enkele 
E.H.B.O. maatregelen bij D.D.T. verglftlglngen, 
o.a. bevochtigde lichaamsdelen wassen met water 
en zeep; Is D.D.T. per os (door de mond) lnge-
nomen, dan verwekke men zo spoedig mogelijk 
braken en dient een laxans toe (geen olle). In 
de geneeskunde past men verder — Indien er 
zich storlngen In het zenuwstelsel voordoen — 
lnjectles toe van calclumglyconaat, barbltaal e.a. 
middelen. In hoeverre tegenmaatregelen bij 
kleine dieren mogelijk zijn Is niet bekend. i ) 
Tenslotte, het is niet raadzaam terrariumdleren 
te voeden met insecten welke met D.D.T. In 
aanraklng geweest kunnen zijn. Het gebrulk van 
D.D.T. op de huid van koudbloedlgen (waartoe 
onze reptielen en amphibieen behoren) of het 
behandelen van verblijfplaatsen Is absoluut te 
ontraden. 

i) Voor onze leden een prachtig studleterreln. 
Vooral voor hen die zich bezig houden met het 
bestudcren van zlekten bij onze terrariumdleren. 
Wij houden ons aanbevolen voor verdere mede-
dellngen. tH. 

vulgaris) a f 10.— per stuk. 
Ons lid Bart Huges, Paulus Potterstraat 24, Am-
8terdam-Zuid, heeft een Doornstaarthagedis (Uro-
otastyx acanthinurus), ^ die hi) wil rullen voor een O, 

Ons lid J. B. ten Veen, Beukelsweg 46a, Rotter-
dam-West, zoekt een <j" Itallaanse kamsalamandsr 
(Triturus carnlfex) of anders een paar goed bron-
stige exemplaren van var. typica. 
Ons lid J. Th. ter Horst, Vier Heemskinderen-
straat 159, Den Haag. bledt te koop aan drie zeer 
grote Xenopus laevls (kweek 1947) en vier kleinere 
exemplaren (kweek 1948) resp. a / 2.50 en / 1,50 
per stuk. Deze Afrikaanse Klauw- of Sporen-
klkvors Is zuiver aquatlel. 
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op Reptielenvanqst in nooRO-AfRika (u) 
OOOR felix vanoevelde, kessel-Loo (Belqie) 

(vervolg van pagina 33) Een expeditie van 6000 km per jeep . 

Kijk, daar l Een hagedisl Boven op een 
steen, als wou het zo veel mogelijk van 
de warmte genieten, zat een exemplaar, 
met de kop hoog opgericht en de muil 
wijd open. 
Reeds voordat de jeep tot slilstand kwam, 
hadden wij gedrieen ons eruit gewerkt, 
want in 't zand komt hij toch niet ver. Bij 
de minste beweging rook het dier lont en 
nam de vlucht. Nu vertoeft hij nooit ver 
van z'n schuilplaats en ditmaal was deze 
wel zeer goed gekozen. Zonder hamer en 
bieekijzer hadden wij het nooit bemach-
tigd. De schuilplaats bestond geheel uit 
harde rots. Eindelijk konden we met een 
schepje de laatste aa rde wegwerken en 
daar zagen wij 't dier in het uiterste 
hoekje van zijn woning zitten. Toen we het 
met de hand naderden, .trachlte het niet 
te bijten, doch later verweerde het zich 
dapper met de forse, met doornen bezette 
staart. Het was een groot exemplaar: de 
kop was zwart en de romp hel-geel. Dit 
is de kleur van volwassen mannelijke 
dieren. De vrouwtjes hebben een grijze 
kleur. De poten hebben over het algemeen 
dezelfde kleur als de kop. 
In de kisten gaan ze dikwijls heftig aan 
het blazen. 
Dat deze dieren uitsluitend planteneters 
zijn, durven we met stelligheid tegen-
spreken. Op de plaatsen trouwens, waar 
zij vertoeven, staan z6 weinig planten, 
dat het slecht aannemelijk is, dat zij hier-
van voldoende kunnen bemachtigen om 
a a n hun behoeften te voldoen. Later heb-
ben wij ervaren, dat het bijna altijci een 
en dezelfde opzoekt om te eten. Dit is een 
vetplant, waaruit wij de gevolgtrekking 
maaklen, dat het deze eet teneinde zijn 
dorst te lessen. In gevangenschap hebben 
wij het dier Grote sprinkhanen (Locusta 
viridissima) met graagte zien verslinden. 
In 't zand kunnen de dieren gemakkelijk 
opgezocht worden door de spoien te vol-
gen. Maar heel dikwijls is men verplicht 
dan de moeite op te geven, daar hun 
schuilplaats niet zelden een paar meter 
diep in de rotsen is. Soms zijn ze wel 
bereikbaar, indien men met de hand in de 
spelonken tast, maar die spleten zijn ook 
toegankelijk voor schorpioenen en Ge-
hoornde zandadders (Aspis cerastes), wier 
steek en beet droevige gevolgen, ja soms 
de dood ten gevolge kan hebben. 
Steeds zoekend ging de reis verder, ge-
lukkig zonder noemenswcardige tegen-
slagen. De weg is hier geen weg meer, 
doch slechts een ..piste" (dit is een baan, 
die _ich van de omgeving slechts onder-
scheidt, doordat zij als „weg" gebruikt 
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Omgevlng Berrlane. Een Uromastyx wordt uit zijn 
woning gehaktl 

(Foto: Vandevelde.) 

wordt), en dan nog van een bijzonder 
slechte hoedanigheid, zo, dat- 'n snelheid 
van 20—25 km voldoende was om ge-
radbraakt bij het doel, Berriane, aan te 
komen. De weg was eenzaam en eentonig 
en 'n groen vlekje in de verte was vol-
doende om ons te boeien, want den had-
den wij nog de kans, als onderbreking 
eens -n boompje te zien. V66r we Berriane 
bereikten, vingen we nog enkele Docrn-
Etaartbagedissen, maar toen we de stad 
zagen, was het reeds halfduister en laat 
genoeg om te gaan rusien. 
In deze stad wonen slechts twee Europea-
nen en twee Joodse families. De overige 
inwoners zijn Arabieren en Berbers. De 
afwezigheid van voldoende beschaafde 
inwoners is alleen reeds voldoende om de 
lezer te doen concluderen, dat de stad 
van moderne gemakken gespeend Is. 
Electriciteil is alleen aanwezig in de „bij-
zondere" gebouwen, die overigens weinig 
van de andere woningen verschillen. 
Niet zelden ziet men er grote schorpioenen 
van een tiental centimeters lengte langs 
de muren kruipen. Zells slaapgeiegehheid 
was niet te vinden en we waren genood-
zaakt om, nadat we de jeep in veiligheid 
hadden gebracht, de nacht op een dak 
door te brengenl 

's Anderen daags werd de omgeving 
onderzocht en we vonden, zoals wij ver-
wachtten, veischeidene Uromaslyx. In de 
rotsen zagen wij plots een groie hagedis, 
die aanzienlijk van deze soort alweek. 
Zij was ongeveer 70 cm lang en had de 
kleur van het roodachtige sand, waarop 
zij leefde. De vluchteling was snel her-
kend als een Woesiijnwaraan (Varanus 
griseus). Snel als de bliksem vloog zij, 
hoog op de poten, over het gloeiende 
zand, recht naar de rotsen, wear zij zich 
verstopte. Het dier was echter gezie-n en 

46 



Omgevlng Berrlane. - Niet zelden viuchten de 
gecko's In de plaatselijke waterputten. 

(Foto: Vandevelde.) 

kort daarna was het ingeschreven als „lid" 
van onze verzameling. 
Alhoewel deze waraan zich niet lei met 
de ianden verdedigde, liet ze niet na 
haar overv.-eldiger met scherpe nagels te 
krabben, tot bloedens toe. Ook is de staart 
hierblj zeer actief en de klappen, daar-
mede op de huid toegebracht, laten sire-
pen na. In de vrije natuur gebruiken ze 

deze ..zweep" om de adder te doden en 
daarna op te eten. (Ook de Uromastyx 
zou zich fel tegen de adders met zijn 
doornen-bezaaide staart verweren, met 
hetzelfde doel.) De Varanus griseus voedt 
zich overigens nog met springmuizen, 
hagedissen, slangen en grote insecten. In 
de kis! had onze waraan een van de groot-
ste doornstaarthagedissen verorberd! 
In de oase van Berriane zaien tientallen 
Groene padden (Bulo viridis), weliswaar 
klein van stuk, doch zeer prachtig ge-
tekend. 
Dear de inwoners onbetrouwbaar waren, 
zelten wij onze reis voort naar Ghardaia. 
Rond deze stad was de fauna dezelfde als 
in Berriane. Ghardaia ligt veel dieper dan 
haar omgeving en vormt een kom. Het is 
dan ook begrijpelijk, da t . deze stad veel 
warmer is dan de voorgaande. Men voelt 
er geen windje en de zon gloeit er ge-
stadig, als wou ze alles verbranden. Bij 
het vallen van de avond kon men er, 
evenals in Berriane, geen tien meters ver 
wandelen, zonder een zelfde aantal grote 
tenebricniden dood te trappen. Dit zijn 
schildvleugelige insecten, waarvan het 
rugpantser ult een stuk bestaat ; bijgevolg 
zijn dit dan ook uitsluitend loopkevers. 
Een avondwandeling is echter een tame-
lijk hachelijke onderneming in deze con-
ireien, want behalve genoemde tenebrio-
niden komen er ook veel „heren" v.oor, die 
op een gemakkelijke manier hun brood 
willen verdienen en er geen been in zien 
om iemand voor 'n paar duiten neer te 
siaan. Er zijn er zelfs, die dit ook overdcg 
trachien te doen, hetgeen echter meestal 
in hun nadeel uitvalt! 
De andere dag besloten wij de terugreis 
aan te vangen en vertrokken dan cok 
tamelijk vroeg, doch desondanks reeds 
onder de hete zonnestralen, in noordeliike 
richting. 
Even graag als men op reis gcai, keer) 

' -t>.*_ * : 

Een' rljlc, maar moeilijk 
jachtterrein in de omstreken 
van'Ghardaia-- ...">: 1; 
Een goed voorbeeld voor pen 
woestijnterrarlum, dat geen 
beplanting behoeft. 
vL.- i <---(Foto: Vandevelde.) 
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men ook van de reis lerug. En zo was 't 
dan ook ditmaal. 
We vertiokken in de namiddag uit Ghar-
daia in noordelijke richting, om terug te 
gaan naar Laghouat (zie kaartje). We 
waren nog steeds vergezeld van onze 
Arabische gids. 
De zon stond hoog en scheen zonder ge-
nade op ons neer. De af te leggen weg 
was ongeveer 200 km, indien we de piste 
volgden, die van zeer slechte hoedanig-
heid was. Dit laat verlrek was opzettelijk, 
omdat de hitte dan nog maar een paar 
uur aanhoudt, om vervolgens te vermin-
deren. In dit geval gaa l de reis dan wel 
grotendeels in het donker en men komt 
in de nacht ter bestemming aan. Overdag 
hebben niet alleen de levende wezens, 
maar ook de automobielen geweldig van 
de zon te Iijden; niet zelden springen de 
gummibanden aan stukken. 
Natuurlijk was onze haas t om in Laghouat 
aan te •komen niet z6 groot, dat we geen 
acht sloegen op iedere beweging, die ons 
oog trof. Het was niet onze bedoeling 
nieuwe jachtterreinen op te zoeken, doch 
we hielden niettemin onze aandacht ge-
spannen. Trouwens, a a n grote snelheden 
behoeft men hier niet te denken, want op 
dergelijke wegen rijdt men niet; het lijkt 
veeleer kruipen. Wanneer we een dier 
zagen, konden wij dan ook niet nalaten 
halt te houden en het na te zetten. Uro-
mastyx was nog steeds zeer welkom. Op 
zandachtige plaatsen vonden wij ook de 
Gehoornde zandadder (Aspis cerastes) en 
de Gewone zandadder (Aspis vipera). Zij 
zijn soms zo goed veischolen, dat ze alleen 
vooi een geoefend oog zichtbaar zijn. Niet 
zelden ziet men van de eerste soort alleen 
maar de twee hoorntjes boven het zand 
uitsteken. De kleur van beide gifslangen 
verschilt weinig van het bleekrose woes-
tijnzand, een hier nog bij komende moei-
lijkheid dus. 

Volgens de inboorlingen zouden deze slan-
gen zich een meter hoog verheffen, om 
hun aanrander te bijten. Daar wij zeker 
waren, dat een slang niet bij machte is 
zich op eigen kracht voUedig van de 
grond te verheffen, maakten wij enkele 
grimassen, om 't dier te bewegen dit 
wonder te laten zien, doch levergeefs. 
Eerlijk gezegd hadden wij graag een der-
gelijk kunstje door een slang zien uit-
voeren. 
Een andere bewering van hetzellde volkje 
is meer aanneembaar . Volgens hen zou-
den deze slangen a a n de Uromastyx een 
gevreesde vijand hebben. Het is niet on-
mogelijk, dat deze hcgedissen zich inder-
d a a d eens te goed doen a a n een giislang. 
Van de Varanus griseus b.v. weten wij, 
zoals reeds geschreven, dat hij met zijn 
staart s langen doodt, om ze daarna te 
verorberen. De Doornstaarthagedissen zul-
len deze staart vermoedelijk niet alleen 
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Gewone Zandadder: Aspis vipera. 
(Foto: Paul Schetty, Maggla.) 

als sieraad er op na houden; en tegen een 
plant behoeven ze zich daarmee toch niet 
te verdedigen, terwijl wijzelf bij '1 vangen 
van deze aardige diertjes hebben ervaren, 
dat ze met hun staart zo kunnen trellen, 
dat de pols met kleine, diepe wondjes 
bezaaid isl Eovendien is de huid van de 
giislangen over 't algemeen dun; een voor-
deel voor de Uromastyx, wiens staart 
hoornachtig en hard is. 
De tijd staat echter niet stil en al medi-
terend over onze theorieen lopen we steeds 
verder, met de blik op de grond gericht, 
om meerdere ontdekkingen te doen. De 
zon verloor van haar krachten en de weg 
was nog lang. Wij maakten dus van het 
oponthoud gebruik om de ziekelijke dieren 
weer in vrijheid te stellen, beter dan twee 
oi drie dagen later de dode lichamen te 
moeten wegwerpen. De meest zwakke die-
ren werden onder een steen geplaatst, 
om hen niet als voedsel te werpen voor 
de vossen en jakhalzen, die spoedig zou-
den te voorschijn komen, want stilaan 
maakte de reptielenwereld plaais vooi die 
van de zoogdieren. 

(wordt vervolgd) 


