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Zelf discipline of overheidsingrijpen? 

Dat wij in ons kleine land met een zich 
angstwekkend snel uitbreidende bevolking 
zuinig moeten zijn met het nog weinige na-
tuuischoon, met de flora en fauna die het 
ons biedt, mag zo langzamerhand wel als 
bekend geacht worden. Herhaaldelijk wordt 
hierop de aandacht gevestigd door instan-
ties en personen op het gebied van natuur-
bescherming. 

door J. Th. ter ttorst 
natuurvrienden in Zuid-Limburg, die zich tot 
het kruipend gedierte voelt aangetrokken 
en derhalve in dit gebied vele herpetologi-
sche •waarnemingen heeft verricht en met 
wie ik reeds enige zeer leerzame excursies 
mocht ondernemen — een brief waarvan 
hieronder een uittreksel volgt. 
Hij schreef o.m.: 

„Zou het niet mogelijk zijn eens de 

Vroedmecsterpadden 
(Alytes obstetrlcans Laur.) 

Links -j met eisnoeren 
Bl] verrasiing gefotografeerd met 
bohulp van Illtillcht 1 Augustus 
1950 te Imstenrade bl| Heerlen. 

Foto: M. A. Kcichhovon, Leiden 

Geldt dit ook voor de herpeto-fauna van 
Nederland? 
Natuurlijk! 
Zo langzamerhand zijn we zover gekomen, 
dat bepaalde soorten reptielen en amphi-
bieen zo zeldzaam zijn geworden, dat het 
absoluut onverantwoord is van deze soor-
ten exemplaren te vangen. 
Begin Juni van dit jaar ontving ik van mijn 
vriend en mede-lid, de heer W. G. C. 
Onstenk te Maastricht — een der weinige 

aandacht van de leden te vestigen op 
de snelle achteruitgang van de am-
phibieen in Zuid-Limburg? Vcoral de 
minder algemene dieren nemen snel 
in aantal af. Verleden jaar kwam hier 
een lid van „Lacerta", die kans zag 
in een paar dagen een flink aantal 
dieren te .vangen. Gaan wij op deze 
wijze voort dan kunnen wij .binnen 
niet al te lange tijd diverse soorten 
uit onze fauna schrappen. Dit is vooral 
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te zien bij de geelbuikige vuurpad. 
Toevallig sprak ik enige tijd geleden 
Dr L. D. Brongersma uit Leiden. Toe-
vallig had ook hij kennis gemaakt 
met genoemd lid tijdens diens excur-
sie. „Als het zo doorgaat, blijft er van 
jullie fauna niet veel meer over," zei 
eerstgenoemde op een vergadering 
van het Natuurhistorisch Genootschap 
in Limburg te Maastricht. Momenteel 
hebben wij hier een verbod voor het 
plukken van orchideeen en er gaan 
nu al stemmen op om hetzelfde ge-
daan te krijgen wat het vangen van 
terrariumdieren betreit. 
De talrijke natuurwachten, in samen-
werking met de politie, doen hier wat 
het plukverbod der orchideeen betreft, 
schitterend werk. Misschien is het ook 
beter in de toekomst Zuid-Limburg 
niet te veel te noemen want op die 
wijze is soms de aandacht af te lei-
den. De fauna is eigenlijk een natuur-
lijk bezit van ons volk; wordt deze 
armer, dan bederven wij het voor ons 
en ons nageslacht. Wij kunnen de die-
ren beter importeren uit streken waar 
ze talrijk voorkomen. Als de mensen 
eenmaal geleerd hebben de dieren te 
observeren zonder ze te vangen heb-
ben wij hier in ons Zuiden een prach-
tig studieveld". 

Het is goed, dat onze vriend Onstenk 
eens de aandacht op deze feiten heeft 
gevestigd. Uit practische overwegingen 
lijkt mij een wettig vangverbod voor rep-
tielen en amphibieSn — dus een ingrij-
pen door de overheid, hetzij provinciaal, 
hetzij gemeentelijk — ongewenst. Het zal 
zeer moeilijk zo niet practisch onmogelijk 
blijken op de naleving van zulk een wet te 
letten, omdat men de gevangen dieren ge-
makkelijk kan verbergen, terwijl de met de 
opsporing van overtredingen belaste per-
sonen — of dit nu politiedienaren of vrij-
willigers in de vorm van natuurwachten 
zijn — van de diverse soorten reptielen en 
amphibieen z6 weinig verstand hebben, dat 
een onderscheid maken van de verboden 
diersoorten tot grote moeilijkheden zal 
leiden. De kennis van het kruipend ge-
dierte is bij het Nederlandse volk nu een-
maal zo gering, dat velen zelfs niet eens een 
pad van een kikvors en een salamander 
van een hagedis kunnen onderscheiden. De 
onkunde op dit terrein, zelfs bij intellec-
tuelen en natuurhistorisch gevormden, is 
ontstellendl 

Een wettig verbod van alle soorten reptie-
len en amphibieen, zonder enig onder-
scheid, zou nog voor practische doorvoe-
ring in aanmerking komen. Meer succes 
kan derhalve worden verwacht, indien be-
voegde instanties en verenigingen op na-
tuurhistorisch gebied ten deze diligent zijn 
en voor de bedreigde reptielen- en amphi-
bieensoorten op de bres gaan staan. 

Dat „Lacerta" op deze bres vooraan moet 
staan spreekt wel vanzelf. Mogelijk, dat 
hier een samenwerking van het Natuur-
historisch Genootschap in Limburg en onze 
gespecialiseerde vereniging tot succes kan 
leiden. 
Het gaan vangen van dieren, waarvan be-
kend is dat ze min of meer zeldzaam zijn, 
zuiver uit materialistische motieven bijvoor-
beeld om deze aan terrariumhouders te 
verkopen of ze met andere leden voor 
andere dieren te ruilen, moet absoluut als 
in strijd met de beginselen van onze ver-
eniging worden gezien en een dergelijke 
daad wordt dan ook door ons ten sterkste 
afgekeurd en zo nodig zullen wij niet 
schromen zulke a-sociale elementen uit 
onze vereniging te zetten. 
Maar nu komen wij aan de kern van de 
zaak. Wie maakt uit of zal uitmaken welke 
soorten momenteel inderdaad zo zeldzaam 
geworden zijn, dat ze bescherming be-
hoeven? Wie of welke instanties hebben 
zich in Nederland in de laatste decennia 
bezig gehouden met een serieuze inven-
tarisatie van de herpeto-fauna? Voor 
zover ons bekend is alleen door de Her-
peto-geografische Dienst onzer vereniging 
een serieuze poging in deze richting ge-
daan. 
Het aantal gedocumenteerde meldingen 
van waarnemingen en vangsten — hoewel 
op zichzelf reeds een aanzienlijk aantal — 
is echter lang niet voldoende om defini-
tieve gevolgtrekkingen of conclusies te 
kunnen maken of trekken. Om b.v. op 
Zuid-Limburg terug te komen, dat de Ge-
vlekte landsalamandcr en de Europese 
moerasschildpad (zo deze laatste nog als 
inheems beschouwd kan worden?) zeer 
zeldzaam zijn en beschermd dienen te 
worden door een wettig of vrijwillig vang-
verbod zal niemand willen ontkennen, 
maar of zulk een verbod ook geldt voor 
andere vertegenwoordigers van de Zuid-
Limburgse herpeto-fauna (waarbij wij 
denken aan de geelbuikige vuurpad 
(Bombina variegata Ls), de Vroedmeester-
pad (Alytes obstetricans Laur.), (Triturus 
cristatus Laur.) Grote water- of Earn-
salamander, (Triturus alpestris Laur.) 
Alpenwatersalamander en (Hyla arborea 
L.) de boomkikvors en vele andere) valt 
sterk te betwijfelen. 
Hebben wij niet, juist door de meer syste-
matische inventarisering door onze Her-
peto-geografische Dienst ontdekt, dat be-
paalde reptielen en amphibieen, waarvan 
steeds werd aangenomen en vermeld, dat 
ze zeldzaam waren, zelfs z6er veelvuldig 
voorkomen. 
Denken we eens aan de Heikikvors (Rana 
arvalis) en Draadsalamander (Triturus 
hclveticus), die plaatselijk in den lande in 
groten getale worden gevonden. Dit om 
maar enkele voorbeelden te noemen. 
Zo lang er in Zuid-Limburg (en dit geldt 
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evenzeer voor de overige delen in Neder-
land) niet voldoende herpetologisch ge-
schoolde personen zijn, die bereid en in 
staat zijn de wereld der kruipende dieren 
grondig te inventariseren en het verschijn-
sel dat bepaalde soorten in zekere gebie-
den snel in hoeveelheid teruglopen, ter-
dege onderzoeken, kan geen basis wor-
den gevonden om een wettig of vrijwillig 
vangverbod te doen uitvaardigen. 
Tot nu toe is aan deze materie weinig of 
geen aandacht besteed en het is dan ook 
opvallend hoe ontzettend weinig er ge-
publiceerd is op dit gebied bv. in de 39 
jaargangen van het bekende „Natuurhis-
torisch Maandblad", orgaan van het na-
tuurhistorisch Genootschap voornoemd. 
Wel zijn er diverse stellingen gelanceerd 
om de teruggang van het aantal amphi-
bieen te bewijzen of te rechtvaardigen. De 
heer Onstenk schreef zelf o.a. in de 7e 
jaargang van ons eigen maandblad op 
pagina 8G onder de tit el: „Voltrekt zich 
een verandering in de Zuid-Limburgse 
herpeto-fauna?", dat de snelle achteruit-
gang van deze diergroep vermoedelijk te 
wijten was aan het ontbreken van voldoen-
de water. Dit zou komen, doordat ten eer-
ste de boeren het spaarzame water van 
putten en wellen benutten om hun fruit-
bomen te besproeien en ten tweede om-

Traditie getrouw leiden wij de 9e jaargang 
in met een kort voorwoord. Wederom 
staan wij bij de aanvang van een grote 
taak, namelijk een nieuwe jaargang het 
licht te doen zien, zo mogelijk nog leer-
zamer, nog interessanter en nog beter uit-
gevoerd dan zijn acht voorgangers. 
Wat de hoeveelheid copy en de illustraties 
aangaat, alsmede de medewerking van 
leden en belangstellenden om ons steeds 
van goed materiaal te voorzien en anders-
zins te helpen, behoeven wij ten opzichte 
van de toekomst geen zorgen te baren. 
Wij beschikken over een prima kern van 
leden. 
Wij hebben dan ook vele plannen om het 
maandblad wederom uiterst instructief en 
actueel van inhoud te doen zijn. Zo hebben 
wij o.a. het plan om het November-nummer 
te laten uitkomen in de vorm van een 
speciale brochure — mogelijk met enige 
extra pagina's — met exclusieve mede-
delingen over de verspreiding van de rep-
tielen en amphibieen in Nederland. Ons lid 
de heer D. P. van Wijk te Bussum, die de 
Herpeto-geografische Dienst beheert, heeft 
namelijk definitief toegezegd, de tekst voor 
dit speciale nummer — gebaseerd op de 
gegevens van circa 1100 ontvangen docu-
mentatiekaarten — ons uiterlijk 1 October 
toe te zenden. 
Voorts beschikken wij over een aantal 
goede beschrijvingen van door onze leden 

dat men heeft geconstateerd, dat de wa-
terstand in Zuid-Limburg de laatste tijd 
geweldig aan het dalen is! 
Al met al, de juiste oorzaak van de terug-
gang in de Zuid-Limburgse herpeto-iauna 
weten we nog niet precies en daarom zal 
het goed zijn indien een ieder, die kan en 
wil meewerken, gegevens hieromtrent ver-
zamelt en deze aan ons toezendt, opdat 
kan worden getracht licht in deze duister-
nis te brengen. Laten wij niet voorbarig 
zijn en te goeder naam en faam be-
kend staande amateur-herpetologen en 
terrariumhouders (waaronder o.m. het in 
de brief van de heer Onstenk met name 
genoemde lid ook kan worden gerang-
schikt) belasten met een schuld waaraan 
zij niet alleen debet zijn. Wel kunnen wij 
aan alle amateur-herpetologen en terra-
riumhouders vragen: vang geen terrarium-
dieren waarvan ge niet weet of ze nog 
in voldoende hoeveelheden in het bewuste 
gebied leven! 
En tot slot: mogen wij onze leden, die dit 
jaar hun vacantie in Zuid-Limburg hebben 
doorgebracht verzoeken hun bevindingen 
en commentaar op dit artikel aan de 
redactie te zenden, liefst met concrete ge-
gevens van waargenomen soorten, aan-
tallen en biotoop. 

ingerichte terraria, welke zullen worden 
gepubliceerd. 
De moeilijkheden, waarmede onze vereni-
ging, als uitgeefster van ons maandblad, 
in toenemende mate heeft te kampen, zijn 
louter van financiele aard. (De clichemaker 
verhoogde zijn prijzen met 12 % en de 
drukker met 10%!) De redactie heeft van 
het Bestuur toestemming, het le nummer van 
de 9e jaargang op tijd te laten verschijnen, 
omdat de kosten kunnen worden bestreden 
uit het kleine batig saldo van het afgelopen 
jaar. Op verzoek van het Bestuur moeten 
wij echter de aandacht van de leden er 
op vestigen, dat een verder uitgeven van 
ons orgaan geheel zal afhangen van de 
financiele situatie onzer vereniging per 
1 October 1950. Wanneer blijkt, dat alle 
leden hun contributie, verschuldigd bij het 
begin van het nieuwe verenigingsjaar, op 
tijd hebben betaald en wij dus over vol-
doende kasmiddelen kunnen beschikken, 
kunnen wij doordraaien! Ultimo October 
zal het Bestuur zich deiinitief over deze 
aangelegenheid beraden en een beslissing 
nemen. Bij een eventueel verschijnen van 
het November-nummer zal dit alleen worden 
toegezonden aan diegenen, die de con-
tributie voor het eerste halijaar, dus voor 
de periode 1 October 1950 — 31 Maart 1951, 
hebben voldaan. 
Als redactie doen wij op alle leden een 
dringend beroep het mogelijk te maken, 

Bij de aanvang van de 9e jaargang 
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dat ons orgaan blijft verschijnen. Vergeten 
wij vooral niet, dat juist in deze verwarde 
tijd een cultureel bezit — als onze vereni-
ging met haar tijdschrift, overige diensten 
en service — van het allergrootste belong 
is om geestelijk staande te blijven. Laten 
wij waken, dat wij dit enige goed, de 
steunpilaar van onze liefhebberij, niet ver-
liezen. Blijft „Lacerta" trouw, komt uw ver-
plichtingen prompt na, blijft uw steun aan 

de redactie verlenen met bijdragen en il-
lustraties, geeft ervaringen door en wij 
twijfelen er niet aan of „Lacerta" zal blijven 
het enige geillustreerde maandblad ter 
wereld, uitsluitend gewijd aan herpetologle 
en terrariumkunde, waarop wij als Neder-
landse natuurvrienden trots kunnen zijn. 

J. TH. TER HORST, 
redacteur. 

Het kan ook anders! 
De verzorging van u/atersalamanders in de winter 

Als reactie op het artlkel „Hoe verzorgen wij onze 
terrariumdieren in de winter?", geplaatst In het 
laatste nummer van de vorlge Jaargang, ontvlngen 
wij van een onzer leden, een zeer ervaren terra-
riumhouder — specialist op het gebied van de 
salamanders — de volgende mededelingen, welke 
wij gaarne opnemen en waarult duldelljk blljkt, 
dat het ook anders kan. Meerdere van soortgelljke 
commentaren worden met belangstelllng tegemoet 
gezlen. Red. 

De heer J. Riedijk te Zeist schreef o.a. over 
enkele Chinese watersalamanders: 
„Als het mijn dieren waren, zou ik hen 
zeker niet in de winterslaap laten gaan, 
maar hen in een verwarmd vertrek in water 
doen overwinteren met een flink stuk kurk-
schors, om hen gelegenheid te geven er 
af en toe op te kruipen. Dit is voor buiten-
landse salamanders veel zekerder dan een 
winterslaap. 
Mijn ervaring is nl. geheel anders dan uw 
aantekeningen dienaangaande in het 
laatste nummer. Ik deed het als boven 
aangegeven met de Grote water- of kam-
salamander, Alpenwater-, Draadstaart- en 
Marmersalamander en de dieren waren in 
December reeds in de bronst, werden 
steeds groter en hadden prachtlge kleuren 
en steeds groter wordende kammen (bij 
de Grote water- of Kamsalamanders). De 
laatstgenoemden heb ik nog. Zij zijn bui-
tengewoon groot en leggen ieder jaar een 
geweldig aantal eieren. De nakweek zet 
ik ieder jaar uit in een slootje, omdat ik 
hen niet allemaal kan houden. U ziet, een 
totaal andere ervaring. 

Ik weet wel, dat hetgeen u schreef dikwijls 
wordt beweerd, maar berust dit werkelijk 
op ervaring? Het wordt vaak zonder meer 
van andere schrijvers oveigenomen. Er 
zijn in onze liefhebberij en ook bij de aqua-
riumhouders, meer van dergelijke geijkte 
verhalen in omloop. Laten wij hier toch 
voorzichtig mee zijn. Er zijn toch steeds 
meer gevallen bekend waar salamanders 
in de natuur ook des winters het water niet 
verlaten. Het kan dus ook anders; voor 
kostbare dieren lijkt mij dit de veiligste 
weg, daar men kan blijven doorvoederen". 

Mogen wij tenslotte hier nog aan toe-
voegen, dat in het artikel over de verzor-
ging van onze terrariumdieren in de winter 
nergens vermeld is, dat de aangegeven 
methoden de enige goede systemen zijn. 
De schrijver heeft inderdaad zijn salaman-
ders, met uitzondering van de Japanse 
vuurbuiksalamanders — die in het water 
in een niet-verwarmde kamer werden ge-
houden — steeds doen overwinteren in een 
winterkist gevuld met sphagnum, met uit-
stekende resultaten. Red. 

Zuid-Amerikaanse Zw/eepslangen 
door G- F. Kiener, Bern 
Vertaling door A. T. Reijst 

porteerd en de prijzen waren dan ook dien-Tot de mooiste reptielen, die wij kennen, 
behoren ongetwijfeld de meeste boom-
slangen. Grotendeels zijn het wonderlijk 
mooi gekleurde, buitengewoon elegante 
en ten dele ook zeer teder uitziende tro-
penkinderen. 
Jammer genoeg werden deze dieren, ook 
reeds vroeger, nu niet bepaald vaak gei'm-

overeenkomstig. Iedere importeur verklaar-
de eenvoudigweg, dat het risico te groot 
en het getal der afnemers te klein was. 
Inderdaad is het waar, dat juist bij boom-
slangen de verliezen bij het transport zeer 
groot zijn en dat maaki natuurlijk de gehele 
zending duurder, want de een of ander 
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moet toch de schade dragen. Nu is het 
helaas ook waar, dat de overgebleven 
dieren vaak zeer spoedig, nadat ze in onze 
terraria ondergebracht zijn, eveneens dood 
gaan.Zodoende worden boomslangen over 
het algemeen als zeer „teertjes" be-
schouwd, iets wat in het geheel niet juist 
is, want de zwakte van het dier heeft met 
zijn uithoudingsvermogen niet het minste te 
maken, anders zou het onmogelijk zijn, de 
meest uiteenlopende Gecko-soorten jaren-
lang in onze terraria te houden. Neen, de 
abnormaal grote importverliezen hebben 
geheel andere oorzaken, van welke wij er 
hier enige willen opnoemen. In de eerste 
plaats moeten we de manier van vangen 
in aanmerking nemen. De dieren hebben in 
hun vaderland, onverschillig waar ze van-
daan komen, de naam „zeer giftig" te zijn 
en worden dienovereenkomstig gevangen 

en behandeld. Ze worden door de inlanders 
van de plaats waar ze liggen met een stok 
waaraan een haak bevestigd is, eenvoudig 
weggerukt, onverschillig hoe oi ze daar 
liggen en op de bodem, net zoals dat toe-
vallig uitkomt, met een houten gaffel (dit 
is een stok met een als een vork gevormd 
ondereind) tegen de grond aangeprikt. 
Vaak wordt daarbij het lichaam nog een 
paar cm mee in de modder geduwd, opdat 
het dier niemand kan bijten, en dan aan 
een stok vastgebonden. Dan komen die 
mensen uren ver door het bos of savanne 
gelopen en bieden de een of ander de ge-
stagen en halfdode, gekwetste dieren te 

koop aan en zijn dan dodelijk beledigd, als 
wij deze slachtoffers niet kopen willen. Bij 
ondervinding sterven er van tien van zulke 
aankopen, na een week wel zes. Ten 
tweede weten we allemaal, hetzij door op-
gedane ervaringen of door onze vaklitera-
tuur, dat slangen akelig lang, vrijwillig oi 
niet, vasten kunnen. Wat echter de meesten 
niet weten, is, dat lang niet alle slangen-
soorten langere vastenperioden kunnen uit-
houden. Helaas behoren hiertoe bijna alle 
boomslangen en in het bijzonder de zweep-
slangen. Van de honderd slangen, die wij 
op struiken, in het bos of in de savanne 
vinden zijn er beslist 99 op zoek naar 
voedsel en hebben dus een geheel lege 
maag. Alle slangen, die geen honger heb-
ben, zijn zo goed aan hun omgeving aange-
past of weggekropen, dat wij ze niet zien 
of vinden, tenzij wij er met speciaal daar-

voor afgerichte honden op jacht gaan. Voor 
een hond kruipt nl. geen enkele slang weg. 
Wat ons in handen valt, heeft reeds lang 
een lege maag, het is dus vanzelfsprekend, 
dat vele soorten de grote reis zeer ver-
zwakt beginnen moeten. 
Wanneer wij daarbij ook nog in aanmer-
king willen nemen, dat die dieren dikwijls, 
gedurende de vaak maandenlange reizen, 
op de meest ondoelmatige wijze onderge-
bracht zijn, tot zij eindelijk een rustige plek 
in onze terraria gevonden hebben, dan mo-
gen wij ons niet verwonderen, wanneer het 
aantal sterfgevallen zo hoog uitvalt. 
Met het hedendaagse luchttransport worden 

Oxibellls fulgidus 
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deze hongerperioden en de ontoereikende 
reisverzorging, tot groot geluk voor de die-
ren en voor ons, tot een minimum terugge-
bracht. 
Wij verkrijgen daardoor tegen ongeveer 
dezelfde prijzen een aanmerkelijk gezon-
der dier, hetgeen natuurlijk ook de verzor-
ging aanmerkelijk vergemakkelijkt. 
De meeste boomslangen hebben een dicht 
beplant en zo mogelijk hoog terrarium 
nodig, bij een temperatuur van minstens 25 
graden C en een daarmede overeenkom-
stige vochtigheidsgraad der lucht, anders 
kwijnen zij langzaam maar zeker weg. Ver-
der dient erop gelet te worden, dat ook dit 
terrarium steeds goed doorgelucht moet 
worden, want bedorven lucht verdragen de 
dieren net zo min als wij. 
Terwijl de prachtige, sierlijke, Indische 
boomslangen en z.g. boomsnuffelaars, nog 
af en toe te verkrijgen waren, kwamen de 
Zuidamerikaanse soorten veel zeldzamer 
binnen, ofschoon zij in prijs even hoog wa-
ren. Werd er eens een van die wonder-
mooie Oxybelis aangeboden, dan moest 
het dier dadelijk telegrafisch besteld wor-
den, anders was het al weg. Over de soor-
ten en systematiek der Zuidamerikaanse 
zweepslangen zou ik liever willen zwijgen, 
want daarover zijn zelis de ter zake kun-
dige herpetoloqen het nog niet met elkaar 
eens. Ik heb reeds verschillende species in 
handen gehad, die deels misschien ook 
slechts locale rassen waren, of tenslotte 
zelfs onbekend zijn. De oerwouden van 
Zuid-Amerika zullen ons in dit opzicht zeer 
zeker nog verschillende verrassingen 
brengen. Zo vingen wij bij voorbeeld in 
1946 aan de Rio Acara een schijnbaar niet 
giftige slang (wat de Duitsers „ein Trug-
natter" noemen) met gifttanden, die terug 
gebogen konden worden. Paulo, onze kok, 
verklaarde dat deze slang zeer vergiftig 
was. Na het gebruikelijk onderzoek der 
tanden lachte ik onze jongen uit en stopte 
het dier in de door mijn jachtgenoot ge-
reed gehouden meelzak. Noch mijn collega, 
noch ik hadden aan het gebit iets abnor-
maals gezien, ofschoon er slechts weinig 
tanden in de bovenkaak aanwezig waren. 
Aangezien ik juist om en bij de 40 graden 
koorts had, werd ik een beetje zenuwachtig 
maar toch ook verschrikt toen Paulo nog-
maals over de giftigheid van deze slang 
begon te spreken en mij verklaarde, dat ik 
mijn bril maar eens op moest zetten. Aan-
gezien Paulo niet alleen een brave kerel, 
maar ook een zeer betrouwbaar waarnemer 
was, beloofde ik hem, het dier thuis nog 
eens te onderzoeken. Ofschoon ik bijna niet 
meer op mijn benen kon blijven staan, zette 
ik bij onze aankomst in het kamp de bril 
op, greep met mijn blote arm onbezorgd in 
de zak en pakte het dier achter de kop, 
terwijl mijn collega het 1.20—1.30 m lange 
lichaam vasthield. 
Na een wederom zeer zorgvuldig onderzoek 

vonden wij zeven dicht achter elkaar staan-
de 3 tot 4 mm lange tanden vdor in de 
bovenkaak, maar noch onder-, noch boven-
aan groef- of holle tanden. Op het moment 
toen ik Paulo nogeens wilde verzekeren, 
dat die slang niet giftig was, stelde het 
dier zich geducht te weer, terwijl het de 
kaken rechthoekig tot aan de hals open-
sperde. 
Paulo had gelijk, want nu zag ik ook de 
twee grote giftkaken van het dier. De 
slang kon haar twee naar achteren ge-
bogen groeftanden net als een adder in 
een onzichtbare tandkas terugleggen. Wij 
stelden nog eens de zeven 3—4 mm lange 
grijptanden, een ruimte tussen de tanden 
van 7—8 mm en vervolgens de 6—7 mm 
lange groeftand vast. Door omstandigheden 
ging, jammer genoeg, juist dit zo belang-
rijke bewijsstuk in Belem-Para voor mij ver-
loren. 
Oxybelis acuminatus Wied, de ertskleurige 
zweep- of glanspuntslang, werd het eerste 
gei'mporteerd. Dit tot 1,80 m lang wordende 
dier, lijkt door zijn geheel lichtgrijze of ook 
roodbruine lichaamskleur, als uit zeer glan-
zend gepolijst brons te bestaan. Aan de 
beide zijden van de kop tot aan de staart 
loopt een zeer smalle zwarte lengtestreep. 
Bij sommige dieren is het gehele lichaam 
met fijne zwarte puntjes bezet, bij andere 
grover gevlekt. 
Ofschoon de wondermooie groene soort 
Oxybelis iulgidus Daudin (de groene 
zweepslang) even vaak voorkomt, is zij 
toch zeer laat, als ik mij niet vergis, in 
1936 gei'mporteerd. 
In kleur en gestalte lijkt zij op de Indische 
boomsnuffelaar, alleen zijn de schubben 
kleiner en meer glanzend. Het zeer grote 
oog is goudgeel, de pupil rond en de ver-
lenging van de snuit ontbreekt. Oxybelis 
acuminatus heb ik zeer dikwijls op struiken 
van kniehoogte en op open plekken in de 
bossen ook op de grond aangetroffen, ter-
wijl Oxybelis fulgidus veel hoger huist en 
slechts geheel zelden op de grond komt. 
Beide soorten zijn op eenvoudige wijze 
goed houdbaar. Beide eten hagedissen en 
muizen en er werd mij door inboorlingen 
verzekerd, dat ze ook vogels en zelfs 
kikkers eten. Oxybelis moet in een goed 
beplant terrarium gehouden worden, dat 
elke dag goed besproeid moet worden, 
aangezien de dieren slechts drinken door 
het water van de bladranden te likken. 
Temperatuur minstens 25 graden C en zo 
mogelijk af en toe een beetje zon. Beide 
soorten zijn schijnbaar niet giftige slangen, 
dus wel giftig. Ofschoon de dieren zeer 
oplettend en zeer vlug zijn, zijn ze toch niet 
bijtlustig, zoals andere boomslangen. Al 
met al wondermoaie dieren, en bij juiste en 
goede verzorging, dieren die 't zeer lang 
uithouden en die wij aan een ieder ten 
zeerste kunnen aanbevelen. 
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Het reptielenhuis in de Bronx Zoo te New York 
door ft. A. L. Menne, Den t taag 

Als ik in een vreemde stad een dieren-
tuin bezoek, gaat mijn grootste interesse 
aitijd uit naar het „reptielengebouw". 
Zo was het ook bij mijn reis door Amerika 
in 1948. In de verschillende Zoo's die ik 
daar bekeek, trok de reptielen- en amphi-
bieenverzameling van de Bronx Zoo nabij 
New York mij wel het meest. Waarmee ik 
niet wil zeggen, dat de andere niet de 
moeite waard waren: de collecties in de 
Philadelphia Zoo bijvoorbeeld zijn ook 
buitengewoon. 
Staat u mij even toe enkele gegevens te 
verstrekken over de Bronx Zoo in alge-
mene zin. Dit dierenpark is het grootste 
van alle Amerikaanse dierentuinen, die 
zonder uitzondering uitmunten door hun 
geweldige ruimte en hun moderne, de 
natuur nabijkomende verblijven. De Ame-
rikanen zijn erg trots op die dierentuinen! 
Onlangs las ik nog in een bekend Ameri-
kaans tijdschrift bij een serie prachtige 
foto's, genomen in de dierentuinen te New 
York, Washington, St. Louis, Chicago en 
San Diego: „U.S. Zoogoers are lucky. They 
have the best Zoos in the world". De 
Bronx Zoo is minstens zo groot als het 
Amsterdamse bosplan en beslaat de zui-
delijke helit van het reusachtige Bronx 
Park, gelegen nabij de voorstad Bronx. 
Het is van New York City het gemakke-
lijkst te bereiken per ondergrondspoor. 
Het terrein is zo groot, dat vanaf de 
ingang geregeld tractortreinen vertrekken 
voor een rondrit door de tuin. Op Zon- en 
Feestdagen wachten de mensen in lange 
files op 'n plaatsje in die treinen. Ver-
meldenswaard is, dat deze dierentuin vrij 
toegankelijk is, behalve op Maandag en 
Donderdag, dan is de entree 25 cents. 
Zoals met alles in Amerika, men maakt 
aitijd, dat de kleinste beurzen er ook van 
profiteren kunnen. Men redeneert zo: men-
sen die veel te verteren hebben, moeten 
maar naar de luxe-centra gaan; Florida, 
Californie, Banff Springs, enz. en daar is 
dan ook alles ongelofelijk duur. 
Bijzondere dieren waren tijdens mijn be-
zoek in 1948: Australische vogelbekdieren, 
reuzen-panda's van Z.W. China, de Afri-
kaanse Okapi (half giraffe, half zebra), 
gorilla's van 250 kilo en een grote sidder-
aal, waarmee geregeld demonstraties wer-
den gegeven om de sterkte van haar elec-
triciteit aan te tonen. 

Het was een hele tippel voor ik bij het 
reptielenhuis belandde. Direct trof mij de 
natuurgetrouwe opzet der grote en kleine 
terraria, geheel overeenkomstig de soor-
ten, die er in waren ondergebracht, en de 
juiste keus van de beplanting in het bij-
zonder. 
Het is niet mijn bedoeling een lange op-
somming te geven van de soorten, die in 

de Bronx tentoongesteld waren, doch ik 
wil enkele soorten van de Nieuwe Wereld, 
die mij voor de Lacerta-leden merkwaar-
dig lijken, min of meer uitvoerig be-
schrijven. 
1. Allereerst wil ik noemen: Ceratophrys 

dorsata, de Gehoornde Kikvors. In 
Amerika noemt men dit dier „the real 
horned toad", zulks ter onderscheiding 
van de ,,horned toad" zoals men daar 
vaak ten onrechte de Phrynosoma's, de 
Gedoornde padhagedissen noemt. Ce-
ratophrys is wellicht de enige kikvors-
achtige ter wereld, die aanvalt en bijt, 
indien gestoord. De beet kan goed aan-
komen, want het dier heeft scherpe 
tanden. 't Is kannibalistisch en voedt 
zich met andere kikvorsen, doch ook 
met muizen, kleine vogeltjes, slakken, 
enz. Dit mooie, heldergroen met beige 
gekleurde dier leeit in de dichte oer-
wouden van Noord-Brazilie. Ik heb er 
in het binnenland van Suriname tij-
dens mijn verblijf aldaar naar uit-
gekeken, maar tevergeefs. Sommige in-
boorlingen daar beweren nl. wel eens 
kikkers met hoorns gezien te hebben. 
Een andere soort, Ceratophrys ameri-
cana, scheidt een kwaadaardig vergif 
door de huid af. 

2. Om bij de kikkers te blijven, noem ik 
een zeer opvallend, mooi klein kikker-
tje met de kleuren van de Belgische 
vlag: zwart, geel, rood naast elkaar, 
waarvan verscheidene exemplaren aan-
wezig waren. Dit is de „Mottled Atelo-
pus Frog", Aielopus varius (Stannius), 
uit de wouden van Costa Rica, Pana-
ma, Columbia en Venezuela. Dit zeer 
fel gekleurde diertje deed het erg de-
coratief tussen de bonte tropische oer-
woudplantjes van het terrarium. 

3. Hyla gratiosa. Een zeer mooi geteken-
de boomkikker van South Carolina en 
Florida. Deze moet een zeer zwaar ge-
luid voortbrengen. Is een van de zeld-
zame boomkikkers in Amerika. 

4. Pseudotriton ruber ruber, de rode 
Noordamerikaanse watersalamander. 
Hiervan is de hoofdkleur helder rood. 
Zwarte vlekken zijn bij de jongen eerst 
slechts stippen. Naarmate ze ouder 
worden, nemen deze vlekken in grootte 
toe en vloeien tenslotte in elkaar over. 

5. Sistrurus catenatus, de „Massasauga", 
een dwergratelslang van het midden 
der Verenigde Staten. Een bontge-
kleurd, interessant terrariumdier waar-
van het gif zeer actief is. Toch is deze 
ratelslang niet bijzonder gevaarlijk, 
daar zij niet gauw aanvalt en de hoe-
veelheid gei'njecteerd gif ook gering is. 

(wordt vervolgd) 
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,•—^L t+erpeto-geografische 

vl! « ^ P Behee'rder: D. P. van Wijk, 
m l ^ ^ f Amersfoortsestraatweg 45, 

M j^^^F Door drukke werkzaamheden 
&, ^K^ van ondergetekende is het 

;QKJ I ^ L . / niet mogelijk geweest het 
»~»A V ^ B / reeds lang nangekondigde 
• ^ * \ V ^ ^ ' i verslag over de lngekomen 

\ \ V documentatles, dat voorjaar 
X^-5y 1949 had moeten verschijnen, 

te publiceren. 
Nu is het dan zover, dat het 

over luttele weken het licht zal zien, mede dank 
zij het felt, dat de dienst een medewerker gevon-
den heeft in de heer A. P. Nannlng, die In het 
bijzonder voor een snelle behandellng van de 
correspondentle zal zorgdragen, lets waaraan In 
het Jongste verleden helaas noodgedwongen vaak 
veel mankeerde. 
De lichtzljde van dit late verschijnen van het 
verslag is wel, dat het een belangrljk groter aan-
tal opgaven behandelt. 
Waren In de publlcatie van 1945 ongeveer 175 
opgaven opgenomen, In 1947 was dat aantal haast 
450; nu zal dit cijfer niet ver van de 1100 af 
liggen! En last but not least, kan de offlciele 
medewerklng van het Staatsbosbehecr worden 
vermeld. 
Deze rljksinstelllng heeft blologen en houtves-
ters In dienst, die door hun werk In de gelegen-
heid zijn waarnemlngen te doen op plaatsen en 
op tljdstlppen, waar en wanneer de doorsnee-
liefhebber niet In de gelegenheld Is. Verscheldene 
opgaven zijn reeds ontvangen en In het verslag 
opgenomen. Deze medewerklng Is ook daarom zo 
belangrljk, omdat ons is toegezegd, dat pogingen 
van onze zljde om soorten respectlevelljk biotopen 
te bescnermen en te bebouden, door het staats-
bosbehecr ondersteund zullen worden. Zoals uit 
het verslag zal blijken, denken wij, dat deze hulp 
nog wel eens nodig zal kunnen zijn. 

D. P. VAN WIJK, Bussum. 

In memoriam 
Twee goede vrienden van „Lacerta" zijn in de 
afgelopen zomer van ons heengegaan. Het zijn de 
bekende Franse herpetoloog Fernand Angel, ver-
bonden als Assistant honoralre d'Herpfitologle bij 
het Mn j u m National d'Hlstolre Naturelle te 
Parljs. Hi) overieed op 13 Jull 1950, na een ern-
stlge zlekte. Zijn zoon had onze vereniging reeds 
op de hoogte gesteld van de ernstige toestand 
van zijn vader, ontstaan na een operatie, maar 
toch kwam het doodsbericht nog vrij onverwachts. 
Wljlen de heer Angel, die regelmatlg met ons in 
contact stond, heeft o.a. grote bekendheld ver-
worven, door het schrrjven van een aantal herpe-
tologlsche werken, die alle stuk voor stuk uitmun-
ten door hun goede verzorging en prima lnhoud. 
Op 22 Junl 1950 overieed Dr Hans Th. Bust uit 
Mtlnchen. bil velen onzer oudere leden wel bekend 
als de schildpadden-deskundlge. Ook met deze 
amateur-herpetoloog had ,,Lacerta" steeds aange-
name relatles en vaak heeft wljlen de heer Bust 
ons geholpen met raad en daad. 
Belder heengaan betekent voor de herpetologen 
en terrarlumvrlenden een groot verlles. 

Samenstelling van het bestuur op 
1 October 1950. 
Ere-voorzltter: Dr K. Kulper, oud-dlrecteur Bot-
terdamse Dlergaarde, Konlngln Emmalaan 14, 
ETmelo (G.). 
Voorzltter: D. J. van der Laan, Heuvelweg 36, 
Soestdljk. 
Secretarial J. Th. ter Horst, Vler Heemskinderen-
straat 159 (hoek Moerweg), 's-Oravenhage. 
2e secretarls: B. van Iersel, de la Eeijweg 138, 
's-Gravenhage. 
Pennlngmeester: B. Verbrugge, Blsschopstraat 31b, 
Botterdam, Postrekenlng der vereniging: 461084. 
Blbllothecarls: A. T. Eeijst, Hoogstraat 47, Hoog 
aan de Zaan. Postrekenlng priv6: 310551 (voor 
het storten van waarborgsommen). 
Commissaris: .Th. J. P. Cornelissen, Popullerstraat 
29; Haarlem-N. :) 

Tentoonstelling te Rotterdam 
Van 21 tot en met 29 October a.s. vlndt in de 
Elvlerahal van de diergaarde ..Blljdorp" te Bot-
terdam een grote expositie plaats van aquaria en 
terraria onder de naam ,,De Natuur in Huis". 
welke show wordt georganiseerd door de gezamen-
lljke Eotterdamse verenlglngen. Indien onze pen-
nlngmeester, de heer B. Verbrugge, er In slaagt 
voldoende hulp te krijgen van zijn Rotterdamse 
medeleden. zal er ook een fraale ..Lacerta"-
lnzendlng komen. 
Wij zullen dan exposeren met troplsche en sub-
troplsche schlldpadden, een tweetal zeldzaam 
fraale en grote Sklnks uit Israel, Farelhagedlssen, 
Afrlkaanse klauwkikvorson en Amerikaanse sier-
schlldpadden. 
WIJ wekken alle „Lacerta"-leden op, om in boven-
genoemde periode een bezoek aan onze lnzendlng 
te brengen. 
Boekbespreking 
„Wat is dat voor een dier?" 2e herzlene druk, 
gee. / 2,50, geb. / 3,50. Uitgever: W. J. Thleme & 
Cle te Zutphen. Auteurs: M. A. Usseling en A. 
Scheijgrond. 
In jaargang VH hebben wij op pagina 43 een be-
spreklm? gewlld aan de le druk van dit boekje. 
Al hetgeen wij toen schreven is nog steeds van 
toepasslng op deze tweede, herzlene druk, zodat 
— zoals wil reeds vermeldden — de aanschafflng 
ervan In het bijzonder alle amateur-herpetologen 
en terrarlumhouders van harte blijft aanbevolen, 
bovendien — wij durven het In deze tijd bijna 
niet te publiceren — de prljs Is niet verhoogd! 

t. H. 
Titelblad 8e jaargang 
De afbeeldlng op het fraale titelblad voor de 8e 
jaargang, Is van een troplsche boomslang 
(Chrysopelia ornata). De echtgenote van ons Ud, 
dhr W. G. van Oljen, mevr. E. van Oljen-Houbolt, 
vervoardlgde deze moole tekenlng geheel belange-
loos, waarvoor wij haar op deze plaats van narte 
dank zeggen. a Vraaq en aanbod Ruilrubriek 

Mededellngen worden gratis 
opgenomen. ZIJ moeten 
ulterlljk de lOe van de 
maand In het bezit zijn van 
de redacteur om te kunnen 
worden opgenomen In het 
nummer van de daaropvol-

_ gende maand. 
y Ons lid K. P. van de Grlend, 

~~v«^ ^^^y Marknesserweg M 109. Em-
meloord (Noordoost Polder), 
heeft te koop orlglnele Im-

port Uromastyx acanthinurus (Doomstaarthage-
dls), halfwaB, ca 25 cm lang. Prljs / 10,—. Wil 
het dier ook ruilen voor kleinere terrariumdieren, 
geschlkt voor zijn gecombineerd rots-woestrjn-
terrarlum. 
Ons lid Tom van Hooijcn, Bietvlnkstraat 36, Bad-
hoe vedorp (Haarlemmermeer), heeft beschlkbaar 
6 zand- en levendbarende hagedlssen (Lacerta 
agllis en L. vlvlpara) en wil deze ruilen voor ha-
zelwormen en/of Groene pad (Bufo viridls). 
Onze Importdlenst heeft te koop 2 fraal geteken-
de en zeer grote Sklnks uit Israel — Gestlppelde 
Sklnk (Eumeces Schnelderl) — welke moeten 
worden verzorgd in een woestljnterrarium. 
De dieren zijn beschlkbaar na afloop van de 
expositie te Botterdam, elders In ons blad geme-
moreerd. Prljs / 10,— per stuk, hetgeen zeer 
blllljk Is. Gegadlgden gelleven zich te melden bij 
onze pennlngmeester, dhr B. Verbrugge, Bls-
schopstraat 31b te Botterdam. 
Ons lid J. C. Scholten, Borsenburgpleln 16 III, 
Amsterdam-Zuid, vraagt te koop amphibieen en 
reptielen voor zijn oerwoud-terrarlum. 
In de in het vorlg nummer geplaatste annonce 
van ons lid W. Kbhler, Lljsterbeslaan 6, Botter-
dam-Noord, Is een abuis geslopen. De geslachten 
van de geoffreerde dieren werden onjuist vermeld. 
Beschlkbaar zijn 1 volwassen marmersalamander, 
vrouw en 2 Oostenrijkse kamsalamanders, beide 
mannen. Deze dieren zijn te koop of kunnen 
worden gerulld voor Amerikaanse slerschlld-
pad(den); 
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