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Mijn Aqua-Terrarium 
door J. Burgers, Tilburg 

Mijn terrarium bestaat in zijn geheel uit 
hoekijzer, met ingekitte ruiten. Het plaat-
ijzeren, een 2-tal cm naar voren aflopende 
bodemvlak, wordt door twee aan de bo-
dem gelaste stroken plaatijzer in drieen 
verdeeld, waarvan het middenstuk als 
aquarium dient. 
Midden voor in het aquarium-bodemvlak 
is een aitapkraantje aangebracht. In de 
bodem van het rechter en linker vak zijn 
drainagegaten geboord, dit om het even-
tueel door begieting overtollige water te 
doen aivloeien, hetwelk terecht komt in 
onder de drainagegaten aangebrachte 
uitschuifbare gootjes. Het terrarium is niet 
ccmmunicerend, d.w.z. het water van het 
aquarium kan de beide landdelen niet 
doordrenken. 
De ingebrachte bodemgrond wordt aan het 
cog onttrokken door op een hoogte van 
25 centimeter in het raam gelaste stroken 
T-ijzer. In voor- en achterzijde is het aqua-
riumruitje apart ingekit, terwijl ook de 
afscheidingen voor water- en landgedeelten 
met kit ingewerkt zijn. Als aisluiting rust 
op het terrarium een met horregaas be-
spannen houten raam. Voor ventilatie is 
gezorgd door een uit hoekijzer vervaardig-
de aineembare kap, welke in voor-, ach-
terzijde en de beide zijwanden ingekitte 
ruiten bevat, met een hoogte van 25 cen-
timeter. Op het bodemvlak van het terra-
rium, dus direct op het horregaasraam 
vallend, liggen 5 stroken glas, terwijl bo-
ven op de kap nog 4 even grote stukken 
liggen, dit alles om het terrarium ook te 
kunnen ventileren wanneer het terrarium 
verwarmd wordt. Derhalve zijn in de zij-
wanden twee door horregaas bespannen 
deurtjes aangebracht, welke weer met een 
glasplaat afgesloten kunnen worden. De 
deurtjes dienen vanzelisprekend voor rei-
niging, voederen, enz. Voor aidoende rei-

niging is aan dit terrarium een bezwaar en 
wel, dat de voorruit niet omhoog kan of 
uitschuifbaar is. Nu moet dit alles door de 
zijdeuren gebeuren, wat tengevolge de 
lengte van 1,40 meter moeilijk is (van uit 
beide deuren moet men 70 centimeter be-
reiken), vooral wat het aquarium betreit. 
Het water kan weliswaar door het aitap-
kraantje verwijderd worden, doch met bo-
demvuil enz. gaat dit moeilijk oi men zou 
met het water de bodemgrond, bestaande 
uit iijn rivierzand, eveneens moeten ver-
wijderen, hetgeen tengevolge heeit, dat 
men deze weer opnieuw moet aanbrengen. 
De bij de deurtjes behorende geslepen 
uitschuifbare glasplaten zijn voorzien van 
een rubber opgeplakte handgreep. 
Aan het terrarium en de kap zijn aan bei-
de zijden handvatten aangebracht (aan 
het hoekijzer aangesmeed) om het geheel 
gemakkelijk te kunnen vervoeren (naar 
tentoonstellingen b.v.). Bijgevoegde teke-
ning is bedoeld om een zuiver beeld te 
geven, terwijl de maten zijn vermeld. 
Voor het gebruik van dit type terrarium 
verwijs ik verder naar pagina 13 t/m 30 
van het boek „Het Kamerterrarium" van 
K. Werner, welk boek men ook kan lenen 
in onze verenigingsbibliotheek onder 
No. 151. 
Inrichting. 
Met het oog op de door mij gehouden die-
ren is het terrarium als volgt ingericht. 
Het aquariumdeel: De bodem is bedekt 
met fijn rivierzand, terwijl dit deel verder 
geheel gevuld is met water, waarin een 
stuk rots boven het water uitsteekt. In het 
water wat waterpest, drijvend kikkerbeet 
en eendenkroos. 
De beide landdelen: Eerst op de drainage-
gaten bloempotscherven om verstopping 
te voorkomen en tevens voor betere drai-
nering, daarop iijn rivierzand en tenslotte 
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A — Attapkraanlje 
B Ultschulibaar gootje 
Zie voor uitschuifbare ruiten de bouw-
schema's van de Technische Dienst en 
beschrrjvlng in ..Lacerta", 5e jaargang, 
No. 1, paglna's 6 en 7. 

Tekening: 
J. Smith Jr. naar een sche's gemaakt door 
de schrijver. 

een grondmengsel van bladaarde en fijn 
rivierzand (verhouding 2/3 bladaarde, 1/3 
rivierzand). 
Beplanting: 
In de uiterste linker- en rechterhoek vlak 
tegen de deurtjes twee hoogop groeiende 
epiphyten (waarvan de naam mij onbe-
kend is), verder beplant met diverse va-
rens (sub-tropisch), opgevuld met kussen-
tjesmos en aan het water veenmos. Vanuit 
het rechterbodemvlak ligt tot op de helft 
van het wateroppervlak reikend een wil-
genboomsfronk. Aan de rand van het bas-
sin is een kleine rotspartij met het land-
gedeelte schuin oplopend. Een verwar-
mingsinstallatie is nog niet aanwezig. 
Bewoners: 
Allereerst plaatste ik 4 boomkikkertjes er 
in en wel Hyla a. arborea (L.). Het diertje 
stelt geen hoge eisen. Het is vlug, spring! 
en zwemt goed en klimt als de beste, zelfs 
tegen de gladde glazen wanden, zich be-
helpend met de duimkussentjes, waar-
mede hij zich vastzuigt. 

Een uitvoerige beschrijving kan achter-
wege worden gelaten, daar dit kikvorsje 
wel algemeen bekend zal zijn. 
Momenteel leven er nog twee. Dit komt 
omdat ik ze aan het eten van meelwormen 
heb kunnen wennen. Zij pakken deze zelis 
uit mijn hand wanneer ik een deurtje open 
en er mijn hand insteek, waarop een 
meelworm ligt te krioelen. 
Zonder aarzelen springt de boomkikvors 
dan op mijn hand en met een zeer viugge 
kopbeweging heeft hij hem te pakken om 
de ene keer op mijn hand, een andere 
maal direct wegspringend de meelworm 
te verorberen. Het is leuk om te zien hoe 
ze een meelworm neljes met de voorpoot-
jes in horizontale Iijn leggen en naar bin-
nen werken met een oogknipje, alsoi zij 
zeggen willen: „het is lekker". 
Verder eten ze ook regenwormen, klein oi 
in stukjes gesneden. 
Later, tengevolge van een verhuizing, 
plaatste ik er ook nog een aantal sala-
manders in namelijk: 13 Triturus cristatus 
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(Laur.), Grote water- of Kamsalamander, 
4 Ribbensalamanders (Pleurodeles Waltl. 
Mich.), 4 Kleine watersalamanders (Tritu-
rus vulgaris (L.), 2 marmersalamanders 
(Triturus marmoratus Latr.) en 4 Alpen-
watersalamanders (Triturus alpestris Laur.). 
Ook hier laat ik beschrijving voor wat be-
treft kleur en vorm enz. varen. Wel kan 
ik zeggen, dat de Ribben- en Grote water-
salamanders prima eters zijn, waarvan de 
Ribbensalamanders het meeste eten. Deze 
amphibia zijn zelis zo vraatzuchtig, dat zij 
een paar kleine Alpenwatersalamanders 
niet ontzagen. Over hun gedragingen in 
dit aqua-terrarium nog het volgende. 
Alle hebben zij het water verlaten en zich 
via de rotsgaten in de grond gewerkt, 
waarin zij bij zonnig weer de gehele dag 
verblijven. Zij komen alleen des avonds 
en na het begieten voor de dag. Men ziet 
ze dan een voor een uit hun schuilplaatsen 
komen en op het mos gaan liggen. Zij ver-
orberen dan het hun verstrekte voedsel als 
vliegenmaden en stukjes regenworm. Som-
migen gaan in het water om daar dit 
voedsel tot zich te nemen. De marmer- en 
alpenwatersalamandertjes komen 't minst 
te voorschijn. Het is wel opvallend dat zij 
nu slanker zijn geworden, terwijl hun in-
tense kleur verdwenen is. 
Voorts bevindt zich in de bak een paartje 
van de Gewone pad (Bufo bufo). Het 
vrouwtje bemachtigde ik in een sloot ge-
durende de paartijd, het mannetje eerst 
onlangs toen het op de weg kroop. Ook 
deze dieren zijn volkomen nachtdieren; 
overdag zitten ze ingegraven in een holte 
onder de boomstronk, netjes met z'n twee-
en bijna op elkaar gepakt. Het vrouwtje 
verlaat echter ook overdag nog wel eens 
haar schuilhoek. Zij eten naakte slakken, 
regenwormen, vliegenmaden. 
Tenslotte een paartje van de Groene kik-
vors, Rana esculenta L., herriemakers eer-
ste klas. Het waren twee flinke knapen 
van plm. 10 centimeter (het vrouwtje gro-

in het artikel „Het kan ook anders", waar-
bij door de heer J. Riedijk gesproken werd 
over de verzorging van watersalamanders 
in de winter, trof mij de volgende zinsnede: 
„Er zijn toch steeds meer gevallen bekend, 
waarbij salamanders in de natuur ook des 
winters het water niet verlaten". Het doet 
mij plezier, dat ik deze gevallen met een 
kan vermeerderen en naar aanleiding hier-
van het volgende kan vertellen: 
Het heugt mij nog als de dag van gisteren, 
dat ik in December 1947 omstreeks Keistmis 
met een vriend op de daphniavangst was 
in de zgn. „Hondenpoel", gelegen aan de 
Rijksweg Venlo—Nijmegen. Deze „Honden-
poel" — door de aquariumliefhebbers zo 

ter dan het mannetje), beide gevangen in 
copula. Het zijn echter geweldige rovers. 
Zij lusten alles en daarom heb ik hen uit 
mijn verzameling genomen en een als voe-
derdier voor mijn ringslangen geworpen. 
De andere heb ik geopereerd, dierkwelle-
rij ten behoeve van de wetenschap. Mijn 
vermoeden bleek juist, want in hem vond 
ik inderdaad een \Yi cm groot roodwang-
schildpadje. 
Ik was nl. in het bezit gekomen van twee 
dezer Noord-Amerikaanse schildpadjes en 
omdat ik hen nog te klein achtte om bij 
mijn grotere dieren onder te brengen, wel-
ke gehuisvest zijn in mijn ringslangen-
terrarium, bracht ik hen onder bij de Rana 
esculenta L. ondanks het feit dat ik hun 
roversnatuur kende. Een paar maanden 
geleden constateerde ik dat namelijk toen 
hij een halfwas mannetje van Lacerta vi-
vipara Jacq. nuttigde. ik liet hem begaan 
en wachtte af of hij dit met de dood zou 
moeten bekopen, doch neen, hij bleef 
kerngezond. 
Om nu tot mijn roodwangschildpadjes te-
iug te keren, welnu, denkende dat hun — 
alhoewel nog zeer week zijnd — rugschild-
je hen wel zou beschermen, moest ik toch 
constateren dat de kikkers er terstond naar 
hapten. 
Op hetzelfde moment werd ik om ambts-
bezigheden plm. een kwartier weggeroe-
pen; bij mijn terugkeer waren zij verdwe-
nen. Mij de ervaring met Lacerta vivipara 
herinnerend, aarzelde ik geen ogenblik, 
nam een gilette-mesje en sneed de kikvors 
open. Wat ik dacht was waar, de Groene 
kikvors had het schildpadje opgegeten, 
doch het diertje was reeds dood. 
Hiermede besluit ik mijn uitvoerig relaas 
met ervaringen in een aqua-terrarium, ver-
trcuwende liefhebbers weer iets wijzer te 
hebben gemaakt, in het bijzonder ten op-
zichte van de vraatzucht van Rana escu-
lenta. 

gedoopt in verband met de vele hierin 
drijvende katten- en hondenkrengen — is 
een waar eldorado voor vele Kleine water-
salamanders (Triturus vulgaris (L.)) en 
Grote watersalamanders (Triturus cristatus 
(Laur.)). 't Had in de afgelopen nocht nogal 
stevig gevroren en hoe verbaasd waren wij 
dan ook toen wij door het heldere ijslaagje 
heen meerdere exemplaren van bovenge-
noemde soorten rustig rond zagen „roeien". 
Verwonderd hebben wij ons afgevraagd 
wat wel de oorzaak kon zijn van deze over-
treding van de „overwinteringswet", maar 
een aannemelijke verklaring voor dit o.i. 
abnormale gedrag dezer salamanders 
konden wij niet vinden. In de loop van die, 

Het overwinteren van Watersalamanders in het water 
door H. Hermans, Venlo 

19 



en de daarop volgende winters, hebben 
wij talloze malen met daphniascheppen in 
bovengenoemde poel exemplaren van bei-
de soorten in het net gehad, zodat ik ben 
gaan twijfelen aan de gangbare over-
winteringstheorie op het droge, en het deed 
mij plezier dat, na het lezen van het artikel 
van de heer Riedijk, mijn achterdocht ge-
grond is gebleken. Ik maak mij sterk, dat 
bij de Alpenwatersalamander (Triturus 

alpestris (Laur.), die hier in de slootjes 
langs de spoorlijn Venlo—Roermond en in 
de Tegelse „kleikuilen" vrij veel voorkomt, 
van een winterslaap op het droge geen 
sprake kan zijn, temeer omdat deze prach-
tige diertjes door onze schooljeugd in 
Januari al worden gevangen. Ik hoop, dat 
ik door deze regels aan uw verzoek om 
commentaar heb voldaan. 

De Tradescantia 
door J. C. Scholten, Amsterdam-Zuid 

De tradescantia, in de volksmond „Vader-
plant" genaamd, is wel een van de meest 
bruikbare planten voor onze onverwarmde 
en verwarmde terraria. Speciaal voor een 
onverwarmde, matig vochtige bak, is zij 
zeer geschikt. Het is een hangplant, maar 
voldoet ook als kruipplant zeer goed. Van 
deze plant zijn er verschillende varieteiien 
en kleuren. 
Zij is er in groen, groen met wit gestreept, 
rood blad met zilver gestreept, genaamd 
Tradescantia repens, T. zebrina syn. Trad, 
rep. fol. var. en de T. albiflora var. repens 
albovittata. 
Zij is afkomstig uit Zuid-Amerika. Hoe lich-
ter haar standplaats, hoe mooier haar blad-
tekening wordt. Staat zij echter bescha-
duwd, dan verlopen de nieuw komende 
bladeren tot groen. De beste temperatuur 
tot gunstige groei en bloei is 65 tot ca. 
70° F. Het witte bloempje betekent voor 
ons terrariumhouders zeer weinig. Wij 
knipoen de knopvorming, eventuele bloe-
men, zo veel mogelijk weg, daar dit de 
groei bevordert. Zij groeit het best in blad-
aarde, die in de meeste bloemenzaken 
verkrijgbaar is. Deze aarde bestaat hoofd-
zakelijk uit verteerd beukenblad, gemengd 
met enig scherp zand. 
In gewone tuinaarde groeit zij echter — 
uit persoonlijke ondervinding — ook zeer 
goed. Zij kan voor buitenterraria even-
eens gebruikt worden, maar is niet win-
terhard. De vermeerdering geschiedt door 
stekken. Wij snijden eenvoudig uit de te 
stekken plant enige stukken af met onge-
veer vijf oksels, zetten ze in bovenge-
noemde aarde, maken de aarde flink 
vochtig en gieten dan ongeveer veertien 
dagen niet meer om rotting te voorkomen. 

Een vreemdsoortige geboorte 

Vaderplant Tradescantia alblilora var. Albo-vittaia 
b oven aan: Zebrina purpusil. 

Tekening. Th J. P. Cornellssen 

Ook beschermen wij onze stekken tegen 
zon en tocht. Ik kan vooral deze plant ten 
zeerste aanbevelen, daar zij door haar 
bruikbaarheid en taai leven het van alle 
andere planten wint. Ook haar aanschai-
fingskosten zijn zeer laag, wat toelaat dat 
iedere liefhebber van een fraai beplant 
terrarium ze in zijn bezit kan hebben. 

Van een bevriende relatie in Beieren kreeg 
ik in December 1948 een viertal Alpenland-
salamanders (Salamandra atra) toege-
zonden. 
Het waren kleine, doch volwassen dieren, 
maar ze verkeerden in een niet zo gunstige 
toestand. Ze zagen er wat mager uit en 
gaven de indruk van ondervoed te zijn. 
Ze waren alien ongeveer 10 a 11 cm lang. 

door J. Th. ter ttorst, Den Haag 
Toen op 19 December 1948 het bericht 
doorkwam van het Koninklijk Meteorolo-
gisch Instituut te de Bill, dat er een vorst-
periode in aantocht was en men op zijn 
hoede moest zijn, nam ik nog enige voor-
zorgen voor mijn planten en levende have. 
Een aantal aquaria en terraria met resp. 
water- en landsalamanders staan namelijk 
in een onverwarmd zijkamertje met drie 
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buitenmuren, zodat bij vorst gevaar van 
bevriezen van de dieren bestaat. 
Mijn bakjes inspecterend vond ik slechts 
twee levende Salamandra atra, een was 
ontsnapt, althans verdwenen en een was 
gestorven. Het dode dier was kennelijk 
enkele uren voor mijn inspectie gestorven. 
Bij nadere beschouwing ontdekte ik echter 
een vreemdsoortig iets en wel een uit de 
cloaka van het gestorven dier uitstekende 
staart, welke staart bewoog! Er moest dus 
leven in zitten! 
Zou het de verdwenen salamander zijn, 
opgegeten door de inmiddels gestorven 
atra of een jong dier? 
Deze vraag flitste door mijn hoofd 
Direct schaar, scheermesje en fototoestel 
bij elkaar gescharreld en de kunstmatige 
verlossing kon een aanvang nemen. Het 
oude dier bleek absoluut dood te zijn, dus 
kon ik vrij eenvoudig te werk gaan door 
met een scherp scheermesje en de schaar 
de cloaka te verbreden. Toen de snede 
naar mijn mening groot genoeg was trok 
ik voorzichtig, rukje voor rukje, aan het 
staartje en jet.... floep daar schoot ineens 
e'en jonge atra uit het moederlijf. Een 
prachtig vet, zwart glimmend exemplaar 
met aan weerszijden van de grote kop de 
vedeiachtige uitwendige kieuwen. Hot 
diertje leefde en snel stopte ik het in een 
bakje met een laagje water doch ik be-
merkte, dat het slechts even ademhaalde 
en kort daarna stierf. 
Of bij een normale geboorte van deze 
landsalamanders ook eerst de staart en 
daarna pas lichaam en kop uit het moe-
derlijf komen, is mij onbekend, zodat ik 
niet weet of in het onderhavige geval ge-
sproken moet worden van een abnormaal 
geval of van een natuurlijke geboorte. 
Naar ik vermoed heeft het ouderdier zijn 
jong niet normaal kunnen afzetlen en is 
het in de kraam gebleven. Vergeleken met 
de moeder was het jong bijzonder fraai en 
groot. Men vergelijke onderstaande afme-
tingen eens: j o n g o u d e r . 

dier dier 
totale lengte 52 mm 113 mm 
waarvan kop (gemeten v. 
neuspunt tot begin rug) 11 mm 17 mm 
breedte kop 8 mm 12 mm 
lengte lijf 22 mm 55 mm 
lengte staart 19 mm 41 mm 
lengte voor- en achterp. 9 mm 14 mm 
In het bijzonder viel op de abnormaal grote 
kop met de zeer lange, als wimpers aan 
de kop hangende, uitwendige kieuwen. 
Vergelijken wij de aimetingen van diverse 
lichaamsdelen van het jonge dier met die 
van het moederdier dan zouden we daar-
uit kunnen concluderen, dat sommige 
lichaamsdelen, zoals bv. kop en poten bij 
de geboorte reeds in een zodanige toe-
stand van ontwikkeling verkeren, dat men 
kan spreken van bijna geheel ontwikkeld, 
terwijl andere lichaamsdelen, zoals bv. lijf 
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Jong dier; gezien van opzlj, op de rug en op butkzijde. 
Tekening. J. Rledilk 

en staart, in de eerste jaren van hun ver-
dere ontwikkeling tot geslachtsrijp dier nog 
voor een behoorlijke groei in aanmerking 
komen. 
Voor degenen, die dit nog niet weten over 
de voortplanting van de Salamandra atra, 
nog het volgende. 
Het is een hooggebergtedier, vaak levend 
op hoogten ver boven 2000 m, ja zelfs tot 
aan de sneeuwgrens. Onder de 1000 m 
begint het dier al zeldzaam te worden en 
onder de 600 m treft men hem zelden aan. 
De noodzakelijke aanpassing aan de korte 
vorstvrije periode en de droogte in de 
door hem bewoonde hoogtegordel is, wat 
zijn voortplanting aangaat, verkregen door 
een zeldzaam mooie oplossing. 
Dikwerf zal het moederdier zeer moeilijk 
water kunnen vinden, waarin het feitelijk 
haar jongen moet deponeren en waarbij 
de juiste bestaansvoorwaarden in de pe-
riode dat ze moeten metamorphoseren (van 
gedaante verwisselen) aanwezig zijn, wel-
ke periode enkele maanden moet duren. 
De jongen worden derhalve over het alge-
meen niet ter wereld gebracht zoals dit bij 
de Vuursalamander geschiedt, namelijk als 
larven in het water, maar hun ontwikkeling 
vindt reeds in het moederlijf plaats en bij 
de geboorte zijn ze dan geheel gelijk aan 
het ouderdier en gemiddeld 40 mm groot, 
terwijl er meestal slechts twee worden ge-
boren. De overige embryo's, die oorspron-
kelijk in even groten getale als bij de Vuur-
salamander aanwezig zijn, lossen zich 
reeds bij het begin van de ontwikkeling in 
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het moederlijf op, om somen te vloeien tot 
een dooiermassa, welke hoogstwaarschijn-
lijk moet dienen als voedsel voor de over-
blijvende embryo's. 
Hier dus weer een zeldzaam staaltje van 
aanpassing aan de natuur van het dier; 
een der vele wonderen waarin de natuur-
vriend zich mag verdlepen. 
De Alpenlandsalamander is een dier, dat 
zeer moeilijk in een terrarium kan worden 
gehouden ondanks zorgvuldige verzorging. 

„De Toornslang wordt tegen de twee meter 
lang. Aan de bovenzijde is zij zwartachtig 
of donkergroen, met gele vlekken die van 
de kop naar de staart liggen in horizontale 
rijen. De bovenlip-, prae- en postoculaei-
schilden zijn aan de bovenzijde hoofd-
zakelijk geel. De onderzijde is geel- of 
groenachtig terwijl zij gewoonlijk aan ie-
dere kant een rij donkere vlekken ver-
tonen. Zij komen in hoofdzaak voor in 
Zwitserland, Frankrijk en Noord-Italie. 
In het bijzonder leven zij op droge, zonnige, 
bosbevattende plaatsen, op steengronden 
enz. Zij vreten hoofdzakelijk muizen, hage-
dissen en kleine vogeltjes doch zelden 
slangen. Zoals haar naam terecht aangeeft, 
is zij zeer bijterig; zij deelt zelis bij sterke 
opwinding gevoelige staartslagen uit. Gii-
tigheid: Naar Phisalix zijn de parotiden in 
verhouding klein. Zij wegen in frisse toe-
stand slechts 10-11 miligram. Het sekreet 
schijnt niet het gehele jaar door giftig te 
zijn." 
Deze gegevens naar Dr H. Hediger, uit boek 
No. 101 van onze verenigingsbibliotheek. 
Mijn twee toornslangen beantwoorden aan 
bovenstaande beschrijving. Tot nu toe heb 
ik hen echter niet aan het eten kunnen 
krijgen; aan dwangvoedering ben ik nog 
niet begonnen. Wel ben ik met een experi-
ment bezig, namelijk hun een ander voeder 
voor te zetten dan zij van nature gewend 
zijn. Ik las namelijk in boekwerk No. 12 
van onze bibliotheek „Het Terrarium" door 
Dr Paul Krefft, hoofdstuk „De Slangen", 
op biz. 549 als noot: „Als een kras voor-
beeld van een bijzondere smaakrichting zij 
medegedeeld, dat bij J. Reichelt in Berlijn 
een aesculaapslang, nadat zij zich vele 
maanden lang tegen haar gewoon voeder 
verzet had (muizen) en dit gewoon niet 
vreten wilde, elf vuursalamanders opvrat, 
zonder dat dit haar slecht bekwam". 
Prachtig uit zo'n bibliotheek te kunnen 
putten! 
Nu deed zich bij mij het geval voor, dat 
mijn Toornslangen noch de hun voorgezette 
muizen noch de hagedissen en kleine, pas 
uitvliegende mussen vraten. De eveneens 
in het terrarium aanwezige aesculaapslang 
vrat wel witte muizen. Door een mij on-

Het hierboven geschrevene over zijn 
hoogtegrens wijst hier al op. Wij kunnen 
ze namelijk de frisse, reine en dunne alpen-
lucht niet kunstmatig verstrekken met het 
gevolg, dat dan ook de meeste Alpenland-
salamanders, na korte tijd in het terrarium 
te zijn veizorgd, dood gaan. 
Het dier is derhalve alleen geschikt voor 
hen, die het willen verzorgen uit studie-
overwegingen of met experimentele be-
doelingen. 

bekende oorzaak is zij gestorven terwijl ik 
haar tengevolge van een verhuizing niet 
aan de Sectiedienst onzer vereniging kon 
doen toekomen. 
De Toornslangen zie ik echter zeer dik-
wijls rechtopstaand tegen het met horre-
gaas bespannen afscheidingsraam van het 
aangrenzende ringslangenterrarium heen 
en weer bewegen. De voederdieren daaiin 
zijn Bruine en Groene Kikvorsen. Misschien 
hebben ze deze als buit uitgekozen. Ik heb 
er nu het tussenschot uitgehaald en er een 
groot terrarium van gemaakt. Wij zullen 
zien! Willen zij dan nog niet vreten, dan zal 
ik dwangvoedering beproeven indien dit 
nog mogelijk is v66r de winterslaap. 
Van de spierkracht en bijterigheid van de 
Toornslang heb ik nog niets ondervonden; 
mijn slangen laten zich gewillig oppakken. 
Is dit een gevolg van verzwakking? Ho-
penlijk zijn de kikkers dus aantrekkelijk 
voor hen. Dit is niet bedoeld slangen-
houders af te schrikken. Gaarne verneem 
ik van hen die slangenhouder zijn nadere 
gegevens omtrent deze slang. 
Als noot nog dit. Is het niet mogelijk een 
enquette in te stellen naar hen die slangen-
houder zijn en deze leden bv. via onze 
Importdienst pas gevangen dus kernge-
zonde dieren, te doen toekomen. M.i. heb-
ben slangen, die men meestal via een 
handelaar moet betrekken, te veel geleden, 
om ze nog aan het vreten te kunnen krijgen. 
Naschrift van de redactie. 
Er zijn adressen genoeg waar men in prima 
staat verkerende slangen kan kopen, o.a. 
bij het „Schlangenpark Maggia" te Maggla 
in Zwitserland en bij ons lid Erich Sochu-
rek in Wenen, maar wegens het ontbre-
ken van deviezen kan onze importdienst 
zijn bemiddeling niet verlenen. 
Beschikt men zelf over deviezen, dan kan 
men bij deze adressen de mooiste en meest 
verscheidene soorten slangen kopen. 

Wilt U graag de interessante artikelen in de 
voorgaande jaargangen 6, 7 en 8 te Uwer 
beschikking hebben? 
Bestel dan direct een complete"? jaargang" a 
f 5,10 franco per post, bij onze bibliothecaris 
A. T. Reijst, Koog a. d. Zaan, postrek.: 310551 

De t o o r n s l a n g door J. Burgers, Tilburg 
5 maanden ervaring met Coluber v. viridiflavus Lacepede 
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De L o n d e n s e ZOO door A. Krumperman Jr., Voorburg 
Het artikel van ons lid van Bruggen in 
„Lacerta", 7e jaargang, No. 12, is voor mij 
een aansporing ook iets over mijn erva-
ringen, opgedaan tijdens mijn vacantie 
gedurende de maand Juli 1949 in de Lon-
dense dierentuin, in het bijzonder in het 
reptielenhuis, te vertellen. Ik mag wel be-
ginnen met te zeggen, dat dit grotendeels 
te danken is aan de bereidwilligheid van 
de secretaris van de ..British Herpetological 
Society", onze zustervereniging in Enge-
land, de heer Alfred Leutscher, die zo 
vriendelijk was mij bij de conservator van 
het reptielenhuis te intrcduceren. De con-

no. 4). Van dit grappige diertje was een 
zestal aanwezig. Ongelooflijk is de vraat-
zucht van deze soort. Van een reageerbuis 
vol vliegen heb ik een der Kaloula's er 
zeker 30 zien opvreten! 
Juweeltjes waren de Dendrobates-soorten. 
Kleine kikkertjes uit de familie der Atelo-
podidae, welke in Zuid-Amerika voorkomen 
en daar door de inboorlingen gebruikt 
worden voor de bereiding van een pijigif. 
Zij zijn prachtig rood en blauw gekleurd. 
Niet alle dieren echter waren daar in ge-
vangenschap. De heer Lester toonde mij 
een grote Tokke, die rustig achter een 

- -
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..Reptiliary" in de Zoo 

servator, de heer Lester, nu heeft mij toen 
rondgeleid langs de verzameling terraria, 
die in zijn privevertrekken stonden. 
Nu had ik al heel wat soorten gezien, die 
voor hei publiek tentoongesteld" waren, 
maar dit hier — achter de schermen — 
overtrof mijn stoutste verwachtingen. In 
kleine bakjes, platte kistjes met een glas-
plaat er op, teiltjes met wat grint of zand, 
in kleine aquaria, overal reptielen en 
amphibieen! 
Wilde ik u alle kennismakingen beschrij-
ven, het zou een systematische lijst wor-
den. Een greep dus uit de grote verschei-
denheid. Allereerst dan Kaloula pulchra 
(zie beschrijving „Lacerta", jaargang 7, 

Foto: Lionel E. Day. A R.P.S. 

plank zat, zijn vaste schuilplaats overdag. 
Op een soort met zink bedekt balkonnetje 
leefden muurhagedissen, welke des win-
ters als het hun te koud wordt, door het 
raam naar binnen komen! Jaren geleden is 
er een Afrikaanse huisslang ontsnapt. Ook 
deze leeft nog, want regelmatig wordt er 
een afgestroopte huid gevonden. Enkele 
opmerkingen nog over het „reptiliary", een 
groot openlucht-vivarium van wel 5 m mid-
dellijn met een slootje er om heen en een 
\]/2 m hoge, gladde muur omzoomd, waar-
van hierbij een foto van de bekende foto-
graaf Lionel E. Day. Hierin leven ettelijke 
Europese reptielen, zoals ringslangen, dob-
belsteenslangen, adders, muur- en sma-
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r a g d h a g e d i s s e n , a l ien in groten ge ta le , 
zoda t er s t e eds wa t te zien is. Bovendien 
zijn er bord jes met t eken ingen en tekst, 
w a a r o p duidelijk het verschil tussen bv. 
r i ngs l ang en a d d e r wordt ui teengezet . 
Tot slot een p a a r woorden over het „Insec-
tar ium". Dit is bu i t engewoon fraai en in-
structief ingericht. Bij ve le insec ta r ia is een 
u i tgeb re ide toelichting en d e mees te bak-
ken zijn s m a a k v o l a a n g e k l e e d . Er is een 
g e w e l d i g mierennes t van d e Rode Bosmier, 

Een na tuurvr iend , woonach t ig in het uiter-
s te Zuid-Oostelijke puntje van Z.-Limburg, 
d e hee r Werner M. Felder te Vijlen, schreef 
ons over d e ve r sp re id ing v a n d e reptielen 
en a m p h i b i e en in zijn n a a s t e omgev ing het 
v o l g e n d e : 
„Omtrent het voorkomen v a n de Vroed-
m e e s t e r p a d (Alytes obs te t r i cans (Laur.)) en 
het Gee lbu ikpad je (Bombina v a r i e g a t a 
(L.)) k a n ik u m e d e d e l e n , da t be ide soorten 
hier a l g e m e e n ver sp re id zijn, evena l s de 
Kleine h a g e d i s (Lacerta v iv ipa ra Jacquin). 
Bij w a r m e d a g e n ziet men hen zich op de 

VRAAG EN AANBOD. 
Onze blbllothecaris, de heer A. T. Reijst, Hoog-
straat 47, Koog aan de Zaan, heeft enige slangen 
uit Indonesia aangekregen en zoekt daarvoor een 
hoeveelheid voerkikvorsen. Wie kan hem hieraan 
— nlettegenstaande het zeer ver gevorderde 
selzoen — helpen? Onkosten worden vergoed. 
VERSLAG OVER DE VERSPREIDING VAN DE 
REPTIELEN EN AMPHIBIECN IN ONS LAND. 
Het blljkt dat dit verslag. ultgebracht door de 
heer D. P. van Wijk te Bussum, ongeveer 20 
pagina's druk zal beslaan. Nlettegenstaande de 
vorstelijke geste van twee onzer leden, t.w. me]. 
E. M. D. LUps, Velp en Jhr L. Schorer te Soester-
berg om resp. / 200,— en / 100,— te schenken. 
teneinde deze bijzondere ultgave mogelijk te 
maken, is het onmogelljk dit verslag uit te bren-
gen In de vorm van een nummer van ons orgaan. 
Het bestuur is nu bezig een oplosslng te zoeken voor 
het probleem hoe dit verslag te kunnen uitgeven. 
Hopelijk slaagt het bestuur in zijn pogen, want de 
inhoud is uiterste interessant, bevat vele nog geheel 
onbekende wetenswaardigheden en is o a. verlucht met 
15 situatickaartjes. 

V/oeders voor Axolotls 
d o o r Q . J a s p e r s , G o u d a 

In aans lu i t ing a a n het artikeltje van de 
heer J. B. ten Veen in nummer 6 van de 6e 
j a a r g a n g (Maart 1948), p a g i n a 56, kan ik 
melden, da t mijn witte axolotls bij voor-
k o m e n d e g e l e g e n h e d e n ook vis en v lees 
eten. Hoewel ik deze winter vrij ge rege ld 
van a a r d w o r m e n w a s voorzien, gaf ik ter 
afwissel ing wel eens een stukje biefstuk, 
ve r se bot en bokking . Het v lees en de vis 
w e r d e n in kle ine stukjes g e s n e d e n en met 
het pincet gevoe rd . Het werd s teeds ge -
geten, doch „ g r a a g " zou ik m a a r l ievsr 
met een v r a a g t e k e n p l aa t sen . 

een pracht ig aqua - t e r r a r iu m met al ler lei 
inheemse water insec ten , een termietennes t 
en bovend ien zijn er ve le v l indersoor ten 
ve r t egenwoord igd . Bijzonder in te ressant 
zijn d e Reuzenduizendpoten uit de Sierra-
Leona, dieren van wel 15 cml 
Ik zou u nog vee l meer kunnen ver te l len, 
m a a r de opsomming zou te d roog worden . 
Jammer dat de Londense dierentuin zo ver 
w e g is . . . 

in Z.O. Limburg algemeen 
b o s p a d e n in d e zon b lake ren , soms wel 
t iental leu op een oppe rv l ak t e v a n n o g 
geen 100 m-. Ook de Hazelworm (Anguis 
fragilis L.) komt n o g a l eens voor. Ruim 14 
d a g e n g e l e d e n (dat w a s in d e eers te w e e k 
van October) h e b ik nog een dood exem-
p l a a r gevonden in het Gem. Meche le rbos 
a a n d e Elzet. 
Het vo lgende j a a r zal ik t rachten een tien-
tal leempoel t jes te inventar i se ren . Ook h e b 
ik wel eens pl.m. 20 Gee lbu ikpad j es bij 
e lkaa r in een poelt je v a n nog geen 5 m" 
w a a r g e n o m e n " . 

BESTUURSMEDEDELINGEN. 
Over onze uitgebreide stand op de tentoonstelllng 
„De Natuur in Huis", gehouden In de Rivlera-
hal van dlergaarde ..Blljdorp" te Rotterdam zul-
len wij in een der eerstvolgende nummers meer 
gedetailleerde gegevens verstrekken. 
Het bestuur acht het zich echter een pllcht nu 
reeds op deze plaats onze pennlngmeester, de 
heer B. Verbrugge, Rotterdam, van harte dank 
te brengen voor het vele werk aan de voorberel-
dlng en totstandkoming van de stand verrlcht. 
Niet alleen werd voor de opening practlsch 3 
dagen en nachten doorgewerkt, maar ook heeft 
deze functlonarls een hele week vacantie opge-
offerd om steeds aanwezig te kunnen zijn. Hulde 
en dank! 

Op 4 November 1950 heeft het bestuur In zijn 
bestuursvergadering de financiele posltle onzer 
vereniging grondig onder de loupe genomen. Na 
veel gecijfer en ampele overweglng werd besloten 
dit verenlglngsjaar de ultgave van ,.Lacerta" in 
haar huidige vorm te continueren, voor zover dit 
althans flnancieel mogelijk zal zijn. Uit de be-
schikbare gegevens bleek echter. dat er naar een 
andere exploltatievorm van ons maandblad moet 
worden gezocht. omdat ..brulntje het niet meer 
kan trekken". 
De enorme prijsstijgingen van het papier, van 
de ciirhr':;. de verhoogde omzetbelasting en de 
vermoedelijk komende weeldebelastlng van 15 % 
op tljdschriften zijn oorzaak, dat geen sluitende 
exploitatlerekenlng kan worden opgesteld. Het 
bestuur Is In deze diligent en zoekt nu reeds 
naar andere wegen. 
In dit opzicht Is het betreurenswaard te moeten 
vermelden, dat wederom vele leden hun post-
kwltantle voor de verschuldlgde contrlbutie on-
betaald hebben geretourneerd, waardoor het werk 
van het bestuur er niet gemakkelljker op wordt. 
Uit bezuinigings-overwegingen moest cveneens wor-
den besloten het collectieve lidmaatschap van de 
Nederlandsc Bond „Aqua-Terra" op te zeggen. 
Wegens grote achterstand aan contributie warden 3 
leden geroijeerd. 

V/roedmeester- en Geelbuikpad 
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