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O O O R R. van leRsel, den haaq
Deze schildpad, een van de vele soorten
Noord-Amerikaanse sierschildpadden, is
wel d e meest bekende van deze groep.
Helaas is er in de Nederlandse literatuur
weinig over te vinden. Dit is te verwonderlijker, aangezien er toch in de meeste aquarlumzaken vele van deze dieren zijn verkocht.
De kleur van het rugpantset is donkerolijlgroen, met een iijne, gele, zwartbegrensde tekening. Het oantser is bezet met
38 schubben: 5 grote. langwerpig 6-kantige
in het midden, begrensd met a a n weerszijden 4 kleineie, 5-kantige; daaiomheen
een 25-tal landschubben, met een gele buiteniand. Het buikschild diaagt 12 schubben, van okei- tot citioengele kleur. elk
dragende een zwart-groene figuur. De ond e n a n d van het rugpantser is van dezelfde
kleur en draagt eveneens op elke schub
dezelfde, eigenaardige tekening. Ook de
verbinding tussen de rug- en buikschild
is geel, met gioen-zwaite tekening.
Kop, poten en weke delen zijn van dezelfde
kleur als het rugschild, zij het iets lichter.
De ogen zijn prachtig, lichtgroen, met een
verticaal streepje. Achter d e ogen bevindt
zich een steenrode, langwerpige vlek, die
echter ook niet of nagenoeg niet aanwezig
kan zijn. De buiktekening is bij jonge dieren zeei scheip. doch woidt op latere leeffijd onduidelijker en wolkachtlg.
De maximuni-lengte bedraagt ongeveer
24 cm buiten de kop- en staartlengte.
Kleurafwijkingen komen voor, zij het zeer
sporadlsch. De meest-voorkomende is die,
waarbij het zwarte pigment ontbreekt. De
kleur is dan lichtgroen en de overgang tussen de grondkleur en de gele tekening zeer
llauwr- •

SKY*
Pseuderays sciipta troosttf, tegen de voorruit omhoog
swemraond. Let op de typische te&enlng van het buikschild
Tekening: Th. Coroohssen. naar een foto in ..Water Life'*.
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Vooits komen exemplaren voor, waarbij
zowel het zwaite als het gioene pigment
ontbieekt. De gele tekening is dan normaal, doch weinig opvallend, doordat het
gehele diei iets lichter geel gekleurd is.
Ogen rood met een weinig groen.
Ook zijn nog volkomen albino's gevonden.
Deze dieien zijn tianspaiant, zodat inwendige organen soms zlchtbaar zijn. Zij gedragen zich ook iets afwijkend van de normale dieien. Zij kunnen zich, zonder belangrijke verhoging van lichaamstemperatuur, langei aan diiecte zonbestialing
blootstellen dan normal© exemplaren. Dit
zou tevens de veelal zeei donkeie kleuien
van de meeste schildpadsoorten kunnen
veiklaien.
Volgens onderzoekingen van de heei Fied.
C. Cagle, veibonden aan de Tulane-universlteit. New Orleans V.S., blijken de dieien de geslachtsiijpheid te beieiken als
het buikschild 9-10 cm lang is. Bij deze
onderzoekingen vond bij slechts viei
exemplaren van kleiner formaat, die geslachtsiijp waren.
Na het eeiste seizoen van geslachtsiijpheid
blijkt, dat de klauwen dei vooipoten bij de
mannetjes uitennate lang worden. Ook de
lengte van het buikschild tot aan de anaalopening (pre-anale gebied) woidt dan opvallend giotei dan bij de wijfjes. Typisch
is, dat het beieiken der geslachtsiijpheid
niet aihankelijk Is van de leeltijd, doch van
de giootte. Cagle beschrijft namelijk dat
in een bepaald meer de dieien sneller
gioelen dan in een andei. Echter zijn de
dieien uit beide meien geslachtsiijp bij het
beieiken van een buikschildlengte van
9-10 cm.
De broedgowoonton worden beschieven
door Smith, die vertelt: „het nest, dat flosvotmig is en door het wijfje woidt uitgegraven, bevindt zich op enige afstand van
het watei. Als de eieien, ongeveer viji en
deitig stuks, gedeponeeid zijn, woidt aarde in en over het gat geschraapt en aangestampt dooi het wijfje. Dit bewerkstelligt
zij door zich zo hoog mogelijk op do achterpoten te veiheifen en zich dan met een
bons w e e i te laten vallen (op de wijze dus,
zoals dat ook van Emys orbicularis L.
wordt beschieven). De jongen veibreken
de elschaal in de late heiist en veiblijven
in het nest tot de eeistvolgende lente".
Omtient de a a i d en gesteldheid van de
giond, waarin zich de bioedplaats bevindt,
wordt helaas niets veimold. Vermoedelijk
echter zal de giond, gezien de ligging van
het nest in de nabijheid van water, vochtig
zijn.
Jonge dieren zijn, tenzij men ze op de een

Jvlaa&t eens een foto
huiskamerterrarium
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oi andere wijze diiecte zonbestialing kan
veischaffen, uiteist moeilijk op te voeden
en stetven veelal tengevolge van longaandoeningen. Exemplaren boven de 7-8
cm zijn daarentegen tamelijk steik.
In Septembei 1948 kocht ik bij een handelaar een mooi, fois exemplaar, terwijl* ik
op dezelfde dag een tweede, ongeveer
2 cm kleinei diei ontving uit Curacao.
Daar woiden deze schildpadjes veelvuldig
geimporteerd en dan te koop aangeboden,
..opgesieid" met een plakplaatje, een poppetje oi iets deigelijks vooistellend. Deze
sieiaden weken in het watei gelukkig spoedig los.
Van stonde ai aan toonden beiden zich
monteie, gtage eteis. Zij zijn op het punt
van voeding zeei pretentieloos. Giaag
eten zij b.v. viskult, gekookte, gebiaden of
lauwe vis, vlees, meelwormen, muggenlarven enz.
Dooi het optiekken van een petioleumvlam
na vullen van het reservoir, liep eens de
tempeiatuui in mijn bak zodanig op, dat
de damp van het water aisloeg. De temperatuur bedioeg 38° C l Op het dioge gebiacht heistelden de dieren, die als gekken rondzwommen, zich spoedig en bleken
van dit hachelijk avontuui geen schade te
hebben ondervonden.
Tenslotte wil ik nog de volgende waarneming vetmelden:
Beide dieien hebben de eigenaaidige gowoonte om zich af en toe met de koppen
naai elkaai op te stellen en dan langzaam,
met de vooipoten naast de kop waaierende beweglngen makend, op elkaai toe te
glijden tot de neuzen elkandei raken. Dit
heihalen zij ettelijke malen totdat een van
beiden ei genoeg van kiijgt en w e e i volkomen onveischillig de bodem gaat- afzoeken naai iets eetbaars.
Oi dit een bewijs van toenadering is of van
geiniteeidheid kan ik niet zeggen. Het
laatste komt mij onwaaischijnlijk vooi,
aangezien nimmer bijterijen of pogingen
daaitoe optreden. Wellicht heeit het iets te
maken met paringsneigingen, hoewel ook
dit niet aannernelijk is, aangezien de dieien lespectievelijk een buikschildlengte
van 5,5 en 7,5 cm hebben en dus, gezien
de mededelingen van Cagle, nog niet geslachtsiijp zijn, tenzij in gevangenschap
andete iactoien meespieken.
Al met al is -het een zeei sympathiek dier,
dat, in een gunstige omgeving gehouden en
af en toe vooizien van een goed vitaminepiepaiaat (b.v. Vigantol), zeei gemakkelijk te houden is en zich zeer intelligent
betoont.
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VAn AquARium t o t pRAcht-teRRARium
Ziehiei een beschrijving in telegiamstijl
van het ombouwen van een aquarium tot
een terrarium met vele mogelijkheden.
Men hoe't er heus niet zo geweldig handig
voor te zijn. De maat bepaalt u zelf, want
die hangt af van het aquarium dat u gaat
gebruiken. Het enige bijzondere gereedschap dat u nodig heeit, is een metaalbooitje om de gaatjes in het hoekijzeren
chassis te boren en een figuuizaag. Het
hout heeft de dikte van de hoeklijnbreedte.
Daar gaat-ie dan:
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OOOR th. j . p. coRnelissen, haaRlem
Met tekeningen door de schrijver Met figuurzaag 2 x halfronde schijf zagen
ter breedte van aguariumbreedte plus houtdikte (fig. 7).
Een gegroefd latje afzagen ter lengte van
aqucriumlengte — 2 x houtdikte (fig. 8).
'n Even lang latje (niet gegroefdl) afzagen.
Ondeiaan twee uitsparingen voor later aan
te brengen scharnieren (fig. 9).
Kap in elkaar zetten, plamuren en schilderen (groene matverf) (fig. 10). Tweemaal
siukje gepeiforeerd zink knippen, lengte:
aquariumbreedte, breedte 10 cm. Halve cm
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ILL
Uii aquarium stopverf en ruiten veiwijdelen. Aquarium een slag omkeren, zodat de
bodem de achterwand vormt (flguur 1). Van
vier plankjes veihoogde bodem maken. In
een dei zijwanden uitsparing voor afvoerpijpjes bodembak (fig. 2). Let er op dat zijwand van 't hout een houtdikte longer is
dan breedte van aquarium (fig. 3). Aquariumchassis op opsiand bevestigen (gaatjes
in chassis boien, vastzetten met schroeven)
(fig. 4). Van gegioefd latje 3 stukken verstek afzagen tei grootte van lengte en 2 x
hoogte aquarium en gaatjes boren naast
de groef (groef ter breedte van glasdikte)
(fig. S). Op chassis vastzetten met boutjes,
moeren aan binnenkant (fig. 6).

»5

1

van de bovenrand haaks omzetien (fig. 11).
Van de twee aquariumruiten laten we 10
cm afsnijden en zetten deze, tegelijk met
stukjes zink, met cement of stopverf vast
in aquarium.
Nieuwe voorruit laten snijden (deze ruit
moet tussen gioeven. kunnen schuiven en
aan bovenkant halve cm uitsteken). (Hiei
valt vooikant kap met gioef oveiheen.)
Kap met celluloid, 2 mm dik (niet het dunste nemen, dit gaat bobbelen) overiiekken,
en celluloid op hout vastzetten met kopelen meubelspijkeis. Kap op chassis vastzetten met de twee scharnieren achteiaan.
('1 Geheel plamuren en schildeien (fig. 12).
Nu de zinken bak nog. Deze bestaat uit
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twee gedeelten: a) bultenbak, b) binnenbak.
a) buitenbak lengte en bieedte is lengte en
bieedte aquarium — tweemaal houtdikte.
De bodem loopt schuin n a a i achteien af
en heeft een gootje achteiaan. Twee afvoerpijpjes, onderste (vooi grondwater)
steekt alleen n a a i buiten uit, bovenste
(voor afvoei vijvertje) steekt n a a i binnen
i n buiten uit. (Buisjes niet te nauw nemen,
d a n gauw veistopt, minstens 1 cm binnenwijdte.) (iig. 13.)
b) binnenbak past piecies in buitenbak en
heeft 1/3 van diens lengte. Geen gootje I
Een afvoerpijpje; steekt alleen naar buiten
uit (bevindt zich tet hoogte van bovenste
buisje van buitenbak) (fig. 14).

Bij inzetten zlnken bak, steunlatje a a n binnenkant „opstand" maken. Voordelen v a n
dit systeem:
Men kan plaats van wateibak zelf bepalen
en zelfs geheel weglatenl terrarium dus
vooi iedeie iniichting geschikt. Nadat men
bijv. beslist heeft wateibak in midden, v e i bindt men pijpje A met pijpje B dooi mid- •
del van slangetje.
Het giondwatei van het linkeilandgedeelte
loopt via gootje, onder waterbakje door,
dooi buisje c weg.
Fig. 15 stelt lengte doorsnee voor, met binnenste b a k geheel links.
Ik heb dit terrarium volgens bovenstaand
schema gemaakt en het bevalt me enoim
goed.

oe pUntenweRelO vAn het „A&oeRqeBieo" hAvelte in ORente
OOOR
Het vorig j a a i in Augustus tiokken Lacertamensen uit het gehele land op n a a i „Overcinge" te Havelte (Dientes Volkshogeschool) om d a a i eens kennis te maken met
onze tenaiiumbewoners in de vrije natuur.
De eerste d a g e n dezei natuuistudieweek
weid ons alleilei hijgebiacht op het gebied
van keien, Drentenaren, boerderijen, punters, Volkshogescholen, liedjes zlngen en
corveeen. Maar de „slangenmensen" keken toch veilangend uit n a a i d e aangekondigde speciale Lacertadagen. Eindelijk, nadat .onze secretaris dagenlang niet meet
gedionken had, omdat het toch legende, en
ook omdat hij niet van thee hield, kwam
d e Dondeidag en d e drank, die als koffie
aangekondigd weid, m a a r later weer thee
bleek te zijn. Maar niets w a s in staat om
ons humeur te bedeiven en het weei was
mooi geworden. De nog dooi d e ragen
dooinatte hei dampte in d e moigenzon en
die eeiste mooie d a g zagen we dan ook
zeer veel dieien.
We liepen in een heuvelachtig heidegebied, hier en d a a i afgewisseld dooi bos.
Ik b e s p a a i u de vele vondsten en neem u
meteen mee n a a r de vennen waar we die
d a g e n vele a d d e i s vonden.
De laatste jaien, nu er oveial zo hevig
ontgonnen woidt, zijn er al veel van de uitgestrekte heiden en venen van 't Drente
van vroeger veidwenen, m a a i hier londom
Havelte (o.a. Biandeveen) zagen wij nog
schitterende siukken echt levend en gioeiend hoogveen.
Hoogveen kenmeikt zich dooi giote voedselaimoede, het watei is aim a a n voedingszouten en kalkzouten ontbieken geheel. In het hoogveen leven dan ook maar
weinig soorten planten, m a a r deze soorten
zijn e i in een enoim gioot aantal veitegenwooidigd, terwijl het laagveen juist
een giote veischeidenheid biedt.
We zijn hiei in een gebied met zuie humusgrond, deze is arm a a n voedsel en daardoor ook arm a a n micro-organismen. Ook
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de plantenweield is hieiaan aangepast ;
random het verlandend ven de heide (Calluneto-Genistetum) begrensd door het Zomereiken-Beikenbos (Querceto-Roboxis-Betuletum).
De plaats van de, in milde humus zo rijke,
bacterienfauna, wordt hier ingenomen dooi
bodemschimmels,' die de afsluiting van d e
bodem (t.o.v. de lucht) nog completeien.
Een gedeelte van deze bodemschimmels
leeft in symbiose met d e hogeie planten
van deze stteek en deze dekken hun behoefte a a n voedsel (nitiaten) met behulp
van deze schimmels, die de humus vooi
hen ontbinden. Dit is juist een ideale omgeving vooi de veenmossooiten (Sphagnum).
Dooi hun voomaamste eigenschap, „opslorpend vermogen" (zij kunnen ± 40 x
haar gewicht a a n water opnemen), treden
zij op als primaire verlandeis. In d e ondeiliggende lagen ontstaan humuszuren, er
vindt gedeeltelijk lotting en veikoling
plaats (tuifvorming). Dooi de hoge zuuig i a a d van'het watei (ook alweei dooi het
veenmosl) vinden we er weinig levende
wezens, wel enkele bacterien, m a a r vissen,
echte waterplanten en groene wieren, ontbieken viijwel geheel. Wel vinden we weer
enkele sooiten watervlooien.
Als u nu denkt, dat deze diertjes het hiei
dan nogal tustig hebben, zo zonder vijanden, dan heeft u toch vast niet gedacht a a n
de enige waterplant (S soorten) die van
deze diertjes leeft: Blaasjeskiuid. Lacertaleden hebben deze eigenaardige plant
meerdere keien in de smalle slootjes dooi
. het veen, gevonden en latei ondei de micioscoop van Di Smith bewondeid.
De plaatsveivangeis voor d e echte waterplanten zijn hiei de ondergedoken veenmossen (Sphagnum cuspidatum) en Vlottende moerasrusch (Juncus bulbosus var.
fluitans) op.
Heeft het veenmos het water geheel opgevuld met een sponscchtig donkerbruin

veen, dan ontstaan daai giote families
Snavelbies (Rhynchospoia alba en fusca)
en Kleine zonnedauw (Droseia inteimedia).
Het veen is zeei nat en jong, en ligt het
giootste gedeelte van het jaai nog juist
ondei water.
Hogeiop, waai de oppervlakte 's zomers
geheel uitdroogt, groeit een andere subassociatle van de Snavelblesgemeenschap;
deze is veel soortenrijker dan de vorige en
naast de beide voorgaande soorten treifen
we hier Blauwe Zegge (Carex panicea) en
Ronde Zonnedauw (Drosera rotundifolia)
aan. De grond is doortrokken met draden
van het Heideviltwiei (Zygogonium ericetoium).
Dit pioniersgezelschap zagen we prachtig
op die eeiste niet-officiele Laceita-dag. Ik
zie het nog vooi me; hiet en daar waden
. plukjes „slangenmensen", met gaffeltjes
gewapend, dooi een heel veld Snavelbies
en vlakbij plukt onze secretaiis omzichtig
de beide Zonnedauwsoorten, om ze latei
met behulp van vooizetlenzen te fotogiafeien, tegen zon in, om de druppeltjes kleefstof goed te doen schitteren.
Toen we dan zo bezig waren. om het kleine plantje er zo groot mogelijk op te krijgen, klonk ergens in de verte: ,,'n Adder.. .
A d d e r . . . gauw!" En dan de heei Vissei,
hollend met zoon en iilmapparaat om het
geval te vereeuwigen. We voelden ons ontdekkingsreizigeis in een akelig gevaarlijk
en venaderlijk moeias. Ja heus. thuisblijveis, u hebt veel gemist. 't Was geweldig,
maai laten we veidei gaan.
Als begeleideis van de Snavelbiesgemeenschap tieden dikwijls Wollegras (Eriophorum augustifolium) en Pijpestrootje (Molinia coeiulea) op, eigenlijk planten uit een
andeie gemeenschap. Vooral Pijpestiootje
voimt hoge dichte zoden (z.g.n. belten).
Hogei levende Sphagnumsoorten (Sph. recuivum) gioeien mee en dan ontstaat de
bekende bultenvoimende veenmosassociatie: ..Sphagnum medii et rubelli" met als
kensoorten: Sph. magellanicum, Sph. fimbriatum en Sph. rubellum. In de hogeie
lagen mengt zich dan Slank Haarmos (Polytrichum gracile) tussen de veenmossen;
boven op de buiten ook Knopjes mos
(Aulucomnium palustre).
We zijn' nu beland bij de secundaire gezelschappen en hogere planten vinden nu
ook een bestaansmogelijkbeid. De mooiste
plant hiervan vind ik de kruipende Veenbes (Oxycoccus quadripetalus) met zijn
vele paarse bessen ('n schitteiende teirariumplantl). We vonden ze veel bij het
..Brandeveen" op de laatste excuisledag
(waai we zo zachtjes moesten piaten, weet
u nog wel, Haveltegangers?).
Een plantje, dat ik niet zag, maar misschien wel ovei het hoofd heb gezien is
Lavendelheide (Andiomeda polifolia). Dit
hooit hier ook thuis. Op andere plaatsen
groeit het Pijpestiootje samen mei Veenbies (Trichophorum caespitosum) en Trek-

rusch (Juncus squanosus) zo dicht opeen,
dat we er bijna geen Sphagnum meer tussen vinden. Het veen eindigt hier en gaat
ovei in de Dopheidegemeenschap (Eiicetum Tetralicis). Deze gemeenschap is in
het begin nog rijk aan Sph. papillosum en
Sphagnum compactum. Op drogere plaatsen wordt de plaats van het veenmos ingenomen door korstmossen: Heidestaaitjes
(Cladonia soorten). Rendiermos (Cladina
Wainio), Kraaklooi (Cetraria aculeata).
Deze, op drogere gronden levende subassocictie, vormt een overgang naar de
Struikheide gemeenschap (Calluneto-Genistetum) en wel speciaal naar de Pijpestrootjesiijke sub-associatie daarvan.
Als kensooiten treffen we: Struikhei (Calluna vulgaris), Stekel- en kruipbrem (Genista anglica en pilosa), Franjemos (Ptilidium ciliare), Klein warkruid (Cuscuta epithymum), Rozekransje (Antennaria diorca)
en Gaspeldoorn (Ulex europaeus) en
Kruipwilg (Salix repens).
Op vochtige plaatsen groeit de sub-associatie waarin Pijpestrootje overheerst, op
droge plaatsen, die waarin Borstelgrcs
(Nardus stricta) optieedt.
De heide is hiei piactisch gelijk aan de
andeie heiden in ons land, en veischilt
slechts door de vele Gagelstruikjes, die we
hier vinden en door een speciale Drentse
plant: Wolverlei of Valkruid (Arnica montana), een grote composiet met donkeigele
bloemen, die hier en daar boven de hei
uitsteken.
We zijn nu in de uitgestrekte heide en hoewel deze nooit veiveelt, doet het toch prettig aan als we een plekje ontmoeten met
Klokjesgentianen (Gentiana Pneumanthe).
Dat gentiaanblauw is toch wel een heel
apaite kleur; ik denk altijd bij het zien van
die wondeibloempjes aan Zwitserland en
bergen. Het is net zoiets moois als Sneeuwklokjes in 't voorjaar of Vliegenzwammen
in de herist... Sprookjesplanten...
We komen aan een ideaal plekje om te
zwemmen, de hele gemeente vlijt zich
neer, de heer Visser's zoon doet zich meteen tegoed aan alles wat uit vaders ruime
broekzakken te v.ooischijn komt, en dat is
nogal wat.
Anderen wiingen zich moeizaam in pseudozwembioeken en zoeken veikoeling in 't
water; veldflessen met de laatste lestjes
gaan van hand tot hand.
Een deel tiekt ei tussen uit, omdat ze het
zweiven en zoeken nog niet moe zijn; in
het begin is het nog een groepje, maar
hier blijft er een achter om een foto te
maken en dddr zag een ander net een
hagedisje en loept nu om Fenon (met zijn
strcopbussen) zodat we al spoedig ieder
een eigen weg kiezen.
Ik loop van de hei, de bosiand in en in een
grote boog om het Brandeveen. Plotseling
schiet een ringslang naai beneden en probeert het water in te komen, ik ben hem
echter te vlug af en in zijn angst bijt bij in
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mijn hand (dit doen ringslangen maar zelden). 't Is een donkei gekleurd mannetje,
met fel oianje kopvlekken, die ten dele
nog tot ondei de keel dooilopen. Het was
het enige, zo gekleuide, exemplaai dat we
die dagen vlngen. Nu we het toch ovei
kleuien hebben, denk ik ineens weer aan
de levendbarende hagedissen, die daai zoveel vooikwamen. Onze eminente gids,
Rein Schut, had ons dat al vorteld, maax
nu hebben w e het ook gezien. Alle hagedissen die we vingen hadden een gioene
giondkleur en weken dus aanmeikelijk af
van de exemplaren uit andeie delen van
ons land. Overal vooi mij uit springen
veldsprinkhanen en zij zullen dan ook wel
het voomaamste voedsel vooi deze hagedisjes vormen.
Van de vele oveiige insecten vlelen nog
het meest op de schittoiende gioengekleuide dikke lupsen van de Nachtpauwoog. Ei
waien ei met witte, gele. maai ook met
tode wiatjes. We zagen nog vele vertegenwoordigers van de herpetofauna, zoals
Gioene- en Heikikvoisen, gewone Pad (in
schiikhouding vooi aanvallende Ringslang)
en zelfs onder een stionk in de bosiand de
Kleine wateisalamandei, maar het dier van
deze omgeving was toch de Addei.
Ons hele gezelschap leefde mee als een
van ons zo'n lover tijdens het zonnen betiapte. Eens zou een diachtig wijfje veieeuwigd worden, en daaiom weid ze met
veel omhaal op een open plekje gedeponeerd.
De wetenschappelijk leider, Dr Smith, onze
secretaris en schrijver stelden hun toestellen in en zouden net afknippen, toen ze
vrolijk wogkronkelde. Ze werd, door de
vele, met gaffeltjes bewapende ..helpers",
weei op het oude plaatsje neergelegd.
Uitdiukkingen als: „Z6, ja z6 ligt ze mooil"
hielpen een handje en er werden weer aan-

stalten gemaakt om de ontspanneis in te
diukken... toen veidween de zon achter
de wolken. Na een paai minuten kwam ze
weei tevoorschijn, maai de addei kioop
weg omdat het nu weikelijk lang genoeg
geduurd had. We voelden ons als persfotografen, die een nooit stilzittend wonderkind moesten fotogiafeien. Maar eindelijk
was het zovei en ze weid, als dank voor
de ..medewerking", in vrijheid gesteld, en
haai jongen zullen wel ondei, voor hen
vrolijker, omstandigheden geboren zijn,
dan die van 't addeiviouwtje op de Haagse
tenaiiashow. Trouwens deze kiuipen nu ook
weei londom Havelte dooi de hei op zoek
n a a i . .. Ja naai wat eigenlijk?
Officieel, d.w.z. volgens „de boeken", zou
de addei zich met kleine zoogdieren (muizen) en vogeltjes voeden, maar toen mijn
verloofde en ik in October enkele dagen
bij de familie Fleuien in Nijmegen logeerden (ja in Havelte zijn vele viiendschapsbanden gesmeed) veitelde deze me, dot
hij zijn jonge ..Havelte-addeis" met Laceita-vivipara voedeide.
Deze komen hiei veel voor, en dus zullen
de addeis in Havelte zich ook wel eens
(misschien wel hoofdzakelijk) aan • deze
diertjes tegoed doen. En we zagen slechts
een keei geduiende de excuisies 'n muisje,
maar ja, 't zijn nachtdieien (evenals do
addeis zelf) en dat zegt dus niet zo heel
veel.
We vingen ei heel wat, die later weei zijn
vrijgelaten, ook de viei exemplaren die
tijdelijk op de Haagse terrariashow te zien
waren.
't Was een prachtweek, en hoewel dit artikeltje dooi de stof en dooi gebrek aan
schrijftalent, misschien droog is, zal u toch
wel tussen de legels dooi hebben kunnen
lezen, dat de sfeei in Havelte boven alle
kiitiek veiheven was.
*) Zie mededeling op paglna 80.
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MamlUaria pussllla

j . c. scholten, amsteRoam z.

Planten, geschikt om in dioge lucht te
gioeien en te bloeien, zijn ei slechts weinige. Speciaal bij de bladplanten vindt
men er vrijwel geen. Vooi elke giond
echter, hoe arm aan water en groeistoffen
zij ook is, zijn ei planten die zich ei bij
aangepast hebben of met zeei weinig tevreden zijn.
Elke plant heeft vooi haai levensveirichtingen watei nodig. Of het nu regelmatig
toegediend woidt of met grote hoeveelheden ineens (wolkbreuken), watei is en
blijft ei nodig.
Vrijwel alle planten die ondei deze omstandigheden leven woiden samengevat ondei
de naam „vetplanten" oiwel met het Latijnse wooid Succulentus, d.w.z. dikvlezigen.

Peireikta aeuleata

Hiervan vormen de cacteeen weei een afzondeilijke familie die vrijwel alleen uit
succulente voimen bestaat. Deze groep
van planten is bij uitstek geschikt voor ons
verwarmd droog terrarium. Zij groeien het
beste bij een gemiddelde temperatuur van
25° C , hoewel echter sommige soorten een
temperatuur verdragen van 40° C. tot pirn.
50° C. Voor hoge terraria is bijzonder geschikt, de Sansevieia zeylanica. Dit is een
zeei decoiatieve succulent, die gemakkelijk gioeit, en uitstekend tegen zeer droge
lucht kan. Bij voorkeur laten wij haar in de
pot, waaivan de potgiond moet bestaan
uit een voedzame bladaarde vermengd
met wat scheip zand en enige klei. Dit is
trouwens ook de beste grond voor onze
andere vetplanten.
's Zomers geven wij haar ruim, 's winters
zeei weinig watei, echtei nooit zonder dat
het gietwatei op kamertemperatuur gebracht is.

Vooi't beplanien van ons rotsteriaiium vinden wij een keus uit de diveise sooiten
Mamillaiias, die uitstekend geschikt zijn
vooi het beplanten van spleten en gaten
in de lotswand. De groeiwijze der Mamillaries is zodevormig. Bij juiste behandeling
en een zonnige standplaats belonen zij ons
vrijwel de gehele zomer met een schat van
bloemen. Zij zijn gemakkelijke groeiers, die

>*

Sanseviera zeylanica

Cereus peruvlantu monitruoia

De Peiieskia aeuleata is de enige cactus
met echte bladeien, die echter bij eige
dxoogte aivallen en bij ruimere vochtigheid
weei verschijnen. Zij bloeit met kleine witte
bloemen, en is van oorsprong een klimplant die zich met hakige doornen aan andere planten vasthecht. Zij is een fraaie
plant, die het zeker in bakken met niet te
grote dieren zeei goed zal doen.
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in e n i g e m a a n d e n e e n vrlj grote opperv l a k t e vullen.
Mam. Pusilla, M a m . Kunzeana, Mam. Gracilus zijn voor dit d o e l het m e e s t geschikt.
E e n z e e r m o o i e c a c t u s i s d e C e r e u s Peruv i a c u s , var. Monslruosa, d e b e k e n d e lots-

BiBliotheek en inlichtinqen*

c a c t u s . D e z e c a c t u s groeit a l s e e n o n r e g e l m a t i g e m a s s a , d i e o n s a a n e e n grillig g e vormd stuk s t e e n doet d e n k e n. Zij is e e n
m a t i g h a i d e g i o e i e r , d i e echter e e n b e hoorlijke h o o g t e k a n b e r e i k e n tot p l m .
2 metei.

Beide diensten worden beheerd door de heer A. T.
Reijst, Hoogstraat 47 te
Koog aan de Zaan.
Wederom kunnen wH enige
nummers aan de onlangs
a a n d e led
e n toegezonden
l>°ekenlijst toevoegen en wel:
No. 197: „Het Aquarium",
orgaan Ned. Bond van Aquarlumverenlgingen, Jaargang
4
(1933—1934). Waarborgsom
Eindelijk Is het ons gelukt
de maar steeds ontbrekenrte
afleverlng tf van deze jp.argang te verkrijgen (en Juist deze afleverlng bevat
voor ons terrarlumhouders een artikel van Dr
J. M. Lodewijks over Lacerta vlvlpara Jacq. de
Levendbarende hagedis.
Wle helpt ons nu nog aan de ontbrekende jaargangen 1, 2 en 3 van dlt tijdschrift, dan hebben
wij alle verschenen 20 Jaargangen In onze bibliotheek.
No. 198: ..Amoeba", Jaargang 22 t.m. 25 (1946
t.m. 1949), orgaan van de Nederl. Jeugdbond
voor Natuurstudle. Waarborgsom / 2,50.
No. 199: Taschenkalender fUr Aquarlen- und Terrarlenfrcunde 1950. Waarborgsom /1,50. Voor gegevens zie-onze boekbespreklng op pagina 64 van
het vorlge nummer.

No. 200: Publlcatlcs van bet Natuurhlstorlsch
Genootschap In Llmburg. Reeks I.
J. J. Barkman; bryologlsche zwerftochten door
Nederland, II, Zuld-Llmburg.
P. A. Hens; Avifauna der Ned. provincle Llmburg,
benevens een vergelljklng met die der aangrenzende gebleden (3e aanvulllng).
C. Willemse; Notes on the neotropical subfamily
Paullnlnae (Coelopterlnae, Orthoptera, Acrldodea).
No. 201: Publicities van het Natuurhlstorlsch
Genootschap In Llmburg. Reeks n .
1. Dr Paul Marechal; Sur les proles des Odynerus
(Hym. Vesp.).
2. A. M. Husson S.C.J. (Rljksmuseum van Nat.
Hist. Leiden); Over het voorkomen van de hamster, Crtcetus crlcetus (L) in Nederland (with a
summary).
3. Dr P. Erulzlnga, Delft; De ouderdom van een
rolsteenbank.
Voor de nummers 200 en 201 geldt een waarborgsom van leder / l , — .
No. 202: „Het Aquarium", orgaan van de Ned.
Bond „ Aqua-Terra". Jaargang 20 (1949-1950).
Waarborgsom / 2,50.
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De beschrijving van terraria, al dan niet verlucht met schetsjes, tekeningen of foto's. In de
loop der tijden door onze leden aan de redactle
gezonden en successlevclljk in ons orgaan opgenomen, blljken bij een leder die Interesse heeft
voor terrarlumkunde zee> grote belangstelling te
hebben gewekt.
Aangezien de voorraad koplj op dit gebied bijna
ultgeput is. verzoekt de redacteur alle leden, die
hun terrarium nog niet hebben beschreven. dit
alsnog te doen, zo mogelijk gel'llustreerd door een
schets, tekening of foto. Blljf niet achter en
begin er direct aan I
Slechts door ultwlssellng van gedachten en ldeeSn
komen wij vooruit. Sluit een postzegel voor antwoord In voor het geval de redacteur het een
en ander heeft te vragen!
Voorts verzoekt de redactle om geschlkte tekeningen voor een titelblad voor de Index van de
achtste jaargang, welke In het a.s. Septembernummer moet worden opgenomen. Ulterste datum van Inzending 1 September 1950.
Tekenaars, helpt uw redacteur. Voor voorbeelden
wat afmetlng en indellng aangaat zie tltelplatcn
van zesde en zevende jaargang.
DANKBETUIGING.
Het bestuur betulgt zijn barteltjkc dank aan de
inlUatlefnemers van en schenkers aan de ,,/1,—
actle".
Op 5 Junl 1950 heeft mej. Lups namens 43 leden
een bedrag ad /105.—. dat op haar postrekening
was gestort, overgemaakt aan onze penningmeester, zijnde haar eerste afrekenlng.
Hoewel de doelstelllng van de lnltlatiefnemers
(sters), om alle leden zonder ult zon tiering lets te
doen bijdragen, niet bereikt werd, mag het
succes niet onbelangrljk genoemd worden, te meer
omdat v66r deze actle op touw werd gezet ook
al enige schenklngen, o.a. eeh van / 100,—, / 10,—
en 15,— rechtstreeks werden ontvangen.
Onze flnanciele zorgen zijn er In leder geval
door verllcht. terwijl een dergelijke aanhankelljkheid een sUmulans voor het bestuur Is om te
trachten de Lacerta-wagen weer In het rechte
spoor te krijgen en te houden.

Inllchtingen over onze iiefhebberij kunnen aan
bovengenoemd adres worden gevraagd, welke
gratis worden verstrekt mlts postzegel voor antwoord Is bljgevoegd. Gaarne eeh onderwerp per
brief.

„Illusla op aarde" door Yrjd Kokko. Uit het Fins
vertaald door Sj. Broersma en R. K. BrocrsmaLujomajokl. Ingeleld door Rlnke Tolman. Ultgeverij v.h. van Ditmar N.V. Amsterdam. Prijs
/7,90.
Dit Is geen natuurhlstorlsch boekwerk om er uit
te studeren maar de schrijver, die met dlt werk
de Flnse staatsprljs voor letterkunde won, verhaalt allerlel belevenlssen met dieren en planten
door mlddel van twee sprookjesfiguren, kabouter
Fesst en het elfje IUusla. Voor Uefhebbers van
de natuur een heerlljk boek om te lezen. Een
erg geschikt boek om cadeau te geven bij een of
andere gelegenheid aan een nature-minded vrlend
of kennls.
,

VRaaq en aanBod, RuilRUBRiek
Ons Ud P. A. van Deijck, Mataramstraat 12 III,
Amsterdam-Oost, vraagt wle hem kan helpen aan
. authentlek Nederlandse exemplaren van volwassen Rana esculenta L., var. rldlbunda, met opgaaf van juiste vlndplaats en datum van vondst.
Ziet verder gaarne toegezonden overige Nederlandse exemplaren van reptielen en amphibieen,
mlts vangplaats, datum vangst, blotoop-beschrljvlng aanwezig Is. Absolute voorwaarde is dat bet
authentlek Inlandse dieren zijn. Porto en eventucle verzendkosten, waar gewenst prijs, worden
vergoed.
Ons ltd J. W. Rotcrmundt, Alb. KUngstraat 28,
's-Gravenzande (Z.-H.). llcfhebber van schildpadden, zoekt een wijfje Europese moerasschlldpad,
volwassen.
Ons Ud Th. N. Homan, Corn. Sprlngerstraat 311,
Amsterdam-Zuid, zoekt een mannersalamander
man en/of een hazelworza, in rull voor een
rlbbensalamander wljfje.
De Volkihogesehool ..Oveidnge" te Havelte (Dt) organ!seen dlt Jaar wederoa 2 raccmtlewekcn voor Natuur•tudle en wel van 14-21 en 21-29 Augustus 1950. kosten
. f 20.- p. vr. Propectus op acmvraag. Zie artikel In dlt summer
op pagina 76.

