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Ervaring met mijn dieren in het buitenterrarium 
door P. Blom, Den fielder 

De hier gereproduceerde ioto geeit een 
overzicht van mijn terrarium voor Zand-
hagedissen (Lacerta agilis). Het is echter 
niet mijn bedoeling hierover veel te ver-
tellen, daar aan de hand van de aibeelding 

Nu in hoofdzaak iets over mijn dieren in 
het algemeen, die ik in dergelijke terraria 
houd oi heb gehouden. Natuurlijk is dit 
soort terrarium ook nog niet volmaakt. De 
kans bestaat, dat door het vele glas met, 

Foto: J. Timm&riDan 

verdere toelichting wel overbodig zal zijn. 
De beplanting bestaat in hooidzaak uit 
stiuik- en dopheide. Als grovere beplan-
ting nog kruipwilg, den, braamstruik en 
eikvaren. De witte plek op de voorgrond is 
zand. 

zonnig weer in het vroege voorjaar — 
zoals wij dat in Februari 1950 hebben ge-
had — de dieren te vroeg uit de winter-
slaap komen en dan 's avonds te lang aan 
de oppervlakte blijven. Dan is meestal de 
dood het gevolg. Dit gebeurt echter maar 
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weinig; tenminste ik heb er nog niet veel 
last mede gehad. 
Er werd mij gevraagd (o.a. door onze re-
dacteur) hoeveel dieren ik in zo'n bak kan 
houden oi heb gehouden alsmede de er-
varing opgedaan ten opzichte van de be-
planting (vernieling enz.). Over het eerste 
punt kan ik zeer kort zijn. Dit ligt in hoold-
zaak aan wat mijn beurs toelaat. 
„Veel varkens maken de spooling dun", 
zegt men wel eens. Wat de ruimte en de 
animo betreft zou ik er wel van alle soor-
ten tien exemplaren in kunnen en willen 
houden. Wat de vernieling der planten aan-
gaat is mij wel een eigenaardigheid op-
gevallen. Toen ik indertijd nog een klein 
kamerterrarium er op na hield, werden de 
plantjes daarin zelfs door de toch niet 
groot zijnde zandhagedis vernield. Nu is 
het opmerkelijke, dat — al is de beplanting 
in deze bakken dan ook wat grover (zoals 
Potentilla reptans, P. anseiina of P. erecta, 
dcphei, dotterbloem, lelietjes van dalen, 
kruipwilg en anderen), die ik nogal eens 
bij voorkeur gebruik naar gelang het land-
schap, de dieren toch de kleinere plantjes 
schijnen te ontzien. Ik heb er wel eens dit 
van gedacht: Het is also! de dieren in een 
kleine ruimte denken: „daar moet ik over-
heen om op die of die plaats te kunnen 
komen". Daartegenover in een grote ruimte: 
„er is ruimte genoeg, dus ga ik er maar 
om heen". Natuurlijk is ei van zulk een 
gedachte geen sprake bij de dieren, maar 
er is toch iets wat hen hiertoe drijft. Dit 
zal dan ook wel de ruimte zijn. Hoewel 
ik steeds bij voorkeur de grootste dieren 
houd, die er maar te krijgen zijn, wordt er 
bij mij geen enkel plantje verwoestl Zelfs 
't kleinste niet. Ik heb ook wel eens gelezen, 
dat een beplanting in een terrarium waarin 
ringslangen worden gehouden, niet doen-
lijk is. De schrijver heeft vermoedelijk zijn 
dieren dan in een te kleine ruimte ge-
houden. Wat ook wel een voorname iactor 

In het voorjaar van 1950 richtte ik voor mijn 
schildpadden een buitenverbliji in. Een 
grasveldje in de tuin kreeg een omheining 
van voliere-gaas, dat aan de onderzijde 
flink werd ingegraven, terwijl de bovenrand 
(ongeveer 10 centimeter) naar binnen om-
boog, dit om eventuele ontsnapping van 
moerasschildpadden te voorkomen. 
Dat dit geen overbodige maatregel was 
bleek wel toen mijn grote Europese Moe-
rasschildpad (Emys orbicularis) geregeld 
tot boven in de 60 cm hoge afrastering 
klom. Een struikje Juniperus zorgt voor 
schaduw (bladdragende planten vallen te 
spoedig ten offer aan de landschildpad-
den, die vooral jong blad graag oppeuze-
len) terwijl er natuurlijk een vijver met 
een klein moerasgedeelte aanwezig is. 

kan zijn is deze: In mijn terrarium kunnen 
de dieren tot op ongeveer 75 centimeter 
diepte in de grond kruipen, waar ik van 
aanmaak-turven — over elkander gesta-
peld — het hoi en de gangen er naar toe 
heb gemaakt. Ook is in dit terrarium het 
plantenkleed binnen korte tijd een aaneen-
gegroeid geheel, waardoor de slang dan 
naar het schijnt weinig moeite meer doet 
de planten op te lichten. Hetzelfde kan ik 
ook over de smaragdhagedissen zeggen. 
Dit terrarium is zowel beplant met ilinke 
stevige planten als met nietige tere, zoals 
u in een mijner vorige artikeltjes hebt 
kunnen lezen. 
Wat de diersoorten betreft, hiervan heb ik 
met succes: ringslangen, smaragdhage-
dissen, muurhagedissen, zandhagedissen 
en levendbarende hagedissen in deze bak-
ken gehouden. Met de smaragd- en muur-
hagedissen zou het mogelijk met een 
strenge winter wel eens mis kunnen gaan, 
omdat de dieren ook de winterslaap buiten 
doorbrengen. Eenmaal in de terraria los-
gelaten, komen ze er niet meer uit, tenzij 
een kennelijk ziek dier een bijzondere ver-
zorging nodig heeft. 
Over de voortplanting der dieren in derge-
lijke terraria hoop ik later nog iets meer 
te kunnen vertellen. De verschillende ver-
anderingen, die ik heb aangebracht, heb-
ben bij enkele dieren de paring grootdeels 
le niet gedaan. Sommige diersoorten moest 
ik dan tijdelijk opruimen en waren later 
wel eens niet of weinig te krijgen. Dikwijls 
cntving ik hen dan na de paartijd, zodat 
er dan weinig van terecht kwam. Over het 
algemeen kan ik echter wel zeggen, dat dit 
soort terraria voor de voortplanting met de 
dieren, die ik er op na houdt, zeer ge-
schikt is. Belangrijke veranderingen in de 
bouw zullen niet meer worden gedaan, 
zodat ik nu dit jaar maar eens rustig af-
wacht wat het resultaat zal zijn. Nadien 
kom ik op dit onderwerp nog terug. 

De bevolking bestaat op het ogenblik uit 
2 Testudo graeca, 1 Testudo marginata, 
1 Pseudemys troostii, 1 Emys orbicularis 
en als pronkstuk van mijn verzameling een 
jong manetje van de Kaspische water-
schildpad, Clemmys caspicum, die ik door 
bemiddeling van de Importdienst van onze 
vereniging uit Israel ontving. 
Over dit mooie dier volgt binnenkort een 
afzonderlijk stukje. Het leuke is, dat ook 
dit exemplaar en de ongeveer even grote 
„Amerikaan" uitstekend in staat blijken 
om zich buiten te handhaven. 
De moeilijkheid begon echter toen enkele 
weken geleden — als ik dit schrijf is het 
September 1950 — een van de Moorse land-
schildpadden in de vijver terecht was ge-
komen en blijkbaar geen kans had gezien 

Het genezen van longontsteking bij een Landschildpad 
door J. W. Rotermundt, 's-Qravenzande (Z.tt.) 
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er weer uit te klauteren. Zelf was ik niet 
thuis, toen mijn vader hem er uit viste. 
Het zag er naar uit dat het dier vrij lang 
onder water had gelegen. Wij kregen oor-
spronkelijk de indruk dat zij dood was, 
doch na een poosje in de warmte van de 
keuken bewoog de kop bij aanraking heel 
flauwtjes. 's Avonds zat er wat meer leven 
in, doch steeds bleven de ogen stijf ge-
sloten. Twee dagen later , ver toonde 'de 
drenkeling tot onze schrik symptomen 
van een flinke longontsteking — piepende 
adem en veel slijmafscheiding uit de bek 
—; ook toen bleven de ogen nog steeds 
dicht hoewel bij onderzoek bleek, dat zij 
niet ontstoken waren. Het dier was zeer 
zwak en wij meenden, dat het wel niet lang 
meer zou leven. Plotseling herinnerde ik 
mij dat indertijd in het hospitaal, waar ik 
verpleegd werd, de sulfapraeparaten als 
een soort wondermiddel golden terwijl zij 
ook bij longontsteking werden toegediend. 
Bij iniormatie bleek echter, dat zij alleen 
op doktersadvies te krijgen waren. Onze 
huisarts, zelf een groot dierenvriend, kon 
mij echter aan enkele tabletten helpen; 
op zijn advies dienden wij om de drie uur 
een kwart tablet toe. Dit klinkt eenvoudiger 
dan het was, want ondanks de uitgeputte 

toestand wist de patient hardnekkig alle 
pogingen te verijdelen. De beste methode 
bleek te zijn: het stukje sulfa fijn maken 
en met een paar druppels melk tot een vrij 
dik papje te mengen. Dit kon met behulp 
van een theelepeltje in de bek worden ge-
goten. Reeds na een dag (dus na toe-
dienen van vier maal een kwart tabletje) 
was duidelijk verbetering merkbaar. Na-
dat het dier nog twee maal zijn medicijn 
had geslikt, was het er weer helemaal 
bovenop! Ook de ogen gingen nu weer 
open en de spijsvertering werkte goed 
blijkens de grote, welke wij iedere morgen 
in zijn kistje vonden. Helaas werd daarna 
het weer zo ongunstig, dat ik het dier nog 
niet naar buiten durfde doen. Als gevolg 
hiervan eet hij practisch niet, doch daar 
ook zijn buiten-wonende neven heel spaar-
zaam van de sla en tomaten eten geloof 
ik niet, dat dit een gevolg van de doorge-
maakte ziekte is. Bovendien is het bekend, 
dat juist tegen de winterslaap vaak al 
minder voedsel wordt opgenomen. In het 
voorjaar, wanneer mijn pleegkinderen weer 
uit de winterkist komen, zal moeten blijken 
of het herstel volledig is geweest en of het 
dier voldoende op krachten is gekomen 
om de lange vastenperiode te doorstaan. 

Het reptielenhuis in de Bronx Zoo te New York 
(vervolg van pagina 7) door ft- A. L. Menne, Den ttaag 
6. Agkistrodon mokeson mokeson, ,,the 

Northern Copperhead", zeer mooie, 
beige slang met donkere dwarsbanden. 
Een inderdaad gevaarlijke giftslang; 
zij leeft echter zo verborgen, dat onge-
lukken toch maar zelden voorkomen. 

7. Lampropeltis getulus holbrookl, de 
,,Speckled King Snake", een b?jzonder 
fraaie terrariumslang. Vooral jongere 
exemplaren zijn prachtig gespikkeld. 
Peper- en zoutkleur zou men het kun-
nen noemen. De „King Snakes" vormen 
een grote groep in Noord-Amerika; zij 
voeden zich graag met andere, klei-
nere slangen en het eigenaardige is, 
dat zij ook giftslangetjes eten. Ze zijn 
vermoedelijk immuun voor het gift van 
de gevaarlijkste giftslangen. Vcor het 
terrarium zijn ze bij uitstek geschikt, 
omdat ze zeer tarn worden, goed voed-
sel nemen en het vele jaren in ge-
vangenschap uithouden. 

8. Tenslotte wil ik nog iets zeggen over 
het Gila Monster, de giftige salaman-
derhagedis van Arizona en Nieuw 
Mexico (Heloderma suspectum), die 
ook maar weinig in dierentuinen ge-
exposeerd is en die ik tijdens mijn ver-

blijf in Suriname uit Noord-Amerika heb 
laten overkomen. Hoewel het een uiterst 
interessant dier is, zijn mijn ervaringen 
daarmee als terrariumdier niet aan-
moedigend: zelfs in het hete klimaat 
van Paramaribo was het een saai, traag 
dier, dat uren en uren lang geheel on-
beweeglijk bleef liggen en ook niet ge-
makkelijk tot voedsel nemen te 
brengen was. Slechts rauwe e'eren kon 
ik er, hoewel moeilijk, in krijgen. Van 
mijn Heloderma's heb ik er enige naar 
he! Dierenpark Wassenaar opgezon-
den, die sommige leden ongetwijfeld 
wel opgemerkt zullen hebben. Heloder-
ma horridum, van Mexico, is niet zo 
mooi oranje als suspectum. 

Dit is natuurlijk maar een klein deel van 
de vele in het reptielengebouw van de 
Bronx Zoo geexposeerde reptielen en am-
phibieen. Van de talloze in Noord-Amerika 
inheemse slangen, hagedissen, schildpad-
den, salamanders, padden en kikvorsen 
heb ik door dit bezoek een uitstekend 
idee gekregen en het is werkelijk om 
jaloers te worden zo'n geweldige keus de 
Amerikaanse terrariumhouder in zijn eigen 
land ter beschikking heeit! 

Helpt Uw redacteur door deze winter ook eens iets over uw lief-
hebberij op schrift te stellen en dit aan hem toe te zenden. Wij kunnen 
weer copy gebruiken, in het bijzonder over onze inheemse dieren. 
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Een geslaagde kweek met de Schijftongkikvors 
(Discoglossus Pictus) 

10 September 1949 kreeg ik van een mede-
lid een 15-tal larven van de Gestippelde 
Schijftongkikvors (Discoglossus pictus) ca-
deau. Uit de eieren van zijn schijftong-
kikvorsen had hij een groot aantal larven 
verkregen. Ik deed hen in een ouderwetse 
waskom met een laagje zand op de bodem, 
vulde haar tot een hoogte van ongeveer 
8 centimeter met water terwijl ik als voed-
sel draadalgen en wat waterplanten gai. 
Over de diertjes was ik in de eerste weken 
niet erg te spreken, want toen de „kikker-
visjes" van het mede-lid hun gedaantever-
wisseling al lang en breed achter de rug 
hadden, bezaten de mijne nog niet eens 
achterpootjes! Dit kwam waarschijnlijk om-
dat de temperatuur van het water in mijn 
bak een stuk lager was dan die van het 
andere „Lacerta"-lid. Het duurde nog en-
kele weken voordat mijn kikkerlarven 
achteroootjes hadden. Toen heb ik hen in 
een kleiner bakje overgebracht, waarin 
ik veel waterplanten had gedaan, dat ik 
plaatste in een klein terrarium van 30 x 20 
x 22 centimeter, zodat zij gemakkelijk van-
uit het bakje op het land zouden kunnen 
komen. 
Zo lukte het mij een 12-tal piepkleine kik-
vorsjes _ te verkrijgen. Met veel geduld 
voederde ik hen met heel kleine rode mug-
gelarven. Van de 12 kleine amphibia was 
er een, die nooit een muggelarfje wilde 
aannemen. Deze was enkele weken later 
spoorloos verdwenen; waarschijnlijk er-
gens in een verborgen hoekje van het ter-
rarium gestorven. De elf gezonde kikvorsen 
aten goed. Eerst zeer kleine rode mugge-
larven, later grotere, weer later grote 
muggelarven en kleine stukjes gewone 
aardworm. Zo slecht als de diertjes eerst 
wilden metamorphoseren, zo goed groeiden 
zij toen zij eenmaal kikvors waren. In de 
winter heb ik hen, wanneer ik geen rode 
muggelarven kon krijgen, met kleine stuk-

Voor het verwarmd oerwoud-terrarium 
biedt de natuur ons een schat van plan-
tensoorten. De meeste zijn ware lieiheb-
sters van een vochtige, warme omgeving, 
vrij licht, maar toch niet (te) zonnig. Nu 
hoor ik vele van u de opmerking maken: 
„Maar mijn Bromelia oi Anthurium dan, 
die staat aitijd in de zon". Vrijwel alle 
planten passen zich echter uiteindelijk aan 
de omstandigheden aan, hoe slecht zij dan 
ook zijn kunnen. 
Als eerste erg geschikte plant noem ik de 
Flcus repens, de Kruipende Ficus. Dit 
plantje met zijn mooie donkergroene blaad-
jes, kruipend en klimmend, groeiend, hecht 

door W. Kohler, Rotterdam 
jes rauw vlees gevoederd, wat heel goed 
ging. Ik kleefde een stukje vlees op een 
takje en bewoog dat voor hun neus, waar-
op zij direct reageerden en het vlees van 
het takje hapten, Hoe groter de dieren 
werden hoe vraatzuchtiger. Zij aten alles 
wat maar bewoog. Behalve het reeds ge-
noemde voedsel vliegen, muggen, spinne-
tjes en allerlei kleine insecten. Later is er 
nog een van de elf verdronken, doordat hij 
met een voile maag in de waterbak raakte, 
waarin aan een kant niet zoveel water-
planten aanwezig waren en daardoor erg 
glad was. Waarschijnlijk heeft hij de hele 
tijd tevergeefs getracht aan de gladde kant 
uit het water te klimmen, want ik vond hem 
de volgende ochtend dood in de waterbak. 
De Sectiedienst onzer vereniging, waaraan 
ik hem natuurlijk gestuurd had, bevestigde 
mijn vermoeden. Ik heb dadelijk wat meer 
waterplanten in het bassin gedaan om her-
haling te voorkomen. 
De grootste twee kikvorsen zijn nu al onge-
veer vijf centimeter (Augustus 1950), dit is 
dan de lengte van het lichaam, en ze vreten 
al grote wormen. Ik heb de drie grootste 
dieren in een ruimere bak moeten zetten 
want wanneer ik ging voederen, en het 
deksel van gaas van het terrarium lichtte, 
begonnen zij al in het wilde weg naar el-
kaar te bijten. Het gebeurde niet zelden, 
dat dan de grotere een kleinere bij een 
poot greep en hem dan naar binnen pro-
beerde te werken. Ik moest het diertje dan 
uit de bek van zijn aanvaller trekken. Het 
siachtoffer scheen er niet het minste nadeel 
van te hebben en at gretig de wormpjes, 
die ik voor zijn neus hield. In de vacantie, 
toen ik mijn dieren aan de zorgen van 
anderen over moest laten, zijn er twee van 
de tien gesneuveld, zodat ik nog acht 
sterke en gezonde schijftongkikvorsen in 
mijn bezit heb. 

door J. C. Scholten, Amsterdam-Zuid 
zich aan cement, schors enz. vast en kan 
in korte tijd een behoorlijke oppervlakte 
bedekken, zodat wij al gauw moeten uit-
dunnen. Voor grote terraria vinden wij een 
mooie klimplant in de Philodendron pertu-
sum, meestal „Gatenplant" genoemd. 
Deze plant met zijn vele luchtwortels is de 
laatste jaren in modern ingerichte kamers 
geen onbekende en voor ons is zij uit-
stekend te gebruiken. In een vochtige om-
geving groeit zij het beste. Alleen moeten 
wij haar hier en daar helpen met een spij-
kertje of opbinden met raffia. 
Hinderlijke luchtwortels kunnen gerust ver-
wijderd worden zonder de plant te scha-

Planten voor ons verwarmd oerwoud-terrarium 
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den. Zij vraagt een goede humusrijke 
grond, waarbij wij haar met pot en al in 
ons terrarium zetten. 
De hier afgebeelde en tegenwoordig alom 
verkrijgbare „gatenplant" (zie figuur 1), 
Monstera deliciosa, is ook een soort Philo-

Figuur 1 
Monstera deliciosa var. borslgiana 
„GatenpIant". Onderste blad van 
de typische vorm. 
Tekening: Th. J. P. Comelissen 

dendron; deze is echter groter van blad 
dan de soort pertusum. 
Als bijzondere, niet algemene plant, is voor 
ons ook heel geschikt de Platycerium-alci-
corne, Hertshoornvaren. Zij is een varen-
soort en heeft een zeer bijzondere groei-
wijze. Zij wordt verhandeld op kurkschors 
en in pot. In de natuur groeit zij op boom-
stammen en voedt zich met allerlei afval. 
Zij houdt van veel vocht en een constante 
temperatuur terwijl zij zich vermenigvuldigt 
door sporen op de z.g. fertiele bladeren. 
Dit zijn grote licht- tot donkergroene schub-
ben die de plant een bijzonder aanzien 
geven. 
De Maranta kerchoviana (zie figuur 2) mag 
in geen enkele oerwoudbak ontbreken. De-
ze gemakkelijke en mooie groeier heeit 
geen lof nodig. Zij groeit uiterst gemakke-
lijk in een humusrijke grond en beloont ons 
omstreeks Juni met een aardig wit bloem-
pje. Voor ons echter is het blad hoofd-
zaak. De bladeren zijn eivormig en asym-
metrisch. Aan beide zijden van de midden-

neri, derhalve tussen de zijnerven, bevin-
den zich donkerbruine vlekken van ca. 
1 cm grootte, die het blad een zeer deco-
ratief aanzien geven. 
Verder komt als bladplant en als regel-
matige bloeier in aanmerking Anthurium 
andrianum. Zij vraagt een warme, vochtige, 
vrij lichte omgeving, maar toch ook weer 
niet te zonnig. Enige uren zon per dag zal 
haar echter niet schaden. De bloem heeft 
de vorm van een ei, vlezig en is meestal 
rood van kleur. Zij is zeer exotisch, terwijl 
zij aan de plant l]4 maand goed blijit. 
Wij ontvangen haar van de handel meestal 
kant en klaar opgepot in een mengsel van 
oude koemest, verteerd blad en levende 
sphagnum. 
Tegenwoordig is vrijwel in elke bloemen-
zaak verkrijgbaar de Cissus antarctica, 
beter bekend als het „Zweedse klim-
plantje". Zij vraagt slechts weinig licht, 
normaal water en groeit het beste in een 
temperatuur van ca. 70° F. De ranken hech-
ten zich niet, maar moeten met raffia of 
dun touw geholpen worden. Zij is erg ge-
schikt voor grote bakken. 
Haar familielid, de Cissus discolor, even-
eens een lianensoort, met fraai gekleurd 
blad, is in een terrarium met rustige bewo-
ners zeer aanbevelenswaardig. Zij groeit 
niet zo welig als de Antarctica en is ook 
niet zo sterk. Bovendien vraagt zij meer 
licht dan deze, doch is zeer zeker het 
houden waard. 

Figuur 2 
Maranta kerchoviana. 
Tekening: Th. J. P. Comelissen 
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Persoonlijk houd ik er van om in een oer-
woud-terrarium veel zich aan elkaar aan-
passende planten — zoals hierboven be-
schreven — te plaatsen. Een ruim beplant 
terrarium is een lust voor het oog, terwijl 
een exemplaar wat kwijnt of afsterft, dit 
niet direct een gat of hoek wordt met 
lelijke bruine bladeren. Mocht het te vol 
worden dan is het een ogenblik werk om 
hier met een snoeimes de ergste een kopje 

kleiner te maken, indien wij maar zorgen 
dat dit aitijd boven een blad gebeurt, zo-
dat het in de okselholte (de ruimte tussen 
blad en Stengel), waarin zich bijna aitijd 
een slapend oog bevindt, opnieuw kan -uit-
lopen. Indien u moeilijkheden heeft, ben ik 
aitijd bereid u met raad en daad bij te 
staan. 
Borsenburgplein 16 III, Amsterdam-Zuid. 

De Zuid-Limburgse Herpeto-Fauna 
De heer J. J. A. Hendriks, Onderwijzer te 
Leiden, die ook dit jaar (1950) Zuid-Limburg 
met een clubje jonge biologen bezocht, gaf 
ons naar aanleiding van het artikel ,^elf-
discipline of overheidsingrijpen?", in ons 
Octobernummer, het volgende commen-
taar. 

Speciale studie van de herpeto-fauna van 
Nederland heb ik nooit gemaakt. De her-
peto-fauna van Zuid-Limburg echter heb ik 
— vooral wat Bombina variegata L. (Geel-
buikige vuurpad) en Alytes obstetricans 
Laur. (Vroedmeesterpad) betreft, iets uit-
voeriger bestudeerd. Bovendien heb ik wat 
deze beide amphibia aangaat verschil-
lende waarnemingen gedaan. 
In de jaren 1947, 1948 en 1950 heb ik Zuid-
Limburg bezocht en daarbij, wat betreft de 
herpeto-fauna speciaal mijn aandacht ge-
vestigd op: 
le. Bombina v. variegata Linne. Geelbuiki-

ge vuurpad. 
Naar mijn bescheiden mening lijkt het 
mij toe, dat deze niet in aantal achter-
uit gaat en nog in vrij behoorlijke ge-
tale aanwezig is. Ondanks dit feit, 
moet ik hier echter aan toevoegen, dat 
er niet zoveel zijn dat men er vrij over 
kan beschikken. 
Bescherming van Bombina variegata 
is misschien niet overbodig. Deze be-
scherming is vooral, niet uitsluitend, 
nodig voor de „souvernir-mensen" 
(= toeristen). Deze mensen nemen 
alles wat los en vast zit mee om hun 
reisverhalen te bewijzen. Deze „souve-
nirwoede" is heel goed merkbaar ge-
weest bij de Heimansgroeve in Epen. 

2c. Alytes o. obstetricans (Laurenti). 
Vroedmeesterpad. 
Deze vindt men nog in behoorlijk aan-
tal in Zuid-Limburg. Ook voor deze 
amphibie echter geldt wat voor Bom-
bina gezegd is. De Alytes vindt men 
overdag weinig. 's Avonds hoort men 
haar echter overduidelijk: Een soort 
fluitconcert wordt 's avonds gegeven. 
Een steeds weerkerend tu-tu-tu geert 
de plaats aan waar zij zich bevinden. 
Onder stenen en vlakbij de echte Lim-
burgse boerderijen alsmede op de 
binnenplaats daarvan, vindt men hen 
paarsgewijze bij elkaar. 

In Imstenrade bij Heerlen heb ik op I 
Augustus 1950 bij een dergelijke boer-
derij onder een uitgeholde balk zeker 
tien paartjes bij elkaar gezien. Onder 
deze balk is ook een uitholkng in de 
grond, zodat een groot hoi is ontstaan. 
Onder stenen daar vlakbij heb ik twee 
paartjes gevonden. Het ene paar ont-
snapte en kroop in een holletje onder 
de grond. Van het andere paar zijn 
ioto's — in natuurlijke omgeving — 
gemaakt met behulp van een foto-
toestel met flitslamp, van welke foto's 
er op pagina 1 van het Octobernummer 
een werd gereproduceerd. Het manne-
tje had de eiersnoeren nog bij zich 
evenals zijn collega op de andere vind-
plaats. Merkwaardig is echter dat som-
mige mensen het concert van Alytes 
niet kunnen horen, Ook Bombina heb 
ik daar in de omgeving gevonden in 
poeltjes en zelfs drinkbakken van de 
boeren in de weilanden. 

Wat betreft het vangen ben ik deze mening 
toegedaan. Bombina en Alytes eisen een 
buitengewone verzorging en zijn zeer moei-
lijk in gevangen toestand te houden (dit 
kunnen wi* niet geheel bevestigen, in het 
bijzonder niet voor Bombina. Red.). Laat de 
dieren daarom in hun natuurlijke omgeving 
Spaar het geld dat zij voor hun verzorging 
opeisen en bezoek van dit geld Zuid-Lim-
burg, geniet daar dan van Bombina en 
Alytes. Ik kan u verzekeren, dat zij u daar 
meer genoegen geven dan opgesloten in 
een terrarium. Wilt u hen beslist hebben 
roof hen dan niet in ons schitterend Zuid-
Limburg, maar probeer hen te importeren. 
Laat uw vereniging zeker waken voor het 
wegvangen van deze dieren in ons land. 
Met meerdere diersoorten heeft men onder-
vonden, dat —ondanks er genoeg exem-
plaren gedurende een aantal jaren waren 
— een soort sneller uitgeroeid is, dan men 
vermoeden kan, b.v. lepelaars, orchideeen. 
Met dit korte commentaar en het weer-
geven van mijn persoonlijke mening over 
deze kwestie hoop ik zowel de herpeto-
fauna als uw vereniging een dienst te heb-
ben bewezen. 

Van jaargang 6 hebben wij nog 3 complete exem-
plaren, van 7 nog 31 en van 8 nog maar 13 stuksl 
Bettel dus o m g a a n d bij d e bibllothecaris . 
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Qegevens over Hchamelijke ontwikkeling 
en groei van enkele Landschildpadden 

door ft. D. de Groot, Utrecht 
Van d e Hchameli jke ontwikkel ing en d e 
groei v a n 2 l a n d s c h i l d p a d d e n — die mo-
menteel , beg in Sep tember 1950, nog in mijn 
bezit zijn — k a n ik d e v o l g e n d e g e g e v e n s 
vers t rekken. Vermoedel i jk betreft het Moor-
se l a n d s c h i l d p a d d e n . Het dier, w a a r v a n d e 
g e w i c h t s o p g a v e beg in t met 14 November 
1943, kocht ik in 1943, de a n d e r e ontving ik 
dit j aa r . De v o e d i ng b e s t a a t uit b l adg roen -
ten (sla, andi jvie , koo lb l ad ) , vruchten 
(voornameli jk tomaa t ) , geweek t brood, 
stukjes been , e i s c h a a l , v i sg raa t . Gekookte 
vis wordt zo nu en d a n ook genutt igd. Hon-
denont las t ing w e r d vor ige ja ren wel met 
s m a a k gege ten , doch dit j a a r t a a l d e n zij 
er niet naa r , vermoedel i jk omda t deze v a n 
't j a a r g e e n beenstoffen beva t . Hoeveel-
heden zijn moeilijk op te geven, d a a r d e 
dage l i jkse hoevee lhe id v o e d s e l zeer sterk 
wisselt , afhankeli jk a l s dit is v a n het weer . 

Gewich t s toename : 
da tum Sch i ldpad I 
14-11-1943 
15- 4-1944 
30- 4-1944 
22- 7-1944 
24- 9-1944 
23- 8-1945 

1- 8-1946 
20- 7-1947 
24- 3-1948 

3-10-1948 
24- 3-1949 
10- 5-1949 
23- 6-1949 
27- 7-1949 
26- 3-1950 

1- 5-1950 
27- 5-1950 
24- 7-1950 

550 g r a m 
470 „ 
500 „ 
600 „ 
650 „ 
775 „ 
850 „ 

1050 „ 
1000 „ 
1250 „ 
1220 „ 
1350 „ 
1425 „ 
1500 „ 
1400 „ 
1350 „ 
1500 „ 
1650 „ 

Sch i ldpad II 
8-11-1941 

10- 3-1942 
11-11-1942 
19- 4-1943 
28-10-1943 

8- 2-1946 
19- 6-1950 
24- 7-1950 

870 g r a m 
830 „ 
880 
870 
830 

1120 
1650 
1700 

, 
i 

i 

, 
, 
# 

Landschlldpad 
Testudo chilensls Gray 

in d e eers te p l a a t s v a n d e tempera tuur . 
Zomer 1950 w a s onguns t ig voor d e voed-
s e l o p n a m e . Toch k a n een v o l w a s s e n schild-
p a d bij w a r m weer wel eens een ha lv e 
krop s la n a a r b innen werken . Zij h e b b e n 
voor tdurend voedse l ter besch ikking . Een 
p la t t e b a k met d r inkwate r is s t eeds a a n -
wezig, doch h i e rvan wordt wein ig gebruik 
g e m a a k t . De dieren lopen los in een ge -
dee l t e v a n d e tuin, groot 5 x 8 meter ,~waar 
de gehe le d a g d e zon kan schijnen. De 
g rond is niet beg roe id . In d e n a m i d d a g 
verdwi jnen zij in hun schuilkistje. 
Hun afmet ingen zijn: 

Sch i ldpad I Sch i ldpad II 
over buik g e m e ten 18 (16) cm 18 ( 1 6 ^ ) cm 
over rug g e m e t e n 26 cm 26/2 cm 
(De tussen h a a k j e s g e p l a a t s t e 16 en 16H 
cm zijn d e m a t e n tot d e insnijding bij het 
achtere inde . ) 

Tot slot nog enke le m e d e d e l i n g e n . 
Schi ldpad No. 1 r a a k t e met d e ont las t ing 
een scherf v a n een me lkg lazen g loe i l amp 
kwijt, ter grootte v a n plm. 2 c m 2 . Mogelijk 
h a d het dier dit a a n g e z i e n voor e i s c h a a l . 
Schi ldpad No, 2 r a a k t e 3 spoe lwormen 
kwijt, elk v a n plm. 15 cent imeter lengtel 
Van 5 jonge s c h i l d p a d d e n , va r i e r en d in 
gewicht van 650 tot 900 g ram, die ik in 
Mei v a n dit j a a r kocht, zijn er 2 bij het 
d a l e n v a n d e t empera tuur ges torven . De 
ccndi t ie van d e z e 5 d ie ren liet t rouwens 
zeer te w e n s e n over en vermoedel i jk w a -
ren deze exempla r e n g e d u r e n d e l a n g e r e 
tijd niet verzorgd. Reeds ee rder , nameli jk 
in 1941, d e e d ik d e z e e rva r ing op. N a a r 
het schijnt zijn er h a n d e l a r e n , d ie d e 
s c h i l d p a d d e n to taa l v e r w a a r l o z e n en d a n 
deze hal f -dode d ieren toch m a a r verzen-
den. Vooral de nazomer 1950 w a s zeer on-
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g u n s t i g e n w e r k t e n i e t m e e o m d e z w a k k e -
l i n g e n t e h e r s t e l l e n . 

N o o t v a n d e r e d a c t i e . 
Uit d e i n t e r e s s a n t e g e g e v e n s o v e r d e g e -

w i c h t s t o e n a m e k u n n e n wij o .m. h e e l g o e d 
z i e n h o e v e e l d e s c h i l d p a d d e n n a e l k e w i n -
t e r s l a a p a a n g e w i c h t z i jn a f g e n o m e n l T e r 
v e r g e l i j k i n g o n t v a n g e n wi j g r a a g m e e r v a n 
d e r g e l i j k e o p g a v e n . 

Man de Bibliothecaris 

m 
Boeken k u n n e n gratis 
In brulkleen worden 
gevraagd bij onze bi-
bliothecaris, de heer 
A. T. Reijst, Hoog-
s t r aa t 41, Koog aan 
de Zaan, me t l nach t -
nemlng van de voor-
waarden vermeld In 
he t reglement van de 
blbl lotheek. 

Men wordt verzocht aan de catalogus van onze 
blbl lotheek. waarvan ieder Ud een exemplaar hee l t 
on tvangen , als nieuwe aanwins t en toe t e voegen: 
No. Tl te l der u l tgave Waarborgsom 
197 ,,Het Aqua r ium" . Ultgave Ned. Bond 

„Aqua-Ter ra" . 4e Jaargang 1933-1934 / 2,50 
198 . .Amoeba". Orgaan Ned. Jeugdbond 

voor Na tuu r s tud l e . J aa rgang 22 t/25 
(1946 t / m 1949). gebonden In 2 d in . „ 2,— 

199 Taschenka lende r flir Aquar len- u n d 
Ter ra r l cnkunde . 34e Jaargang. 1950 . . „ 1,50 

200 Publ icat les van he t Natuurh is tor i sch 
Genootschap In Limburg . 
Reeks I, 1948 1 — 

201 Idem, Reeks II , 1919 1,— 
202 ,,Het Aquar ium" . Ultgave Ned. Bond 

„Aqua-Terra" . 20e Jaargang. 1949-1950 „ 2,50 
203 Dr P. H. van Ci t te r t . Het Mikroscoop. 

Noorduijns Wetenschappel i jke Reeks 
No. 8 (1943) 2,50 

204 „Natura" . Orgaan van de Ned. N a t u u r -
hls tor lsche Vereniging. J aa rgang 1931 ,, 1,— 

205 Idem, 42e en 43e Jaargang. December 
1945 t / m December 1946 (ontbreken 
No's 2 en 4) 1,— 

206 Idem. 44e |aargang. 1947 „ 1.— 
207 Idem, h 5e Jaargang. 1948 1,— 
208 Idem. 46e Jaargang. 1949 „ 1,— 
209 D r A . J . C. SniJders. De Zoogdleren. Uit 

De N a t u u r en ha re wonderen 2,50 
210 Dr A. J . C. SniJders. De Dlerenwereld 

IV. De Ongewervelde dieren. Uit De 
N a t u u r en hare wonderen 2.50 

211 Dr Fred. R. Cagle. The Life History of 
T h e Slider Tur t l e . Pseudemys scripta 
troost i i Holbrook 1,50 

212 Charles E. B u r t and George S. Myers. 
Neotropical Lizards In t h e Collection 
of t h e Na tu ra l History Museum of 
Stanford Universi ty 2,— 

213 . .Lacerta". J aa rgang 8. October 1949— 
September 1950 5,— 

214 Enige verzamelde publ icat les in de En-
gelse taa l , geschreven door verschil len-
de herpetologen u i t de V.S. (gebun-
deld) . Inhoudsopgave volgt „ 3,— 

Vraag en aanbod 
Ruilrubriek 
Mededellngen worden gratis 
opgenomen. ZIJ moeten 
ul ter l i jk de lOe van de 
m a a n d In h e t bezit zijn van 
de redacteur om te k u n n e n 
worden opgenomen In he t 
n u m m e r van de' daaropvol-
gcnde m a a n d . 
Ons Ud A. W. Lindeman, 
Vondel laan 36, Beverwljk, 
biedt a a n pas geimporteerde 
Kameleons (n ie t de soort 
vulgaris) . 

Vermoedelijk levendbarende soort, nog nie t ge-
de termlneerd . echter geen p u m u l u s . Prljs per s tuk 
/ 12,50. 

Bestuursmededel ingcn. 
De teks t voor h e t extra n u m m e r over de versprei-
ding der rept ie len en amphib ieen In Nederland 
ontv ingen wij eerst op 24 October, zodat he t No-
vembernummer n ie t als speclaal n u m m e r kan 
worden ui tgegeven. Daarvoor was h e t t e laat . Maar 
er wordt ha rd aan gewerkt! 

Ons lid Erich Sochurek te Weenen (Oostenr i jk) , 
die ons een fllnke zending Oost-Europese rep t ie -
len en amphib ieen had toegezegd, heeft ons In de 
steek gelaten. De . . Impor td lens t" moest dus een 
groot a an t a l gegadlgden te leurs te l len . 
Ieder die a a n de , . Impor tdlens t ' zijn lnteresse 
heeft opgegevcn (of d i t alsnog doet) kan er be -
slist op rekenen, da t bij ledere zending, welke 
b innenkomt , wordt nagegaan of hij k a n worden 
geholpen. 
De heer v. Iersel heeft alle wensen nauwkeur ig 
genoteerd. 

Wenst me n in l i ch t ingen over de liefhebberij d a n 
schrijve men n ie t naa r de secretar ls , m a a r n a a r 
onze In l ich t ingendicns t , welke beheerd wordt 
door de heer A. T. Reijst, Hoogstraat 47, Koog 
a a n de Zaan. 
Een postzegel voor an twoord d ien t te worden b i j -
gevoegd, verder Is deze service gratis, snel en goed. 

Wintertijd! 
Bouwt zelf Uw terrarium! 

voor slechts f 1,-

kunt U een bouwtekening met uit-
voerige beschrijving bestellen. keuze 
uit 5 modellen van een terrarium! 

„Kat\a", huiskamerterrarium. 
uitvoering in hout. 

„Bufo", idem in metaal, voor 
opstelling op overdekt 
balcon of warande. 

„Hl/la", buitenterrarium, 
uitvoering in hoekijzer, 
voor op onoverdekte 
balcons of in een tuin. 

„Tritort", huiskamerterrarium, 
uitvoering In hoekijzer 

„Corone l la" openluchtterrarium. 

Betaling uitsluitend per postwissel aan 
J. Riedijk, Jacob Catslaan 55, Zeist 
TECHNISCHE DIENST „LACERTA" 
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