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De Levendbarende of Kleine hagedis 

De 15 tot 18 cm grote Lacerta vivipara 
Jacquin is, nd de zandhagedis (Lacerta 
agilis Linne), de meest voorkomende hage-
dissensoort in ons land. 

door G. Uiterdijk, Zeist 
Beschrijving 
Wat de kleur aangaat bestaan er vele 
variaties, hoewel de kleur van de rug 
voornamelijk bruin is, met vrij regelmatige 

' / 

Levendbarende hagedis, zlttend op Hulslook, in buftenterrarium. Naar een kleurenloto. Foto H. B. Bolten 
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Sihouet van Lacerta vivipara Q \ bulkzi|de. Naar de 
natuur getekend op ware grootte; geeit de verhoudmgen 
goed weer. tekening: Th J. P. Cornelissen 

zwarte of donkerbruine vlekken. Deze brui-
ne rugkleur nu, vertoont veel schakeringen: 
van lichtbruin tot bijna zwart toe. Ook 
roodbruin komt voor, terwijl er altijd een 
donkere streep over het midden van de 
rug loopt. 
De buik is bij de geslachten verschillend 
van kleur; de O* heeft meestal een geelrode 
tot feloranje buik met zwarte vlekken; de 
buik van de Q vertoont een effen gele of 
grijze kleur. 
De zijden zijn zowel bij de O" als bij de 9 
van een donkere, scherp afgegrensde 
streep voorzien. In deze streep — en dit 
geldt uitsluitend voor de O — komen dik-
wijls afwisselend donkere en lichte vlekken 
voor. 

Verschillen met L. agilis 
Afgezien van de kleur kan men de levend-
barende hagedis duidelijk van agilis on-
derscheiden door het feit, dat de eerste 
meestal veel kleiner is en altijd een veel 
teerdere indruk maakt. Ook de kop is fijner 
en spitser, terwijl kop en rug bijna onmerk-
baar in elkaar overgaan. Bij het determi-
neren zou men ook kunnen uitgaan van 
de bijzonderheid, dat de poten longer zijn 
dan de kop, wat bij agilis niet het geval is. 
De staart is practisch even lang als het 
lichaam, terwijl deze bij agilis 3/5 van de 
totale lengte uitmaakt. Tevens breekt hij 
gemakkelijker af dan bij agilis, hoewel dit 
verschil uiteraard een weinig geschikt de-
terminatiemiddel is! Verdere — en ook 
moeilijkere — determinatiemiddelen zoals: 
het aantal oculairschildjes, bepaalde 
schildjes onder de vierde teen e d., laat ik 
maar buiten beschouwing. Vermoedelijk 
is het bovenstaande voldoende om een 
verwisseling met agilis uit te sluiten. 

Biotoop *) 
In de vrije natuur zal men Lacerta vivipara 
voornamelijk aantreffen in de buurt van 
water: althans in een matig-vochtige of 
moerassige omgeving. Grote droogte schu-
iwen zij en men zal hen dan ook niet mid-
[den op de hei aantreffen, tenzij daar — 
zoals bijv. het Wasmeer bij Hilversum — 
water aanwezig is. We vinden hen veel 
meer in de „bewoonde wereld" dan agilis. 
Bij mij thuis huizen er een aantal onder de 
stoep, die van het terras naar de tuin leidt. 
Zij schijnen zich er wonderwel thuis te 
voelen, getuige het feit, dat ik elk jaar 
weer enige jonge exemplaren zie. 
Zij zullen zich op de duur dan ook ver-
moedelijk beter handhaven dan agilis, die 
beslist niets van de bewoonde wereld moet 
hebben (enkele ontsnapte exemplaren uit-
gezonderd). Daar vivipara — zoals reeds 
is gezegd — voorkeur voor een vochtige 
omgeving toont, moet het terrarium waarin 
men deze dieren wil houden, beslist een 
poeltje of waterbakje bevatten (de „vrije" 
exemplaren in mijn tuin kunnen gebruik 

10 



maken van het vijvertje, dat midden in het 
gazon is aangelegd). Zij zijn over het alge-
meen niet gek op voile zon en op het 
heetst van de dag zal men hen dan ook 
meestal vergeefs zoeken: zowel in de vrije 
natuur als in het terrarium hebben zij dan 
de schaduw opgezocht. 
Voortplanting 
De paring heeft normaliter in Mei plaats, 
al zou dit — zoals bijv. dit voorjaar (1951) 
— door eventuele koude in die maand wel 
eens wat later kunnen worden. 
Vivipara neemt in de familie „Lacerta" 
een uitzonderingspositie in, aangezien zij, 
zoals de naam reeds aangeett, levend-
barend is. Een naam, die men vroeger 
voor haar wel zag is: eierlevendbarend 
(ovovivipara). Deze naam is echter niet 
geheel juist, hoewel het een enkele maal 
is voorgekomen, dat er eerst eieren werden 
gelegd, d'e pas enige tijd later uitkwamen. 
Volgens Krefft deelde de onderzoeker Fritz 
mede, dat een door een slang gegrepen 
vivipara zes eieren legde, welke eieren 
pas tien dagen later door de jongen wer-
den verlaten. Hierbij zij opgemerkt, dat de 
jongen volkomen normaal en goed gezond 
waren. 
De jongen worden meestal tussen half 
Juli en half Augustus geboren. Het aantal 
jongen bedraagt ongeveer acht, hoewel dit 
aantal volgens Krefft tussen drie en tien 
kan l'ggen. Zij zijn soms donker, maar 
meestal licht gekleurd. Hoewel zij direct 

Dikwijls heb ik dit merkwaardig dier in zijn 
doen en laten bestudeerd. Vaak heb ik, op 
zwijnenjacht zijnde met mijn Indonesische 
kennis — een studerend geneesheer — 
mijn aandacht laten afleiden, doordat dit 
dier op de meest onverwachte ogenblikken 
zich enige meters van je af op de grond 
liet ploffen om zich op de een of andere 
prooi te werpen en dan, geschrokken van 
onze aanwezigheid, met een ruk om te 
keren, met uitgezette neklel en/oi ook een 
hoog opgezette rugkam, op deze manier een 
demonstrate gevend van zijn afschrikwek-
kend uiterlijk. 
Mijn jachtgenoot had nimmer met hem op, 
daar de folklore zegt dat deze dieren een 
boze geest in zich bergen, die voor de 
mensen zeer kwade gevolgen kan hebben. 
En dit nog wel voor een ontwikkeld man, 
zou men zeggen. 
Met fanatisme trachtte hij dan ook altijd 
het arme dier te vernietigen. Wanneer ik 
dit verhinderde, hetgeen hem dikwijls zeer 
driftig kon maken, liep hij er met een boog 
omheen, kernachtige verwensingen uitend, 
om vooral zijn minachting te tonen. 
De Soendanees noemt de Groene Leguaan 
in de wandel „Londok", hetgeen vrij ver-

na het verlaten van het lichaam van het 
moederdier (en het verbreken van de vlie-
zen) hun eigen weg gaan, zijn zij de eerste 
uren — en vaak zelfs de eerste dagen — 
weinig actief. 
Verspreiding 
Lacerta vivipara komt in geheel Noord- en 
Midden-Europa en Noord-Azie voor. Zij is 
tot op 70° Noorderbreedte aangetroffen en 
zelfs op 3000 meter boven de zeespiegel 
in de Alpen gevonden. 
In ons land zijn de grote centra: Drente, 
de Veluwe en omgeving en Zuid-Limburg. 
Verder mogen worden genoemd: Over-
ijssel, de Achterhoek, Noord-Brabant, Mid-
den-Limburg, Gaasterland en Terschelling. 
In een aantal van deze gebieden komt zij 
naast Lacerta agilis voor. 
Varieteiten 
Er komt een zwarte varieteit voor, Lacerta 
vivipara var. nigra; voor zover mij bekend 
is, echter niet in ons land. Wel komt in 
ons land een kleurvarieteit voor, en wel 
in Drente. Deze varieteit heeft dezelide 
tekening als de „gewone" vivipara, doch 
de ondergrond is hier niet bruin, maar 
groen. 
*) Blotoop, ook wel genoemd blocoenose. noemt 
men een geblcd, gekenmerkt door benaalde elgen-
schappen, nuttlg of schadelijk voor het leven, in 
welk gebled een nauw verband bestaat tussen dat, 
wat een bepaald levensgebied de organlsmen aan 
levensmogelrjkheden bledt en de elgenschappen 
van planten en dieren, die deze rulmte bewonen. 
(Red.) 

taald betekent „Huichelaar", dit vanwege 
de mogelijkheid om van hard-groen, geel-
achtig-groen te worden. Hetzelfde ver-
schijnsel als bij het Kameleon dus, maar 
dan in beperkte mate. Ten onrechte wordt 
dit dier dan ook op Java Kameleon ge-
noemd. De Maleise gangbare naam hier-
voor is „Bounglon", vermoedelijk als zoveel 
Maleise woorden een importwoord, da-
terende uit de tijd der Portugezen. 
De Leguaan vertoeft graag op schaduw-
rijke, vochtige plaatsen. De enorme Warin-
ginboom met zijn machtige kruin, zijn diepe 
spleien en massale luchtwortels is wel bij 
voorkeur de huisvester van hele kolonies. 
Toch leven zij niet in groepsverband en 
daarom viel mij zo dikwijls deze tegen-
strijdigheid op. De oorzaak is waarschijn-
lijk hierin gelegen, dat op deze vochtige 
plaatsen veel insecten leven, terwijl zich 
veel vogels nestelen in de grote kronen, 
een welkome voedselvoorziening in de 
strijd om het leguanen-bestaan. Daar de 
Waringin voor veel Indonesiers een heilige 
boom is, worden er dikwijls vastgebonden 
kuikens en andere daarvoor in aanmerking 
komende producten onder gelegd (geof-
ferd). Hieraan zag ik eens een Leguaan 

Uit het leven van de Groene Leguaan (Iguiana iguiana) 
door G- J- C. Lems, Zelst 
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zich te goed doen, hij had een der kleinste 
kuikens de kop algeknabbeld en zoog het 
warme bloed met behagen op. Na alloop 
daarvan was hij zo vadsig, dat ik hem ge-
woon kon oppakken, zonder enige poging 
van verzet zijnerzijds. 
Hun hoofdvoedsel bestaat echter uit de 
jonge spruiten van de Spatudea en andere 
Eucalyptensoorten. Zo terloops nemen zij 
dan nog de opgerolde varenknoppen tot 
zich. 
Zij drinken door zich in de boomvarens, de 
z.g. nestvarens, als het ware tussen de bla-
deren door te graven en het tussen de 
bladoksels weggezakte regenwater weg te 
likken. 
Een geliefde plaats voor het maken van 
nesten is dikwijls ook de nestvaren met 
zijn mooie lange brede bladeren en zijn 
dikke zwarte nerf. Hij brengt hiertoe alle 
afgestorven varenstengels en bladeren van 
de bomen in een bundeltje midden op de 
varenplant. Hij blijft hier net zo lang met 
z'n lichaam op drukken, totdat het geheel 
goed vastligt. Ik vond het altijd een enigs-
zins slordige rommel, maar deze dieren 
vinden het niet nodig er nog meer voor te 
doen. 
De Groene Leguaan hecht zich zeer aan 
een vaste boom en blijft daar zo mogelijk 
maanden in wonen, indien tenminste de 
voedselsituatie dit toelaat. 

Een geliofkoosd jachtterrein van hen is ook 
de Schorpioenorchidee (Arachnis Flos-
aeris), die prachtige op spinnen of schor-
pioenen gelijkende bloemen krijgt, die 
een zachtzoete geur verspreiden. 
Tevens heeft zij een kleverig zoetig vocht 
aan haar luchtwortels, waar in bepaalde 
tijden milliarden insecten omheen zwermen. 
Dit is dan ook een waar festijn voor de 
Leguaan, die bij elke hap een zeer be-
vredigende hoeveelheid insecten binnen-
krijgt. 
De Schorpioenorchidee groeit veel op de 
Indische erven en men heeft weleens moeite 
gedaan haar te stuiten en op een soort 
bamboerek omhoog te werken. Over het 
algemeen is het echter een warboel van 
luchtwortels en Stengels, waartussen men 
wel eens een aantal mooie bloemen (geel-
groen van kleur met donkerbruine vlekken 
en dwarsbanden) kan bewonderen, om dan 
te ontdekken, dat er vlak bij een Leguaan 
zit, volkomen gecamoufleerd door zijn 
mimicryl 
Het gebeurt weleens, dat hij met een be-
sprongen prooi een hevige plof op de 
grond maakt, hetgeen een geluid veroor-
zaakt alsof men met een rubberbuis op 
de grond slaat. 
Versuft blijft hij dan liggen, en veelal ont-
komt zijn prooi, indien die tenminste niet 
vermoord is. 

Inbinden 9e jaargang 
Zoals ieder jaar kunnen onze leden hun losse nummers van jaargang9 collectief laten inbinden. 
Dezelfde uitvoering als vorig jaar, zwart linnen Rug, dubbel genaaid met binnenrug, 
voorzien op de rugzijde met de aanduiding ..LACERTA" IX in goud opdruk. 
Prijsnog steeds ongewijzigd slechts i 3 — , inbegrepen franco terugzenden! 2 jaargangen 
in een band f 3.50, 3 jaargangen in een band f 4 . - . 
Stuurt Uw jaargangen met index en tltelplaat, prima verpakt en voldoende gefrankeerd, 
aan onze bibliothecaris de heer A. T. Reijst, Hbogstraat 47, Koog aan de Zaan. 
1 December a.s. gaat alles naar de binder. Kosten te storten op postrekening 310551 t.n.v. 
A. T. Reijst, Koo'g aan de Zaan. 
Denkt U er a a n bij Uw correspondentie steeds een antwoordpostzegel bij te voegen! 

Nieuvvs uit Duitsland over veru/armingsapparaten voor terraria 
door Dr W. B. Sachs 

Teneinde de terrariumhouders van een zo 
eenvoudig mogelijk en toch betrouwbaar 
verwarmingsapparaat te voorzien, werd, 
geinspireerd door de schrijver van dit 
artikel, door een Duitse firma een nieuw 
apparaat geconstrueerd. 
Het bestaat uit een geheel platte, metalen 
plaat voorzien van een buigbare toevoer-
kabel, welke aan het uiteinde een drie-
voudige schakelaar bezit, zoals dit bij 
verwarmingskussens gebruikelijk is, terwijl 

er ook een stekker aan bevestigd is. 
Zowel verwarmingsplaat als kabel zijn wa-
terdicht, zodat zij zowel in vochtige als in 
droge terraria gebruikt kunnen worden. 
Deze 25 cm grote verwarmingsplaat wordt 
2 tot 4 cm diep in de bodemgrond gegra-
ven, terwijl de kabel — eveneens gegraven 
in de bodemgrond — onzichtbaar buiten 
het terrarium wordt geleid. Al naarmate de 
gewenste warmte kan de verwarmer op een 
stroomverbruik van 15, 30 of 60 Watt wor-
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den ingesteld. Door deze verschillende 
warmtegraden is het mogelijk ook in on-
verwarmde vertrekken in het terrarium een 
passende temperatuur te verkrijgen. Deze 
verwarming heeft gedurende een proeftijd 
van een jaar bij schrijver onder de meest 
uiteenlopende omstandigheden vooftreffe-
lijk voldaan. 
Het is beslist voldoende als slechts een 
deel van de bodemgrond wordt verwarmd, 
aangezien de dieren vanzelf de voor hen 
geschikte warmtegraad uitzoeken. In zeer 
grote terraria is het zeer wel mogelijk om 
meerdere van zulke verwarmingsplaten 
aan te wenden. Daar zij aan geen slijtage 
onderhevig zijn, zijn deze verwarmings-
platen jarenlang bruikbaar. 

Voor kleine terraria wordt nog een soort-
gelijke kleinere verwarmingsplaat met een 
diameter van 15 cm vervaardigd, welke 
slechts 20 Watt verbruikt en tevens bedui-
dend goedkoper is. Voor bodembewonende 
dieren vormt deze nieuwe constructie thans 
wel het meest eenvoudige en betrouwbare 
verwarmingsapparaat. 
Voor de oorlog waren er reeds verwar-
mingskabels voor terraria. Thans brengt 
een Berlijnse firma ze weer in voortreffe-
lijke uitvoering in de handel. De loodkabel 
— aan de uiteinden voorzien van stekkers 
— is 3 m lang, maar kan ook ter lengte van 
4 m worden geleverd. Het stroomverbruik 
bedraagt 15 en 30 Watt. De buigbare lood-
kabel, welke verwarmd wordt tot resp. 40 
en 60 graden, kan natuurlijk in elke ge-
wenste vorm — ook door het watergedeelte 
— gelegd worden. Voor klauterende dieren 
verstopt men de kabel in stukken boom-
schors (imitatie holle boom) aldus dienst 
doende als verwarmer van de lucht. De 
lengte is voldoende om een terrarium van 
1 m lengte in toereikende mate te ver-
warmen. 
Het laatste snufje op het gebied van ver-
warming van terraria is het verwarmings-
apparaat van glas, gefabriceerd door een 
firma in Stuttgart. Het betreft hier een 
U-vormige dikke glazen buis van ongeveer 
25 cm lengte, welke een met zand omgeven 
verwarmingsspiraal bevat. De uiteinden 
van de glazen buis zijn door gummistoppen 
waterdicht aigesloten en de beide toevoer-
draden lopen uit het terrarium naar buiten. 
Het stroomverbruik bedraagt 20 Watt. Dit 
kan echter op verzoek op een ander Wat-
tage worden ingesteld. De verwarmer wordt 
als bodemverwarmer in de bodemgrond 
ingegraven, waarbij men er natuurlijk op 
moet letten, dat deze niet door zware ste-
nen kan worden kapot gedrukt. Met deze 
verwarming worden goede resultaten ge-

Foto boven: 
Verwarmingsplaat met buigbare toevoer-
kabel. 

Foto onder: 
Lood - ve rwarmingskahel, aan de uiteinden 
voorzien van stekkers. 
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boekt, terwijl meerdere van zulke verwar-
mers kunnen worden aoneengeschakeld 
teneinde een grotere oppervlakte te kunnen 
verwarmen. 
Voor verwarming van de lucht van een 
klein terrarium is dit systeem ook te ge-
bruiken, waarbij de buis wordt gemonteerd 
in een gecamoufleerde blikken doos. 

Van de vele vragen, die onze „Inlichtingen-
dienst" krijgt toegezonden, heeft het meren-
deel betrekking op de voeding van onze 
terrariumdieren en in verband hiermede 
het toedienen van vitaminen, alsmede op 
de verwarming van terraria. 
Het leek ons daarom aanbevelenswaardig 
het navolgende onder de aandacht van de 
loden te brengen. 
1. Wist u, dat de voor onze terrariumdieren 

— vooral gedurende de wintermaanden 
- — zo hoog nodige vitaminen verstrekt 

kunnen worden door tussenkomst van 
voederdieren, met name door het bijna 
enige wintervoer, de meelwormen? 
De meelwormenvoorraad, die men heeft, 
wordt gedeponeerd in een flinke grote 
bus (bv. een biscuittrommel van de een 
of andere koekjesiabriek), tussen stroken 
krantenpapier, die zodanig zijn opge-
vouwen, dat zij een harmonicavorm krij-
gen. Als voer geven wij de meelwormen 
bv. zemelen of havermout met daarbij 
een schep vitaminegistvlokken, die in 
de bekende verpakkingen door de N.V. 
Nederlandse Gist- en Spiritusfabrieken 
in de handel worden gebracht en bij 
elke drogist of apotheker verkrijgbaar 
zijn. Deze gistvlokken (het lijkt meer op 
een poeder) bevatten het gehele vita-
mine B-complex. De meelwormen ge-
dijen daarbij uitstekend, worden groot 
en blijven zacht. Onze terrariumdieren 
krijgen zodoende deze belangrijke vita-
minen op indirecte wijze naar binnen. 

2. Wist u, dat vliegen bijna de gehele 
winter door als voedsel kunnen worden 
verstrekt? 
Ten behoeve van de sportvissers ver-
kopen zeer veel handelaren in hengel-
sportartikelen vliegenmaden in hun win-
kels. Nu zijn vliegenmaden een vies, 
kwalijk riekend goedje, dat een zinde-
lijke huisvrouw niet graag in haar huis 
heeft. Bovendien worden de maden als 
zodanig maar door heel weinig terra-
riumdieren gewaardeerd. De maden 
verpoppen zich echter en dan zitten de 
h'erbovenbedoelde handelaren met de 
talrijke vliegenpoppen als het ware in 
hun maag. Voor hen hebben de verpopte 
vliegenmaden, dus de cocons, practisch 

Vanzelfsprekend moet men bij het hanteren 
er voorzichtig mee omgaan wegens gevaar 
van glasbreuk. 
De prijs is uiterst laag gehouden. 
Met behulp van deze drie verwarmings-
apparaten kan de terrariumhouder gemak-
kelijk zijn bakken op de vereiste tempera-
tuur brengen. 

geen handelswaarde meer aangezien de 
sportvissers wel met maden, maar niet 
met poppen kunnen vissen. 
De poppen worden dan uitgezeefd en 
weggegooid. Na afspraak kan men 
waarschijnlijk heel billijk de cocons bij 
zo'n handelaar overnemen. Deze poppen 
laten zich — wanneer men een flinke 
voorraad wil opdoen — in deze toestand 
gemakkelijk bewaren door hen in een 
koude ruimte weg te zetten. 
Het beste kan dit gebeuren door de 
cocons in een van een gazen deksei 
voorziene stenen of aarden pot of kruik, 
gevuld met zand of zaagsel, te depone-
ren, en dit geheel in een zeer koele kel-
der of vriesruimte te plaatsen. Al naar 
behoefte wordt er een hoeveelheid uit 
het depot genomen en in het verwarmde 
terrarium gestrooid. Na een paar dagen 
komen de poppen uit en vliegt er een 
hoeveelheid vliegen in het terrarium 
rond. De dieren in ons sub-tropisch of 
tropisch terrarium bezitten dan een 
meestal zeer gewaardeerd voedsel. 
Anolissen, Kameleons, Kikvors- en 
padde-achtigen varen er wel bij. De 
hoeveelheid te verkrijgen vliegen kan 
men zelf in de hand houden door de 
aantal poppen, welke wij periodiek in 
het terrarium brengen, te doen aanpas-
sen aan de behoefte van de in het ter-
rarium verblijvende reptielen en ara-
phibieen. 

3. Wist u, dat zeer gemakkelijk een een-
voudige bodemverwarming in het ter-
rarium kan worden aangebracht? 
Een verwarming, die zo hoog nodig is 
bij reptielen, die gewend zijn aan hete 
zandvlakten, zoals bv. vele Skink-
soorten. 
Wij nemen een gewone cacaobus van 
voldoende grootte en monteren in het 
deksei een fitting voor een gewone 40 
of 60 Watt gloeilamp. (Kooldraadlampen 
geven nog meer warmte, maar verbrui-
ken ook meer stroom). Aan de zijwand 
van het terrarium wordt een s'.opcontact 
bevestigd en een snoer verb'.ndt dit met 
het dichtstbijzijnde stopcontact in de 
kamer. De toevoerdraad, welke bij voor-
keur moet bestaan uit rubberkabel, 

Practische w/enken voor de terrariumhouder 
door A- T. Reijst, Koog aan de Zaan . „lnlichtingendienst' 
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wordt vanaf het stopcontact aan de zij-
wand van het terrarium door de een of 
andere buis van isolerend materiaal in 
het terrarium gevoerd naar de bus. 
Deksei met fitting en lamp er in gaan 
don op de bus, waarna deze dan wordt 
gestopt onder het zand op de bodem 
van de bak. 
De bus moet daarom van voldoende 
grootte zijn om de lamp, zonder dat zij 
de zijwanden van de bus raakt, te kun-
nen bevatten. Het geeft een heerlijke 
bodemwarmte. en de dieren zoeken d':t 
lekkere warme plekje om hun lichaam 
te verwarmen dadelijk op, zoals ik trou-
wens bij mijn Berberskinken heb kunnen 
waamemen. Wel komt de bus dikwijls 
bloot te liggen door hun graven en 
woelen in het zand, doch dit is spoedig 
te verhelpen. 
Men zou dit euvel eventueel kunnen 

Een mededeling van de hand van Mevrouw 
Schetty (de echtgenote van de onlangs 
overleden bekende Zwitserse slangen-
deskundige en bezitter van het slangen-
park Maggia in Tessino, Zwitserland, die 
het bedrijf van haar echtgenoot voortzet), 
in de D.A.T.Z. van Januari 1951, waar ge-
sproken wordt over de zeer gunstige resul-
taten die met Listerine bereikt zijn bij hoi 
beruchte ,,mondzeer" van slangen, nodigt 
ons uit eens kennis te nemen van dit ge-
neesmiddel. 
Wijlen haar echtgenoot schreef ook reeds 
over dit voortreffelijk geneesmiddel (Zie 
„Lacerta", jaargang 7, pagina 39). 
Nu is het mondzeer bij slangen een veel 
voorkomende besmettelijke en practisch 
ongeneeslijke ziekte, waarvan men oorzaak 
en aard nog niet kent, zodat een genees-
middel ertegen van veel waarde zou zijn. 
Het Listerine is niet nieuw, maar was voor 
de oorlog verkrijgbaar als mondwater met 
ontsmettende en bacterie-dodende werkinq. 
Aangezien het op het ogenblik moeilijk Is 
te verkrijgen, volgt aan het eind van dit 
artikel het recept ervan, zodat ieder het 
bij behoefte er aan op billijke wijze kan 
laten samenstellen bij een apotheek. 
Leest men de werken van wijlen Raymond 
Ditmars, de nestor der Amerikaanse her-
petologen, dan vindt men ook hier ver-
scheidene malen melding gemaakt van 
Listerine als geneesmiddel met gunstig 

Boekbespreking 
„KEVEHS", door Dr A. Reclaire. Uitgevers: 
„Het Spectrum", Utrecht. Per deel ingen. 
/ 2,90, geb. f 3,90. 
De inmiddels overleden auteur, Dr A. 
Reclaire, heeft met deze 3 deeltjes over de 

voorkomen door tussen bus en zand een 
dun plaatje lei- of andere soort steen 
te leggen, waarbij men dan tevens als 
voordeel heeft de warmte lang te kun-
nen vasthouden. 

Bovenstaande drie wenken zag ik met goed 
gevolg toegepast door ons lid notaris J. J. 
Cock uit Monnikendam, met dien ver-
stande, dat dit lid de verwarming niet in 
het zand van zijn terrarium had aange-
bracht, doch in een kastje onder tegen de 
bodem van de bak. Bij mijn terrarium is de 
bus echter wel degelijk in het zand inge-
graven. 
Op dezelfde manier moet, naar mijn me-
ning, in een vierkante, platte bus het thee-
lichtelement gemonteerd kunnen worden, 
dat ons lid, de heer G. J. C. Lems uit Zeist, 
voor ons beschreven heeft op pagina 27 
van de 8e jaargang van „Lacerta". 

resultaat. Bij de toepassing er van moet 
het verdund worden (1 op 2 delen water). 
Men reinigt eerst de bek van de zieke 
slang met een pincet en een dot watten, 
zodat de kaasachtige etter wordt verwij-
derd. Vervolgens past men driemaal per 
dag Listerine-penselingen toe. In combi-
natie hiermee laat men de slang een bad-
kuur ondergaan, waarbij de temperatuur 
van het water verhoogd wordt tot b.v. 
30^ C. Ook aan het water voegt men en-
kele lepels Listerine toe, terwijl het dage-
liiks, en bij verontreiniging zelfs tweemaal 
daags, ververst moet worden. 
Tenslotte wil ik tot onze leden nog het 
verzoek richten, bij het gebruik van Liste-
rine hun bevindingen in ons blad bekend 
te maken. 
Het recept luidt als volgt: 

acid, boris 8 
acid, benzoic. 8 
bibor. natric. 8 
thymol 2,4 
eucalyptol 0,1 
ol. gaulther. gtt X 
ol. menth. piper. gtt VI 
ol. thymi gtt II 
spirit. 18 
aq. ad 1000 

(Wij zijn de heer van Oijen zeer dankbaar 
voor dit recept, waarvan de samenstelling 
tot nu toe in de literatuur nergens te vinden 
is. Red.) 

kevers een voor leken op entomologisch 
gebied en voor insectariumhouders wel 
bijzonder leerzaam geheel geschapen. Als 
specialist op dit gebied heeft hij geen dor-
re systematiek geleverd, maar levende taal 

Listerine, een w/aardevol geneesmiddel? 
door W. Q. van Oijen, ' s -Gravenhage 
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over d e k e v e r s in h u n milieu 's , op hun 
v o e d s e l p l a n t e n enz. 
In al le dr ie deel t jes (door lopend g e p a g i -
neerd , dus een gehee l ) wordt veel a a n -
dach t gewijd a a n d e kevers, d ie op 
m o e r a s p l a n t e n leven, terwijl a a n die, we lke 
l even in en om het water , een afzonderlijk 
hoo .ds tuk is gewijd, zoda t n a a s t d e ento-
mologen en insec ta r iumhouder s onder ons, 
ook d e a q u a r i u m v r i e n d e n vee l v a n hun 
g a d i n g v inden . 
200 a fbee ld ingen s ieren deze deel t jes ; dee l 
2 b e v a t 10 mooie foto's, terwijl een ui tge-
b re id regis ter het gehee l besluit . 

tH. 

„THE BRITISH AMPHIBIANS AND REPTILES", 
door Malcolm Smith. Ui tgevers : Collins, 14 
St. J ames ' s P lace , London S.W. 1. 
Eind Sep tember jl. v e r s c h e e n v a n de h a n d 
v a n Dr Malcolm Smith, e rkend autoriteit op 
he rpe to log ' sch terrein, een boek geti teld 
„The British Amph ib i ans a n d Reptiles", een 
werk, da t in u i tvoer ing en v a n inhoud zo 
mooi en l e e r z a a m is, zoveel w e t e n s w a a r -
d lgs over d e Enge l se rept ie len en amphi -
b ieen beva t , a l s ik m a a r ze lden h e b gezien. 
H ie raan za l het feit niet v r e e m d zijn, da t 
de schrijver n a a s t m u s e u m m a n een e rva ren 

BROCHURE ,.DE VERSPREIDING VAN DE 
REPTIELEN EN AMPHIBIEiiN IN NEDERLAND". 
Deze brochure Is geheel ultverkocht, Er is echter 
nog een 15-tal nummers 4 van de 9e Jaargang 
van ons orgaan beschlkbaar, waarln dit verslag 
volledig is opgenomen. 
Indien lemand dus dit belangrljke verslag nog 
wil aanschaffen, dtent hij zich te haasten. Door 
het storten van / 0,50 op postrekenlng 310SS1 ten 
name van A. T. Reijst, Hoogstraat 47, Koog aan 
de Zaan, verzekert hij zich van franco toezendlng. 

Bestuursverkiezing 
Door het ulttreden als bestuurslld van de heer 
J. Th. ter Horst, is in het bestuur de functie van 
commissaris vacant gekomen. Het bestuurslld, de 
heer Th. J. P. Cornelissen, heeft nl. zijn commis-
sarisfunctie verwisscld met die van secretarls. 
Het bestuur ontvangt gaarne binnen 3 weken 
opgaven van leden, die zich voor deze functie 
beschlkbaar wlllen stellen. 
Door het bestuur wordt als candidaat gesteld de 
heer D. P. van Wijk, Amersfoortsestraatweg 45, 
Bussum, de beheerder van onze Herpeto-geografi-
sche Dienst, die bereld is deze functie eventueel 
te aanvaarden. 

Aanvulling ledenlijst 
U wordt verzocht als eerste aanvulling op de 
ledenlijst onderstaande veranderlngen aan te 
brengen: 
Nieuwe leden: 
W. G. Klerdorff, Ant. Helnslusstraat 12, 's-Gra-
venhage. 
M. Prinsze, Luiksestraat 25, Zaandam. 
Frank de Vrles, Rlbesstraat 120, 's-Gravenhage. 
J. E. v. d. Elburg, Juliana van Stolberglaan 18, 
Alkmaar. 
J. F. ter Smitten, Graafschapstraat 45, Haarlem. 
Leo Baggen, Timorstra.it 26, Heemstede. 
P. Sijbers, Rlethstraat 24, Tegelen (L). 
W. G. Boelens, Paul Krugerstraat 48, Hengelo (O.). 
n. van Iersel, De la Beljweg 138, 's-Gravenhage 
(oud-lid). 

ve ldbio loog is, die een d e r d e dee l v a n zijn 
leven b e s t e e d heeft om het m a t e r i a a l voor 
dit boekwerk te ve rzamelen . Het is d a n 
ook in een woord af, ook w a t de typogra-
fische verzorging a a n g a a t . 
Naas t 33 zwart-wit foto's, 5 t eken ingen en 
88 figuren tussen de tekst (bij e lke dier-
beschri jving o.a. e e n ve r sp re id ingskaa r t , 
a l s m e d e een grafiek v a n d e j aa r cyc lus ) , 
beva t het werk 18 kleurenfoto 's v a n d e 
b e k e n d e rept ielenfotograaf W. S. Pitt, zeld-
z a a m fraai, zoals ik ze tot nu toe n o g niet 
in enig ande r he rpe to log i sch b o e k aantrof. 
De in 9 hoofdstukken b e h a n d e l d e stof is 
ook voor d e n ie t -wetenschappel i jk gevorm-
de mens gemakkel i jk te ve rwerken , omda t 
het gehee l in een voor l eken e rg begr i jpe -
lijke stijl is geschreven . 
De tekst wordt g e c o m p l e t e e r d door e e n 
c a n h a n g s e l met classif icat ie , e e n de te rmi-
ner ings tabe l voor d e Britse k ikvorsen , een 
ve rk l a r ende lijst van we tenschappe l i j k e 
n a m e n en ui tdrukkingen , een ui tvoer ige 
literatuurlijst a l s m e d e een index. 
Alle in dit boek b e h a n d e l d e d ieren k o m e n 
ook in ons l and voor, zoda t dit werk ook 
als aanwins t voor d e N e d e r l a n d s e h e r p e -
tologen en t e r r a r iumhouders b e s c h o u w d 
m a g worden . 

tH. 

Vraag en arttwoord-, ruilrubriek 
Te koop, een nog niet gebruikt terrarium 123 x 70 
x 58 cm, met tafel. Geheel ijzer, gedeelt. geperf. 
glas. Ingebouwd aquarium. Glas geheel ultneem-
baar. Voorkant schulfrulten. Brieven: H. A. 
Bruynis, Pellkaanstraat 3, Badhoevedorp. 

De redactie kan weer copy gebrulken; zet dus de 
resultaten van het afgelopen selzoen eens op 
schrlft, beschrljft uw ervarlngen, geeft een be-
schrrjving — liefst met schets of foto — van uw 
terrarium. Ook korte veld-blologische berlchten 
zijn zeer welkom (waarnemlngen en vangsten van 
dieren in het vrije veld). 

Door een misverstand werd op pagina 105 in het 
artlkel ..Belevenissen met een Javaanse ringslang" 
een clich6 geplaatst, dat daar in het geheel niet 
thuis behoort. Verzoeke op deze pagina een des-
betreffende aantekenlng te maken. 

Wegens verhoglng van de tarleven van de licht-
drukinrlchtingen moeten wij de prijs van de 
bouwtekeningen met toelichtlng stellen op / 1,25 
per tekenlng. 

P. H. Stettler, Wylerstrasse 21, Bern 4, Zwltserland 
Museum voor het Onderwijs. t.n.v. L. L. Breder-
veld, conservator blol. Afd., Hemsterhulsstraat 2e, 
's-Gravenhage 
Jac. Nagtegaal, Zieken 107, 's-Gravenhage 
J. Schierbeek, Paetsstraat 25c, Rotterdam 

Adreswijzigingen: 
Ons lid J. Bovenkerk woont thans: Zaanstraat 
59 m , Amsterdam C. 
Ons lid R. de Bruin, Electrostraat, Sllkkerveer 
Is verhulsd van No. 4 naar No. 1. 
In de ledenlijst Is het hulsnummer van ons lid 
R. Schut te Meppel vermeld als No. 6. Dit moet 
zijn No. 5. 
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