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Chalcides monodactqlus, een aanbevelenswaardig object 
door R. van lersel, Den Haag. 

Wel een van de merkwaardigste Skinks, 
die ik in mijn bezit heb, is Chalcides mo-
nodactylus (= eenteens). Ik ontving een 
tweetal van deze dieren in Mei van 1951 
met een mededeling, dat het dier uitslui-
tend in Israel voorkomt. 
De kleur is eenvoudig, maar zeer fraai; 
zij varieert van licht koperkleurig tot don-
ker bronsgroen. De schubben hebben elk 
een roodachtige rand. Wel moet men de 
dieren in gunstig, d.w.z. opvallend licht 
zien, dangezien het zg. brekingskleuren 
zijn. Over het geheel ligt een petrol-kleu-
rige glans. 
De dieren zijn zo glad als een skink maar 
zijn kan. Zij bezitten geen ledematen; al-
leen de voorpoten zijn rudimentair aan-
wezig in de vorm van een teen, die in een 
huidplooi is gelegen en daar zelden wordt 
uitgestoken. Lengte plus minus 25 cm, 
waarvan ongeveer de helft wordt ingeno-
men door de soepele, in een spits uiteinde 
verlopende staart. De vorm is welhaast 
volkomen rond, terwijl de kop opmerkbaar 
in de romp overgaat, een kenmerk overi-
gens van het merendeel der skinks. 
Met haar familieleden, w.o. Chalcides 
ocellatus, heeft zij wat haar uiterlijk aan-
gaat, weinig gemeen. De leefwijze is echter 
frappant gelijksoortig. Het dier „graaft" 
uitstekend en is in minimum van tijd onder 
de aarde verdwenen. Zodra het des mor-
gens wat warmer wordt ziet men de fijne 
kopjes verschijnen. Soms liggen zij uren-
lang bewegingloos half in, half uit de 
grond. Alleen het nu en dan knipperen 
met de oogleden en de eigenaardige, 
schokkende ademhaling, waardoor het 
gehele voorlichaam zachtjes op en neer 

Kop van chalcides monodactylus. Pijl wijst op huidplooi 
Foto: Miss Dr E Ehrllch, Haifa 

wipt (zoals dat ook bij Ch. ocellatus is 
waar te nemen) verraadt, dat het dier 
leeft. 
Haar voedsel bestaat in de natuur hoofd-
zakelijk uit poppen van kleine mieren-
soorten (de bek is tamelijk klein!). Ik heb 
de dieren nooit een meelworm zien eten. 
Een klein plat bakje, gevuld met eidooier 
en zeer fijne stukjes vlees, heeft echter 
gaarne hun culinaire belangstelling. Het 
enig nadeel van dit soort voedsel is, dat 
het eigeel, indien het wat longer staat, 
slijf wordt (weet een onzer leden hiertegen 
misschien een goed middel?). 
He! is mij niet bekend of inwendig nog 
rudimenten van ledematen te vinden zijn, 
omdat ik nog niet over voldoende exem-
plaren beschik om mij een sectie te kun-
nen veroorloven. Waarschijnlijk zullen van 
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de voorste ledematen wel rudimenten aan-
wezig zijn, doch van de achterste is daar-
van uitwendig niets te bespeuren. De die-
ren worden tamelijk snel tarn, doch hebben 
er een afkeer van in de hand te worden 
genomen, waarbij het gevaar bestaat dat 
de staart wordt afgestoten, hetgeen de 
sierlijkheid van het dier niet bevordert. 

Een nieuw/ buitenterrarium 

Er is mij reeds enkele malen verzocht iets 
te schrijven over een bij mij in 1948 in ge-
bruik genomen complex buitenterraria, 
waaraan dan hieronder enige regels zijn 
gewijd. 
De twee belangrijkste problemen, die zich 
bij een aangesloten rij terraria voordoen, 
zijn wel de ventilatie en het vorstvrij hou-
den. De mogelijkheid van het overbrengen 
der dieren in een winterkist moet namelijk 
in verband met het kwantum dat een 
complex van twintig bakken en bakjes 
kan bevatten, buiten beschouwing gelaten 
worden. 
Wat de ventilatie betreft, is het reeds in 
1938 door mij toegepaste principe bij de 
bouw van mijn drielal buitenterraria verder 
uitgewerkt. Men leze hiervoor mijn artikel 
in de rubriek „Terraiiumkunde" van het 
tijdschrift „Het Aquarium", 12e jaargang, 
pagina's 36 t/m 38 en 66/67. (No. 9 van 
onze bibliotheek). 
Bij een vrijstaand terrarium zijn aan de 
zijden ventilatiestroken aangebracht. Daar 
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Trouwens, het is over 't algemeen niet aan 
te raden kleine hagedissen te hanteren. 
Het zou niet de eerste maal zijn, dat, 
indien men hiermede niet uiterst voorzich-
tig is, dit aanleiding zou geven tot ver-
kalking van de tenen, die dan afvallen 
(Bij deze soort bestaat dit gevaar natuur-

* (vervolg zie pagina 80) 

dit bij een systeem van aaneengesloten 
terraria onmogelijk is — en deze aan de 
voorzijde gemonteerd voor het oog zeer 
storend werken — blijlt slechts de moge-
lijkheid over van plaatsing aan de onder-
kant van de bovenbouw, wat in 1938 be-
reikt werd door de bakstenen voet ter 
plaatse iets in te laten springen. Een en 
ander is door de Technische Dienst onzer 
vereniging overgenomen in het bouw-
schema „Hyla". Hier staat dus de onder-
kant van de ventilatiestrook direct met de 
buitenlucht in verbinding. Bij het nieuwe 
ontwerp sluit deze echter de bovenzijde 
van een spouwmuur af (Zie schets). Verse 
lucht moet dus via het vlak bij de grond 
aangebrachte luchtrooster en de spouw-
muur gaan om het terrarium te bereiken. 
Brengen wij nu vlak boven genoemd roos-
ter in de spouw een verwarming aan, dan 
is het zeer eenvoudig hiermede de bakken 
vorstvrij te houden. Daar, waar deze aan 
de achterzijde niet tegen de huismuur doch 
vrij staan, wordt door een dubbele bodem 
ook de spouw aan de achterkant van ver-
warmde lucht voorzien. 
Vrijwel elke bak heeft een aparte met een 
kraan regelbare watertoevoer, een vijver-
tje met een hierin gemonteerde overloop. 
De laatste kan zijn water via draineer-
buisjes in een miniatuur zinkputje lozen. De 
waterleiding ligt in de spouwmuur, even-
als de kronen, die via metalen deurtjes 
(voorzien van sloten om kinderhandjes te 
weren) in de buitenmuur, bereikbaar zijn. 
Alle terraria hebben direct achter de ven-
tilatiestrook een betonnen vijvertje, dat 
vrijwel overal in gebruik is, al is dit bij de 
„droogteminnende" dieren haast geheel 
met stenen en planten aan het oog ont-
trokken. Doel hiervan is om de grotere 
relatieve droogte, die bij dit systeem dreigt 
te ontstaan (immers de van buien aange-
voerde lucht wordt dan in de bak sterk 
verwarmd en dus relatief aanmerkelijk 
droger), te elimineren. 

Het voorste deel van de bovenkant van 
het gehele complex is afgedekt met glas, 
ten einde de inhoud enigszins tegen slag-
regens te beschermen. Deze ruiten rusten 
aan de achterzijde op een over alle terra-
ria doorlopende lichtbak, waardoor de mo-
gelijkheid ontstaat de levende have ook 
's avonds te verzorgen. 
Tekening D. P. v a n Wljk 

door D. P. van U/ijk, Bussum 
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Van boven naar beneden: 

1. Een gedeelte van het fundament. 

2. De verlichting wordt gemonteerd. 

3. Terraria in gebruik. 
De lage glaistrlppen zijn goed te zien. Op de voor. 
grond geheel rechts edn van de oude bakken. 

4. De terraria gezien bij avond, met ontstoken verlichting. 

Foto's: D. P. van Wl)k 

Bovendien verkrijgt zodoende, mede dank 
zij de beplanting, het geheel een niet on-
aardige entourage voor het geval dat het 
ervoor liggende terras op de, weliswaar 
zeldzame, zachte zomeravonden in gebruik 
is. Van begin Mei tot half September zijn 
de voorruiten van vele terraria vervangen 
door slechts 20 centimeter hoge glasstrip-
pen (bij grote hagedissen 25 cm). Voor-
delen: direct zonlicht en geen hinderlijke 
spiegelwerking. Mils de dieren enigszins 
gewend zijn en men de beplanting aan de 
voorzijde aan de korte kant houdt, behoort 
ontsnappen tot de zeer hoge uitzonde-
ringen. Voor de Muurhagedis en de Groe-
ne waterkikker moet men echter met veel 
hogere strippen werken (40—60 cm), terwijl 
een en ander absoluut niet te gebruiken is 
voor boomkikkers, vuurbuikpadden en alle 
salamandersoorten. Ik moet er echter de 
nadruk op vestigen, dat de hoekstijlen in 
hoek- en T-ijzer zijn uitgevoerd. Langs 
houten stijlen, ook indien deze goed ge-
verfd zijn, kunnen hagedissen gemakkelijk 
ontkomen. 
De zorgen voor de winterslaap zijn voor 
dit complex wel zeer eenvoudig. Aan het 
inwendige der terraria wordt niets gedaan. 
Afgevallen blad blijft liggen, de poeltjes 
worden vooral niet schoongemaakt, en het 
water blijft er in staan. Wie liever in de 
modder overwintert, kan zijn gang gaan. 
Het luchtrooster wordt aan de buitenzijde 
met een plank afgesloten om te snelle 
luchtcirculatie te voorkomen. Vervolgens 
wordt een rietmat aan de voorzijde en een 
er bovenop aangebracht, doch wij laten 
daar het glas vrij, zodat het in de bakken 
niet donker is. 
Eigenlijk behoef ik er dan van begin No-
vember tot Maart niet naar te kijken. Bij 
matige en strenge vorst wordt van de huis-
kamer uit gedurende enkele uren per et-
maal de zeer eenvoudige in de spouw 
liggende electrische verwarming ingescha-
keld. Deze bestaat uit enige gloeidraad-
spiralen (zoals gebruikt voor elementen 
van electrische kachels) elk uitgerekt tot 
3,50 m lengte, in serie geschakeld en en-
kele centimeters boven een met asbest ai-
gedekte lat gemonteerd, welke eenvoudig 
in de spouw geschouven kan worden. 



Waar vangen wij dit jaar onze dieren? 
Spaart uw inheemse herpeto-fauna! 

door Th. De vieeschauwer, Merksern (Belgie) 
Wij zijn zo zoetjes aan de zomer inge-
gaan en daarmede komt de tijd van excur-
sies en vacantie. Velen van ons verheugen 
zich er op, straks er op uit te kunnen 
trekken met vangbus en ander vangmate-
riaal. De schaduwzijde van dit alles vormt 
echter het feit, dat tal van reptielen en 
amphibieen in Nederland zo zeldzaam zijn 
geworden, dat het vangen er van een mis-
daad zou betekenen. Wij hebben o.a. al 
veel minder moois te lezen gekregen over 
de herpeto-fauna in de Nederlandse pro-
vincie Limburg. 
Maar wanneer men t6ch naar Limburg 
trekt, waarom dan niet even verder ge-
trokken naar de aangrenzende Belgische 
provincie Luik? Waarom geen jacht ge-
maakt op de Muurhagedis (Lacerta mura-
lis) op Belgisch gebied? Dddr is dit diertje 
nog zeer talrijk! 
De muurhagedis bewoont in Belgie nl. 
voornamelijk de Maasvallei en haar uit-
lopers *) benevens het gebied verder zuid-
waarts in de richting van Frankrijk. De 
afstand Maastricht—stad Luik en omgeving 
is slechts 27 kilometer en het gaan vangen 
van muurhagedissen in deze streken zou 
voor de Nederlandse terrariumhouder een 
oplossing van het terrariumdierengebrek 
betekenen, met betrekkelijk geringe finan-
ciele offers. De muurhagedis schijnt bij 
voorkeur de grijze rotsen, gelegen op het 
Zuiden, te bewonen, waar het diertje in 
barsten en spleten een veilige schuilplaats 
heeft. 
In tegenstelling tot wat men zou denken, is 
het vangen van muurhagedissen op zulke 
plaatsen een tamelijk eenvoudig karwei 
wanneer men het doet met een stropje, 
gemaakt van garen. De lengte van het 
slageind, dit is de afstand van stropje tot 
twijg, moet niet te lang zijn en ongeveer 
2 6 3 cm bedragen. 
Het grijpen van de hagedissen met de hand 
is in dit rotsachtig terrein uitgesloten en 
zoudt U dit toch proberen dan loopt U op 
zijn minst genomen een serie schrammen 
en builen op. 

Hoewel ook het Belgische gebied, dat 
Lacerta muralis bewoont, klein is van 
oppervlakte, komen er toch vele afwij-
kin'gen in kleur voor. Soms is een afstand 
van niet meer dan 25 kilometer voldoende 
om de kleur van de buik van het O van 
prachtig rood gevlekt naar bleek-roestig 
te doen overgaan. 
Verder nog iets paradoxaals. Zij zoeken 
weliswaar een zeer droge omgeving op 
maar hebben altijd dorst (een stropje dat 
nat is wordt steeds afgelikt). In de bossen 
heeft men kans bij regenweder de vuur-
salamander (Salamandra salamandra) aan 
te treffen, maar verder bijna overal (maar 
veel zeldzamer) slangen, zoals Gladde 
slang, Adder, Ringslang en tevens hazel-
wormen. 
Wil men slangen gaan vangen, probeert 
dan inlichtingen in te winnen bij de plaat-
selijke bevolking en met een beetje tact en 
diplomatie zal men precies te weten komen 
wat men wil weten en zullen vreemde ver-
gissingen, zoals het verwisselen van hazel-
wormen met adders en derg. worden voor-
komen. Tot slot, vangt slechts gezonde 
dieren en niet te veel; houdt rekening met 
uw accommodatie (ruimte in en op uw 
vervoermiddel, opbergmateriaal en be-
schikbare ruimte thuis). Wilt U dit jaar zelf 
gaan vangen, trekt dan de Maasvallei met 
haar zijdalen in en U bent verzekerd van 
een rijke buit, terwijl U uw zeldzame in-
heemse reptielen en amphibieen spaart! 

t) Ons lid W. L. Stals uit StramprolJ berichtte 
ons dat in de omgeving van Argenteau bij Vise 
(dus even over de grens onder Eijsden) honder-
den muurhagedissen op de rotsen te zien waren 
en dat in de omgeving van Luik door hem zeer 
veel hazel wormen waren gevonden. 
In de omgeving van Aywaille, aan de rlvier de 
Ambleve (zijrlvler van de Ourlhe) vlng uw redac-
teur in de maanden Junl/Jull vele malen larven 
van vuursalamanders, geelbulkpadden, vroed-
meesterpadden, hazelwormen en de vier soorten 
watersalamanders, terwijl er ook rlngslangen wer-
den waargenomen. 
Vooral de vier soorten watersalamanders waren 
er in enorme kwanta aanwezig. (Red.) 

Voortplanting van de zandhagedis in een buitenterrarium 
In 1951 heb ik het genoegen gesmaakt dat 
mijn Zandhagedissen, Lacerta agilis, in 
mijn buitenterrarium eieren hebben afge-
zet, waaruit later jonge hagedissen te 
voorschijn zijn gekomen. 
Het leggen en uitkomen der eieren heb ik 
zelf niet kunnen waamemen, zo eenvoudig 
ging het. Ik heb er namelijk niets aan 
gedaan! Midden Februari 1951 waren een 
volwassen 9 en een idem O zandhagedis 
uit de overwinteringskist in een klein 
kamerterrarium geplaatst om even later — 

door R. de Bruin, Slikkerveer 
einde Maart — overgebracht te worden in 
mijn buitenterrarium. Laat ik dit laalste 
terrarium even beschrijven. 
De hoogte Is plm. 90 cm, lengte 109 cm, 
breedte 5 9 ^ cm. De voorzijde bestaat uit 
gaas met een diameter van \4 cm wat de 
maaswijdte betreft. Het is geen horregaas 
maar de soort die men gebruikt voor 
kolenzeven en kelderramen, dus veel gro-
ver van maaswijdte dan het horregaas. 
E6n zijkant bestaat uit glas, terwijl de 
andere zijkant ten dele uit een strook van 
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A = dorre bladeren 
B = dopheide 
C = sedum 
D =: Thymus brltannlcus 

(zodevormende plant) 
E — steen om op te zonnen 
F = kllmtak 
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20 cm hoog gaas en daarboven een strook 
glas bestaat. De achterkant is van hout 
met een glazen bovenrand ter hoogte van 
plm. 20 cm. Het dak is geheel van gaas. 
De bodembak bestaat uit een schuin aflo-
pende zinken bak met gaatjes in het diep-
ste gedeelte om zodoende de afwatering te 
bevorderen. Het drainagewater kan door 
een een centimeter hoge kier — onder in 
de achterwand — vrij de tuin inlopen. 
Deze zinken bak rust op een houten bodem, 
terwijl hij aan alle zijden omgeven is door 
een houten wand. 
Een gazen deur voor aan de bak en een 
luikje van glas boven aan de achterkant 
completeren het geheel. U hebt dan een 
goede indruk van mijn buitenterrarium. 
Ongetwijfeld zullen velen opmerken dat 
het terrarium rijkelijk van gaas voorzien 
is, maar ik meende dat het zo best zou 
gaan, te meer omdat de beplanting dicht 
genoeg is om de dieren tegen eventuele 
tocht te beschermen. 
Het terrarium is tamelijk vochtig, zo voch-
tig dat de geheel verdorde struik dopheide, 
Erica tetralix, weer opleelde en opnieuw 
ging uitlopen. 
Op bijgaande schets geef ik een schema 
van de beplanting. 
fn dit terrarium kwamen dus zoals be-
schreven de zandhagedissen. Medio April 
zag ik hen in copula. Midden Mei ver-
plaatsten wij met vier man het terrarium 
naar een tuin aan de overzijde der straat. 
Kort daarop ontsnapte het O doordat het 
achterluikje open was blijven staan. Sinds-
dien staat hij als vermist opgetekend. 
Ondertussen werd het wijfje tengevolge van 
de copula steeds dikker, totdat zij op 
zekere dag, het was in het begin van 
Juni, broodmager was. „Die heeft eieren 
gelegd", dacht ik en prompt dook ik in 
het terrarium om te zoeken. Plantjes wer-
den opgelicht, ja zelfs de bladeren werden 
uit de bak gehaald om ze er later weer in 
te doen. Niets dat ook maar op een hage-
dissen-ei geleek werd gevonden. Omdat ik 
nog nooit zo iets had meegemaakt, zocht 
ik mijn toevluchf tot de literatuur teneinde 
te weten te komen wat ik met de eventueel 

nog te vinden eitjes zou moeten doen. 
Inderdaad vond ik een aantal artikelen 
over het kweken en verzorgen van hage-
dissen, over broedinsiallaties, enz. Daarna 
heb ik wederom het terrarium enige keren 
doorzocht, iets grondiger zelis dan de eer-
ste maal. Maar niets te vinden! Ik be-
schouwde het reeds als een mislukt geval 
en dacht niet meer aan de eieren. 
Intussen werden nog enkele bewoners aan 
mijn inventaris toegevoegd en wel twee 
zandhagedissen CO\ die ik op 8 Augustus 
op de Leusderheide nabij Amersfoort ving 
(een vrij jong en een bijna volwassen 
exemplaar), alsmede drie boomkikvorsen, 
Hyla arborea en twee hazelwormen, Anguis 
fragilis. 
Wie schetst mijn verbazing toen ik op 
27 Augustus om half een in de middag op 
een sedumplantje in de weinige zon die 
er was een zeer jong hagedisje zag liggen 
(met staart mede ongeveer 7 cm l a n g ) . . . 1 
Ik stond versteld en het was mij een raad-
sel hoe het beestje tijd en gelegenheid ge-
vonden had om door mij volkomen onop-
gemerkt uit het el te komen en op te 
groeien tot een lengte van bijna 7 cm. Ik 
had nl. al weer een paar maal flink geroerd 
in het terrarium om de boomkikvorsen en 
hazelwormen eens goed te kunnen bekij-
ken (dit is een typische fout die vele 
pasbeginnende terrariumhouders begaan; 
steeds maar rommelen in de bak, waar-
door vele dieren niet tot rust kunnen 
komen, ziek kunnen worden met al de 
narigheid daaraan verbonden. — Red.). 
Op de middag van dezelfde dag lichtte ik 
een steen, die in mijn terrarium is neer-
gelegd om de dieren te laten zonnen, op 
om te kijken of dat lamme mierennest, dat 
ik een paar dagen te voren er onder had 
ontdekt, nog aanwezig en intact was. Wat 
zag ik? Het mierennest was weg en languit 
en net ontwakend lag daar een tweede 
piepjonge en heel kfleine agilis! Daarna heb 
ik nog vijf jonge zandhagedisjes plus een 
staart (het hagedisje dat aan die staart 
heeft gezeten is waarschijnlijk opgegeten) 
in de bak aangetroffen. In totaal moeten 
er dus acht jongen zijn uitgekomen. 
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Vijf van de jonge hagedissen heb ik onge-
veer een maand in een kleiner terrarium 
verzorgd, teneinde ze beter te kunnen 
voeden met regenwoimpjes en spinnetjes. 
28 October zijn de diertjes weer in het 
grote terrarium gezet in afwachting van de 
winterslaap. Door bijzondere omstandig-
heden ben ik gedwongen mijn reptielen en 
amphibieen in het buitenterrarium (gevuld 
met dorre bladeren) te doen overwinteren, 
waarbij ik hoop dat alles goed gaat. Mijn 
enige vrees is een strenge winter. 
Deze gebeurtenissen zijn voor mij aanlei-
ding de volgende conclusies te trekken: 
1. Zandhagedissen zijn niet van die uitge-
sproken „droogtedieren" waarvoor zij in 
het algemeen worden versleten. 
Zorg dus in een zandhagedissenterrarium 
niet voor een „sahara"-droogte, maar 
houdt het wat vochtig. 
Tot nu toe las ik nog steeds dat deze 
reptielen in een droog terrarium moeten 
worden gehouden, maar in de vrije natuur 
heb ik hen dikwijls waargenomen op voch-
tige plekken altijd bij loofstruiken of 
-bomen of daar waar hei overqing in bos. 
Altijd lagen er bladeren op die plaatsen, 
die vaak vochtig, ja dikwijls kletsnat waren 
en deze bladeren zijn de schuilhoeken 
dezer dieren. Ook in de zeer droge duinen 
in de omgeving van Katwijk trof ik eens 
een agilis aan die direct wegschoot in 
dicht struikgewas met een vochtige onder-
grond van bladeren. 
2. Bij het houden van inheemse dieren 
kan men het beste veel gaas gebruiken. 
Door dit gaas kruipt het ongedierte, zoals 
mieren, spinnetjes, bladluizen, enz., waar-
aan naar ik meen de kleine hagedissen 
hun leven te danken hebben. Het weer, de 
zon, de regen en de wind hebben vrij spel. 
Het is alles echt, behalve dan de hevige 
slagregens en hagelbuien, welke ontbre-
ken, want als dergelijk noodweer losbarst 
dek ik het geheel af met een plaat eterniet. 
3. Men kan eieren van inheemse reptielen 
in een goed ingericht terrarium het beste 
laten ov> de plaats waar zij gedeponeerd 
zijn, want aan gebruikers van apparaten 
waarin de eieren kunstmatig zijn of worden 
uitgebroed vraag ik: „Hoeveel eieren zijn 
er in die handige apparaatjes al te gronde 
gegaan?" 
Het „kweken" van hagedissen op de hier-
boven beschreven wijze is wel zo prettig, 
omdat je er niets aan behoeft te doen, 
alleen kom je zo af en toe voor buiten-
gewoon plotselinge en aangename verras-
singen te staan! 

Graag maken wij enige opmerkingen naar 
aanleiding van door schrijver getrokken 
conclusies. 
1. Dat Lacerta agilis zich niet op matig 
vochtige terreinen ophoudt hebben wij nog 
nergens kunnen lezen. Wel is het een vast-
staand feit dat agilis een typische bewoner 
van de duin-, zand- en heidegrond is en 

van veel warmte houdt. Dit houdt helemaal 
niet in, dat het dier zich niet ten tijde van 
gevaar in een hoop vochtige bladeren of 
in een dicht struikgewas met vochtige 
ondergrond terugtrekt. Nooit zullen wij hem 
vinden op zuiver vochtige gebieden zonder 
een ondergrond ol nabijheid van zand, dus 
bijv. in moeiasgebieden. In een terrarium 
waar nimmer — hoe goed ook ingericht — 
een biologisch evenwicht zal heersen als 
in de vrije natuur, bestaat bovendien het 
gevaar dat, wanneer zandhagedissen te 
vochtig worden gehouden, zij last krijgen 
van de gevreesde pokkenziekte. Men moet 
dus met overleg te werk gaan en nooit 
overdrijven, dus geen sahara-droogte en 
geen natte boel. 

2. Wij kunnen ons voorstellen dat ver-
scheidene terrariumhouders het aesthetisch 
niet verantwoord achten 66k de voorzijde 
van gaas te maken. Inderdaad heeft het 
gaas het voordeel dat de zonnestralen 
direct de dieren kunnen bereiken, zodat 
zij kunnen profiteren van de ultraviolette 
stralen, hetwelk met glas niet het geval is 
omdat dit de stralen „wegzeeft". Aan de 
andere kant is het zo, dat het wel eens 
lastig kan zijn omdat bijv. kleine voeder-
dieren weer door de mazen van het gaas 
kunnen ontsnappen. De vraag is nu maar: 
komt in de practijk meer klein ongedierte 
(dat als voedsel kan dienen) door de ma-
zen van het gaas in het buitenterrarium 
of lopen er van de ingezette kleine voeder-
dieren meer uit? Dat de weersinvloeden 
voile vat op het terrarium hebben kan op 
de lange duur wel eens een groot nadeel 
blijken te zijn, vooral als het terrarium niet 
van steen of metaal vervaardigd is. Wij 
denken maar aan het gaan trekken van 
het houten geraamte, het roesten van het 
gaas, enz. 
En wat gebeurt er als er plotseling een 
noodweer losbarst en wij zijn niet thuis 
omdat onze werkzaamheden ons overdag 
elders doen zijn? 
3. Natuurlijk kan men zeer veel succes 
hebben wanneer men de eieren in het ter-
rarium laat, maar dan moeten "wij de 
oudere dieren, die over het algemeen gra-
ven, rennen en bovendien kannibalistische 
neigingen hebben, er uit halen (terraria 
van uitzonderlijk grote afmetingen buiten 
beschouwing gelaten). Kan dat niet, dan 
kunnen broedapparaten — waarvan al 
veel systemen in ons tijdschrift zijn bespro-
ken — goede diensten bewijzen. Voor-
delen: als de eieren uitkomen zijn de 
jongen direct gei'soleerd, vallen dus direct 
op en kunnen ogenblikkelijk onder con-
dole worden gesteld en derhalve niet wor-
den opgegeten door oudere exemplaren. 
Met beide methoden hangt alles af van de 
oplettendheid en activiteit waarmede de 
terrariumhouder zijn „broeierij" behandelt. 
Ieder kieze dus de voor hem of haar meest 
geschikte werkwijze. 
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HERPETO-GEOGRAFISCHE DIENST 
Documentatiedienst voor het 
verzamelcn van gegevens over 
de geografische verspreiding 
van reptielen cn amphibieen in 
Nederland.-Alle corresponden-
tie, deze dienst betreifende, le 
richten aan de heer D. P. van 
Wijk, Amerst. straatweg 45, te 
Bussum. 

De Blauwe kikvors 
door D. P. van Wijk, Bussum 

In de tijd van een jaar zijn er in ons tijd-
schrift vier publicaties verschenen over 
de vondst van een of meerdere ,blauwe 
kikvorsen" u). In drie van deze medede-
lingen wordt met nadruk gesproken van 
„hemelsblauw gekleurde dieren die be-
halve de kleur geheel met Rana esculenta 
Linne overeenkomen". 
Dat dit onderwerp onze lezers nog steeds 
bezig houdt blijkt thans weer uit een bij 
de redactie ontvangen bericht van de heer 
H. Meijers te Amsterdam over de vondst 
van een groot aantal blauwe kikvorsen 
tijdens de Paasdagen in de omgeving van 
Leersum. i 
Het lag o.i. op de weg van onze dienst 
een en ander eens aan een nader onder-
zoek te onderwerpen, waarvoor prompt 
door bovengenoemde waarnemer nauw-
keurige gegevens werden verstrekt. De 
omschrijving, die de heer Meijers ver-
strekte, luidde als volgt: „Zo blauw als 
een nieuw bankbiljet van tien gulden, ove-
rigens in alle opzichten gelijkend op Rana 
temporaria temporaria Linne, gedeeltelijk 
in copula en bezig met het aizetten van 
eieren". Dat een blauw exemplaar eieren 
afzette is echter niet waargenomen. 
Vier weken na de Paasdagen beschiklen 
wij over voldoende gegevens om ter 
plaatse een onderzoek te kunnen instellen. 
Vier weken van overwegend warm en 
droog weer. Het poeltje was vrijwel uit-
gedroogd. Van larven viel niets meer te 
bekennen, ook niet in de ermede in ver-
binding staande sloot, doch wel waren 
vele exemplaren van Rana temporaria 
temporaria Linne en — wat wij niot ver-
wacht hadden — Rana arvalis arvalis 
Nilsson aanwezig. Eveneens werden enkele 
zeer iraai groene exemplaren van Rana 
esculenta Linne aangetroflen. 
Zowel van de Bruine- als van de Heikik-
vors kon een flink aantal worden onder-
zocht. Het bleek dat de 9 9 normaal geel 
tot bruin gekleurd waren; de CFCF daaren-
tegen hadden behalve een blauwe keel 
nog vaak een meer of minder blauwe 
glans over de zijden en de kop. Geen 
enkel exemplaar was echter uitgesproken 
blauw. 
Enkele dieren werden in een terrarium 
gedurende veertien dagen geobserveerd, 
waarbij bleek, dat de blauwe glans die 
deze kikkers bezaten, vrij snel verdween. 
Het ligt voor de hand hier dus aan te 
nemen, dat de door de heer Meijers ge-
1) Zie 9e jaarg.. Biz. 88 en lOe jaarg., Biz. 
24, 24, 32. 

constateerde blauwe kleur bij de Bruine 
kikvors slechts tijdelijk is en alleen bij de 
mannelijke dieren optreedt tijdens de paar-
tijd, dus een bronstkleur. Dit wordt beves-
tigd in de literatuur. Gaan wij deze eens 
na dan blijkt het, dat slechts in twee van 
de negen nageslagen werken over de 
blauwe kleur gesproken wordt. Dit zijn het 
alom bekende boek „Terrarienkunde" van 
Dr W. Klingelhoffer en de onlangs ver-
schenen prachtige publicatie van Dr Mal-
colm Smith „The British Amphibians and 
Reptiles" (Zie no. 272 van onze biblio-
theek). Over de Bruine kikvors schrijft 
Klingelhoffer: „Das briinstige Mdnnchen 
zeigt uns einen schammig aufgetriebenen 
Korper, der manchmal einen zart blaue 
Schimmer, oft eine blaugraue Kehle hat", 
terwijl in het Engelse boek te lezen staat: 
,The skin of the male in the breeding sea-
zon becomes more slimy and acquires a 
spongy appearance, due to an increase 
in the size of the lymphspaces of the epi-
dermal layer. The frog then may acquire 
a bluish colour, particularly noticeable on 
the back and throat. The colour is not due 
to pigment but to light interference". 
De Heikikvors vergelijkend met de Bruine 
kikvors zegt Klingelhoffer: „Der blaue Reif 
ist bei den Manchen hdufiger und ausge-
sprochener". 
Is de kleur van de Bruine- en de Heikikker 
tijdelijk (of hij bij dezelfde exemplaren 
ieder jaar even sterk optreedt valt sterk te 
betwijfelen), dit blijkt niet het geval te zijn 
bij Rana esculenta Linne. Smith schrijft 
hierover: „Continental specimens very oc-
casionally are blue instead of green. I have 
never seen any of that colour in England". 
Men moet hierbij wel bedenken dat de 
verspreiding van deze kikker in Engeland 
uiterst beperkt is. Dat zij zeer zeldzaam 
is blijkt ook uit de mededelingen van 
Klingelhoffer: „Trotzdem ich schon seit Jah-
ren den „Blauen nachjage, ist er mir bis 
jetzt noch nicht gelungen, einen zu er-
wischen" . . . en wij lezen dan even verder: 
„Prof. W. J. Schmidt, Bonn, stellte fest, dasz 
es sich um teilweisen Albinismus handelte, 
indem das Lipochrom, das Fettgelb, in der 
Haut fehlte". v^>eU 
Hier is dus de kleur Tijdelijk en zou zelfs 
misschien erfelijk kunnen worden, ofschoon 
men in dat geval waarschijnlijk wel meer-
dere exemplaren bij elkaar aangetroffen 
zou hebben. Bij de Bruine kikvors zou hel 
interessant zijn te onderzoeken hoe het 
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komt, da t zo 'n bijzonder groot a a n t a l 
b l a u w e d ieren in e e n poeltje door de heer 
Meijers is w a a r g e n o m e n . 
Misschien m a g het b o v e n s t a a n d e nog eens 

jMftc imwioieYen, 
r Ui 

RZE£P 
Als dit nummer verschijnt wordt de tweede 
zend ing ter rar iumdieren , afkomstig uit d e 
Veren igde Staten v a n Noord-Amerika, ver-
wach t of is r e e ds b innen. 
Het ons v a n te voren toegezonden adv ie s 
vermeldt , da t deze zending b e v a t : 
enke le jonge I g u a n a i g u a n a ( leguaant jes) , 
en ige p rach t ig e s c h i l d p a d d e n , t.w. Terra-
p e n e c. Carolina, Kinosternon s. subrubrum, 
Chrysemys p . p ic ta , j onge Deirochelys reti-
cu la ta( l ) , G r a t e m y s p . p s e u d o g e o g r a p h i c a , 
Ch rysemys p . dorsa l i s . Voorts enige Rana 
c l ami tans (kikvors) en w a t spec i a l e soor-
ten s a l a m a n d e r s o.a. Desmogna tus f. fuscus 
en Ple todon c. c inereus . 
G e g a d i g d e n kunnen zich w e n d e n tot d e 
Importdienst van „Lacerta", p . a. Ouwe-
hand's Dierenpark, Rhenen. 
Indien m e n opgeeft w a a r v o o r men even-
tueel in te resse heeft, on tvangt men n a a a n -
komst v a n d e dieren prijs- en v o o r r a a d -

FROPAGANDA DOOR LEDEN 
Op de grote Mlssietentoonstelling, welke te Venlo 
werd gehouden was ook een stand aanwezlg van 
„Lacerta". Onze leden in Venlo hadden onder 
bezielende leldlng van de heren H. Hermans en 
G. v. d. Burgt Jr. een kleine show opgezet, op-
geluisterd met twee reclame-llchtbakken waarin 
glazen 18 x 24 dlapositieven met foto's van ter-
raria en terrariumdieren waren opgenomen. 
Onze Venlose leden hebben tesamen met ons lid 
Fred Sijbers uit Tegelen iedere avond tekst en 
uitleg gegeven aan de drommen belangstellenden, 
en daarbij weer eens gedemonstreerd op welke 
wijze een goed lid prachtig propagandistisch werk 
voor onze vereniging kan doen. Heren, daar in 
Limburg, onze hartelljke dank! 

VRAAG-, AANBOD- EN RUILRUBRIEK 
Ons lid J. J. Cock, Notarls te Monnikendam, stelt 
beschlkbaar kweekportles wasmaden (larven) a 
f 1,— per flinke portie, welke opbrcngst geschon-
ken wordt aan de kas der vereniging! 
Gegadigden worden verzocht een blikken bus 
(ter grootte van een sigarenklstje) prima ge-
sloten, met retourporti en fl,— in te zenden, 
waarna toezendtng volgt. 

Onze bibliothecaris A. T. Reijst, Hoogstraat 47, 
Koog aan de Zaan heeft nog beschlkbaar: 
complete, ongebonden Jaargangen van ons tijd-
schrift No's 7, 8 en 9 a f 5,10, franco per post, 
losse nummers van oude Jaargangen (waarmede 
op zlchzelf geen complete Jaargangen kunnen 
worden samengesteld) a 15 cent per nummer. 
enige exemplaren van de fraaie, 20 pagina's tel-
lende, schitterend geillustreerde brochure: „De 
Verspreiding der reptielen en amphibieen in Ne-
derland", prijs slechts 50 cent. 
Bestellingen door storting op zijn prlve postreke-
nlng: 310551. Lectuur, die een bron van kennis 
vormt! 
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aan tonen , da t het heus we l d e moei te 
w a a r d is ook a a n „ g e w o n e k ikke r s " a a n -
dacht te bes t eden , zoals door onze dienst 
a l v a k e r is a a n g e v o e r d . 

V&tWW otdtol 2e :enW 
opgave' , w a a r n a men b innen drie d a g e n 
kan bestel len. 
BENUT UW KANS OM ENIGE VAN DEZE 
ZELDZAME EN MOOIE REPTIELEN EN 
AMPHIBIEEN TE BESTELLEN. 

Verder b e s t a a t d e k a n s , da t b innen niet a l 
te l a n g e tijd enke le exempla ren v a n Pseu-
demys r. rubriventr is b innenkomen, e e n 
bu i tenkans je voor de s c h i l d p a d d e n k e n n e r , 
want deze soort wordt s t e eds ze ldzamer . 
Zelfs is de mogeli jkheid niet u i tges loten, da t 
d e ze ldzaams te s c h i l d p a d v a n d e Ver-
en igde Staten, Clemmys mueh lenberg i , n o g 
deze zomer in een v a n d e zend ingen ver-
t egenwoord igd zal zijn! 
En zo zorgt „LACERTA" voor h a a r l eden en 
da t a l les voor s lechts / 9,50 contributie per 
j aa r , 
Schrijft nog heden uw brief n a a r onze 
Importdienst! 

* (vervolg v a n p a g i n a 74) 
lijk niet). De Eenteenskink drinkt niet zo 
v a a k , m a a r bezoekt toch g e r e g e l d het 
bass in , da t in elk g e v a l a a n w e z i g dient 
te zijn. Zij rolt er zich soms h e l e m a a l in 
op, zodat a l l een d e kop b o v e n wa te r uit-
steekt. 
De biotoop is: Heuvelacht ig , b e g r o e i d ter-
rein, gel i jkend op onze duinhel l ingen . De 
grondsoort b e s t a a t uit rode , l o s sach t i g e 
grond. 

BESTUDERING HERPETO-FAUNA IN DE 
VRIJE NATUUR 
De Volkshogeschool „Overcinge" te Havelte (Dr.). 
organlseert dit Jaar weer de traditionele natuur-
studleweken van 26 Juli t/m 2 Augustus en 11 
t/m 17 Augustus. Programma op aanvraag gratis 
verkrijgbaar. Als excursieleider speciaal voor de 
Insecten en reptielen treedt op de heer J. Polder 
uit Kampen. 

NIEUWE UITGAVEN 
Zeer onlangs verschenen In de V.S. twee belang-
rijke boekwerken, namelijk: ,.Handbook of Turt-
les" door Archie Carr en ,,Amphibians of Western 
North America" door Robert C. Stebbins. Beide 
boeken kosten $ 7,50. Aan eerstgenoemd stan-
daardwerk wordt In het volgend nummer een recen-
sie gewijd. 
De mogelijkheid bestaat. dat het Augustusnum-
mer wegens vacantie van het personeel van onze 
drukker en van uw redacteur lets later dan 
anders verschijnt. 
Met uw correspondentie gelleve u er rekening 
mede te houden, dat uw redacteur afwezig is 
van 26 Juli tot en met 10 Augustus. 


