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De dieren in mijn oerw/oud-terrarium 
door Max Steiger, Bazel 

De planten in mijn oerwoudterrarium 
zijn zo in en door elkaar gegroeid, dat het 
geheel werkelijk lijkt op een echt stukje 
oerwoud. Het gebeurt vaak, dat ik in geen 
dagen een dier in deze plantenwildernis 
kan vinden, niettegenstaande er ongeveer 
dertig dieren in leven. 
Het mooiste reptiel, dat er in verbleef, was 
een Anolis Ricordi baleatus van het eiland 
Haiti. Helaas is het in de afgelopen herfst 
aan een kaakontsteking gestorven en het 
bevindt zich thans in een museum. Van 
genoemd eiland bezit ik nog drie Dilikop-
anolissen, die zeer interessant zijn. In 
schrikhouding krijgen zij van de kop tot 
aan de punt waar de staart begint een 
zeven millimeter grote kam en de wit-
achtige keelzak wordt drie centimeter 
groot. De dieren zijn altijd bruin; in schrik-
houding krijgen zij op beide zijden een 
ruittekening in donkere kleur. Ook bevin-
den zich in het terrarium een dozijn Anolis 
caroliniensis, waarvan de kleuren wisse-
len van licht- tot donkergroen of van licht-
tot donkerbruin. In schrikhouding krijgen 
de CJCf een kleine kam van ongeveer 3 
millimeter. De keel wordt rood en circa 
2 centimeter lang. 
Wanneer de OO de imponeerhouding aan-
nemen en elkander toeknikken en achter-
na jagen ziet men een schouwspel, dat 
nauwelijks te beschrijven valt. Het is een 
heen en weer rennen in het terrarium, een 
tegen de ruiten springen, elkaar grijpen, 
zodanig dat alle twee naar beneden val-
len om echter op hetzelfde moment weer 
op een tak te springen. Ook kon dikwijls 
door mij worden waargenomen, dat anolis 
zich spiegelde in de ruiten; dan wordt 

Anolis Ricordi 
Foto: H. Waldner 

geknikt, een sprong tegen de ruit en de 
ontgoocheling wordt dan beloond met een 
naar beneden vallen. 
Van het begin af bezit ik ook 2 Hyla caro-
liniensis en sedert een jaar een Hyla Hype-
rolius uit de Belgische Congo. Dat zijn 
wel de fraaiste kikvorsachtigen, die ik ooit 
heb gezien. De poten zijn rood, de buik 
wit met rode spikkels, de keel wit en geel-
rood gespikkeld, terwijl de rug zwart is 
gekleurd met iijne, gele tekeningen. Ieder 
exemplaar is weer anders. Waar de buik 
in de rug overgaat zijn de diertjes licht-
tot donkerblauw. 

81 



Bij het eerste exemplaar, dat ongeveer een 
jaar geleden in mijn bezit kwam, kon ik 
een interessante waarneming verrichten. 
In de herist werd hij van boven wit en 
deze kleur heeft hij ook behouden. Nie-
mand kon mij zeggen waarom. Begin van 
dit jaar kreeg ik weer drie nieuwe exem-
plaren er bij en binnen twee dagen had 
de boomkikvors zijn oorspronkelijke kleur 
teruggekregen! 
Bovendien dient dit oerwoud-terrarium nog 
als winterverblijf voor een Bombina bom-
bina L. (Roodbuikige vuurpad), die ik 
reeds twaalf jaar bezit en voor vier Bom-
bina variegata L. (Geelbuikpad), die ik 
destijds uit larven opkweekte en reeds 
tien jaar in mijn bezit heb. Gedurende vier 
winters hebben deze vuurbuikpadjes het 
koude jaargetijde in dit terrarium door-
gebracht. Men moet hen niet zoeken op 

Vaak horen wij van moeilijkheden om tro-
pische reptielen en amphibieen gedurende 
de winter te voorzien van voederdieren. 
Doorgaans is de voorraad vliegen in de 
winter ontoereikend en zijn deze alle reeds 
uit de poppen gevlogen alvorens de vorst 
zijn intrede doet. 
Toch kan men zonder veel moeite en last 
het gehele jaar door beschikken over vele 
soorten vliegen, mits men maar weet hoe 
een en ander aan te pakken. 
Laten wij ons houden bij de vlees- en vis-
vliegen. Wij moeten daarbij bedenken dat: 
a. als wij vlees als aas gebruiken, wij 

kans lopen kleine en glimmende vlie-
gen te krijgen, waaronder een aantal 
onvolgroeide of niet volkomen gevorm-
de vliegen. Dit is echter niet altijd het 
geval. 

b. als wij vis als aas nemen, wij waar-
schijnlijk minder mislukte en ook veel 
grotere matblauwe vliegen kunnen kwe-
ken. Ook hier geldt dit niet als een wet 
van Meden en Perzen. 

Wanneer wij succes willen hebben moeten 
wij als volgt te werk gaan. Van een flinke 
blikken bus, welke wat de naden betreft 
absoluut hermetisch gesloten moet zijn, 
wordt de rand aan de bovenzijde naar 
binnen omgeslagen, zodat deze iets naar 
beneden aihangt, waardoor alle pogingen 
van de vliegenmaden om te kunnen ont-
snappen veiijdeld worden. Op de bodem 
worden een paar stukjes hout gelegd en 
daarop wordt een houten of blikken bakje 
gezet, dat enigszins poreus moet zijn. Ik 
nam hiervoor steeds een leeg aardbeien-
bakje. op de bodem wordt wat zaagsel 
gestrooid. In dit gevlochten bakje, dat dus 
een a twee centimeter van de bodem af 
staat, deponeert men het aas, wat mager 

de bodem maar boven in de takken, in 
de wirwar van planten of in de kelken 
van de Bromelia's. Nooit had ik gedacht, 
dat de vuurbuikpadjes zulke goede klau-
teraars waren. 
In de lente van 1951 heb ik uit een berg-
beek in de omgeving van Bazel acht lar-
ven van de Vuursalamander (Salamandra 
sal. maculosa) medegenomen en opge-
kweekt. Gedurende de afgelopen winter 
hebben ook deze dieren de wintertijd in 
het oerwoudtarrarium doorgebracht. Ik 
deed dit omdat men van mening is, dat 
in onze omgeving of uitsluitend gestreepte 
of uitsluitend gevlekte exemplaren zou-
den voorkomen, welke stelling ik met deze 
acht dieren kan weerleggen, want zij zijn 
beslist van een worp afkomstig en toch 
bevinden zich daarbij gestreepte en ge-
vlekte exemplaren. 

vlees (rauw en liefst niet te vers) of vis. 
Over het geheel (dus zonder deksei) wordt 
een stuk kippengaas gelegd (verzwaard, 
om diefstal door katten tegen te gaan) 
waarop een stuk glas, zodat geen druppel 
water er in kan vallen. De bus met inhoud 
en bedekking plaatsen wij op het dak, in 
de dakgoot of in de tuin, liefst uit de wind 
en in de zon. Reeds na enige uren kan 
men de eieren, die de vliegen op het aa s 
hebben gelegd, waamemen. Wanneer de 
temperatuur medewerkt groeien de maden 
snel, om — na volwassen te zijn (na ca. 
zes dagen zijn zij op voile wasdom) — de 
voederhoop te verlaten, teneinde zich te 
kunnen verpoppen. Zij kruipen uit het klei-
ne voederbakje en belanden op de met 
zaagsel bedekte bodem van de bus. Naar 
gelang het weer wordt begonnen de ma-
den te conserveren. Doorgaans is dit de 
periode September/October. Voor een late 
kweek — bij zacht winterweer in de maan-
den November/December — heeft men een 
zeer geschikte plaats nodig, nl. waar veel 
winterzon is en geen wind, derhalve een 
plaats op het Zuiden of Zuid-Oosten. 
Zij worden in een goed sluitende blikken 
bus gedaan, die voor driekwart gevuld is 
met matig vochtig wit zand. Zelf gebruik 
ik hiervoor een bus van vijf liter inhoud, 
waarvan bodem en wanden met een laagje 
mastiek (teer) zijn bestreken. Maden en 
poppen worden gewoon boven op dit zand 
gestrooid. Na een dag zijn de maden alien 
in het zand gekropen en .ingelegd" voor 
de winter. Naar believen kunnen wij dan 
de poppen (de bekende bruine cocons), 
die dus niet in het zand kunnen wegkrui-
pen, uit de bus verwijderen en weggooien 
of hen in het terrarium deponeren ten-
einde hen daar in te laten uitkomen. 

Een vliegenvoorraad voor de winter 
door Th. de Vleeschauwer, Merksem (Belgie) 
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In het deksei van de bewaarbus is een 
gat uitgespaard, dat dichtgesoldeerd is 
met zeer fijn kopergaas (voor doorluch-
ting). Dagelijks wordt de inhoud uit de 
kweekbus gelicht en gedeponeerd in de 
bus met wintervoorraad. Soms kan men 
tot ver in de nazomer en herfst hiermede 
doorgaan, Na enige tijd gebeurt het wel, 
dat een aantal maden zich tot vliegen 
metamorphoseert. Deze kunnen dan direct 
worden opgevoederd of uit de bus ver-
wijderd en weggedaan. De madenvoorraad 
wordt immers dagelijks aangevuld. Indien 
het aas geheel of ten dele is uitgeput moet 
men natuurlijk een nieuw stukje neerleg-
gen. Komen er nachtvorsten dan moeten 
wij de bus met wintervoorraad daartegen 
beschutten, waarbij een ieder dit op de 
voor hem geeigende wijze moet zien op 
te lossen. In het bijzonder wanneer de 
voorraad koel gehouden wordt kan het 
aanleggen van zo'n wintervoorraad en het 
conserveren van de maden het vraagstuk 
van het voederen van tropische dieren in 
de wintermaanden grotendeels oplossen. 
Om u een idee te geven van het rende-
ment van zo'n kweekbus kan ik melden, 
dat ik verleden jaar nog met Kerstmis plm. 
'n halve liter jonge maden kon ,,inleggen", 
zodat mijn werkelijke totaalvoorraad op 
dat moment (toen de koude inviel en ver-
dere inleggerij onmogelijk werd) enkele 
liters zuivere maden bedroeg, niettegen-
staande het feit dat ik ondertussen, in de 
periode September/December, mijn dieren 

Kweek van chalcides ocellatus 

Begin Mei 1950 kwamen, voor het terra-
rium van Ouwehands Dierenpark te Rhe-
nen, enkele Chalcides uit Tunis en Sicilie 
aan. Hel exemplaar uit Tunis was een 
prachtig, gaaf, groot 9 ; de Sicilianen 
waren CfCf, waarvan twee met door ge-
vechten zwaar gehavende, maar weer 
herstelde staarten. 
In het begin waren de dieren zeer schuw 
en verscholen zich bijna de hele dag on-
der het zand van hun verblijf. Na enige 
weken echter waren zij gewend aan het 
voortdurend voorbijschuifelen van het 
publiek en zaten zij zich vaak te warmen 
onder de lamp. 
Zij bewoonden een groot terrarium met een 
dikke laag zand en fijn grind. Door 
bodemverworming (centrale verwarming) 
plus nog een 100 Watt lamp heerste in hun 
bak een temperatuur van 26 a 30° C. Als 
bij deze verwarming ook nog wat zonne-
warmte kwam, werden de dieren zo leven-
dig, dat het vaak tot hevige gevechten 
tussen de OCT kwam en daarna tot parin-
gen. De hele zomer en vroege herfst 

steeds met vliegen heb kunnen voederen. 
Wil men voederen, dan worden enige soep-
lepels van het witte zand uit de bus ge-
schept, uitgezeefd, waarna men de over-
blijvende poppen en maden in het terra-
rium deponeert. De maden kruipen in de 
bodemgrond, komen dan door de warmte 
na circa twee weken uit, terwijl de poppen 
op de bodem blijven liggen en meestal — 
varierend met de temperatuur in de tropen-
bak — binnen acht dagen uitkomen. Het 
is misschien niet overbodig er op te wij-
zen, dat wij de vliegen veel longer in 
het leven kunnen houden (eenmaal uitgezet 
of uitgekomen in het terrarium) wanneer, 
wanneer wij deze wat voedsel toedienen, 
vooral als er wat veel tegelijk in de bak 
rondvliegen en zij dus niet direct allemaal 
verorberd worden. Dit voederen kan ge-
schieden met bv. wat suiker of suikerwater. 

Een terrariumhouder, die zijn zaakje 
serieus beheert, kan het dus zo regelen, 
dat hij steeds vliegen in het terrarium 
heeft. Tenslote nog een raadgeving. Moet 
men in bussen ol vliegenvangers ge-
kweekte, resp. gevangen vliegen in het 
terrarium uitzetten, dan moet dit aan de 
donkere zijde van het terrarium gebeuren. 
De vliegen hebben nl. de gewoonte steeds 
naar het licht toe te vliegen om te trachten 
te ontsnappen. Door hen dus op de don-
kerste plek los te laten loopt men de 
minste kans dat zij in eens ontsnappen en 
in de kamer komen. 

en mabuifa vittata 
door P. Kui^ten 

Chef Insectarium en Terrarium 
Ouwehands Dierenpark, Rhenen. 

gingen deze paringen door; dat zij ook 
resultaat hadden bleek, doordat het 9 in 
het begin van 1951 steeds dikker werd. 
In de loop van de morgen van 14 Febr. 
1951 vond ik in het terrarium negen jonge 
Chalcides. Daar de Cf<3 met veel ijver 
jacht maakten op hun kroost en misschien 
reeds enige jongen opgegeten hadden, 
werden de kleintjes uit de bak gevangen 
en overgebracht in een apart terrarium. 
Al dezelfde dag aten zij gretig van kleine 
kakkerlakken (Blatella) en jonge meel-
wormpjes. 
Een jong, dat op 14 Febr. al niet zo erg 
vlug was, stierf op 17 Febr. Zijn staartje 
was in allerlei rare kronkels gegroeid en 
ook de wervelkolom van de rug was niet 
normaal. De lengte zal zonder de kron-
kels tussen 714 en 9 cm gelegen hebben. 
Voorlopig hielden de jongen zich overdag 
schuil op de warmste plekken in het zand. 
Toen het weer wat zonniger werd en ook 
hun terrarium bij de lamp- en bodemver-
worming nog wat zonnestralen kreeg, 
kwamen ze meer te voorschijn en zaten 

83 



uren op een steen of tak op ongeveer 
15 cm van de lamp. Op 20 Maart 1951 
stierf, zonder zichtbare oorzaak, weer een 
jonge skink. Hij zag er goed gevoed uit, 
had geen verwondingen en was ongeveer 
11 cm lang. Verder zijn er tot nu, half Juli 
1951, geen verliezen geweest. Chalcides 
ocellatus heeft als verspreidingsgebied 't 
Apenijnse Schiereiland, de eilc-nden Elba, 
Sicilie, Sardinie en Tunis en Algiers. 
Minder succesvol was de kweek met 
Mabuya vittata. Op 6 Mei 1950 ontvingen 
wij een O en 9 uit Israel. Nadat zij wat 
gewend waren aan het gedrentel, het getik 

Enkele maanden geleden ontving Pater 
Miltenburg, leraar biologie aan het Sint-
Thomas College in onze stad, een Vinpoot-
salamandertje (Cf), (Triturus helveticus 
Raz.), afkomstig uit Arcen, een dorp, dat 
plm. 12 km ten noorden van Venlo ligt aan 
de rijksweg Venlo—Nijmegen. Nu is pater 
Miltenburg een goede vriend van ons en 
wij werden dan ook al spoedig op de 
hoogte gesteld van deze bijzondere vangst, 
waardoor natuurlijk onze nieuwsgierigheid 
was opgewekt. 
Want wanneer je zo'n diertje gebracht 
wordt uit een omgeving, die nog niet in de 
literatuur vermeld staat (o.a. niet in het 
laatste verslag van de Herpeto-geograii-
sche Dienst) dan ga je onmiddellijk aller-
lei gissingen en veronderstellingen maken. 
Je vraagt je af, of je hier werkelijk te doen 
hebt met een nieuwe vindplaats van Tritu-
rus helveticus, zoals „onze" vinpootsala-
mander op zijn „Zondags" heet, of dat het 
maar een enkel exemplaar betrof en ver-
der ben je natuurlijk benieuwd, hoe de 
biotoop is van dit aardige salamandertje, 
gesteld natuurlijk dat er meerdere exem-
plaren zouden voorkomen, te meer omdat 
hieromtrent nog maar zo weinig bekend is. 
Wel, Woensdag 30 April waren wij vast 
van plan om op al onze vragen een ant-
woord en liefst een bevestigend antwoord 
te krijgen. Op die bewuste Woensdag nl. 
konden wij met ons drieen — allemaal 
enthousiaste Lacerta-mensen, met een be-
vriende relatie meerijden naar Arcen, wat 
nog altijd een stuk gemakkelijker is dan 
er zelf heen te moeten fietsen. Het weer 
was prachtig, de stemming best en onze 
verwachtingen waren hoog gespannen. 
Tegen een uur of vier draaiden wij de 
inrijlaan in, die naar het klooster St. Paul 
leidt. Hier lag ons doel, want van pater 
Miltenburg hadden wij vernomen dat een 
van de fraters van dit missiehuis de Vin-
pootsalamander gevangen had. Deze frater 
bleek echter bij informatie niet thuis te 
zijn. Dat was dus een tegenvaller, maar de 
broeder-portier had er geen bezwaar tegen, 
dat wij zelf eens op het terrein gingen 

tegen de ruiten en andere verontrustingen 
door het publiek, begonnen reeds op 28 
Mei levendige paringsspelen. De eerste 
werkelijke copulatie vond plaats op 30 Mei 
1950 en twee maanden later — 3 Aug. 
1950 — werden drie jongen geboren, die 
tijdens de geboorte uit het eivlies kropen. 
Op 17 Aug. 1950 stierven zij alle drie aan 
eigenaardige witte gezwellen aan de buik. 
Reeds op 23 Sept. werden weer vier jongen 
geboren. Ook deze stierven, na ongeveer 
tien dagen aan bovengenoemde gezwellen. 
Mabuya vittata bewoont Noord-Afrika en 
West-Azie. 

rondneuzen. Hij bracht ons naar een klein 
beekje — de Roobeek geheten — waar 
volgens zijn zeggen wel eens salamanders 
waren gevangen. Deze Roobeek bleek een 
stromend beekje te zijn, dus zag het er niet 
naar uit, dat wij onze begeerde vinpootjes 
hier zouden moeten zoeken (alhoewel men 
ze in Engeland in langzaam-stromend 
water heeft aangetroffen). Overigens was 
de Roobeek, die de scheiding vormt tussen 
de gemeenten Well en Arcen, een heel 
aardig waterloopje, niet in het minst door-
dat er hier en daar langs de kant volop 
gele dovenetels stonden te bloeien. Ook 
de vogels hadden het hier best naar hun 
zin, want overal in hel hakhout lieten de 
fitissen, tjiftjaffen, roodborstjes en nachte-
galen zich horen. Wij hadden echter onze 
zinnen nu oenmaal gezet op de vinpoot-
salamander en schonken daarom verder 
geen aandacht meer aan de Roobeek. 
Rechts van de beek kwamen wij nu bij een 
poel, die aan een kant reeds was (vol-
gegroeid) volgegooid met takken, boom-
stronken en allerlei afval en aan de 
andere kant werd omgeven door berken 
en elzestruiken en hier en daar een — 
waarschijnlijk aangeplant — robinia boom-
pje. Verder was het langs de rand begroeid 
met lisdodden, biezen en een Epilobium-
soort. Die poel trok direct onze aandacht 
door de prachtig Groene waterkikvorsen 
(Rana esculenta L.), die inderdaad gras-
groen waren, en zich lagen te zonnen op 
de „theeblaren" van het fonteinkruid, of 
op de frisgroene veenmospollen, waaruit 
u dus kunt opmaken, dat ons poeltje al 
aardig aan het „verlanden" was. 
De waterstand was dan ook maar gering. 
Open water was er eigenlijk niet, want 
alles zag groen van het „flap". Omdat je 
immers nooit weten kunt hoe een koe een 
haas vangt, besloten wij toch maar even 
het net er door te halen, wat, gezien die 
taaie, slijmerige wiermassa, nog niet zo 
gemakkelijk was. Laat ons nu bij die eerste 
trek al beet hebben! 

Ja, en u raadt het natuurlijk al, wat er in 
ons net zat. Ja, inderdaad, een heuse 

Op zoek naar de vinpootsalamander 
door G- v. d. Burgt, Venlo 
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Draadstaartsalamander — een andere Ne-
derlandse benaming voor Triturus helve-
ticus — die, evenals de naam vinpoot- of 
zwemvoetsalamander, duidt op een van die 
karakteristieke determinatiekenmerken van 
deze salamandersoort, nl. het enkele milli-
meters lange draadvormige aanhangsel 
van de staart. Aan dit „draadje" konden 
wij onze gevangen salamander dan ook 
direct herkennen. Verder werd het eigenlijk 
een beetje eentonig, want na die eerste 
keer was het practisch telkens „raak". 
Binnen een half uur hadden wij dan ook 
drie paartjes gevangen, die nader onder 
de loupe werden genomen. 
Behalve de vinpootjes, waarom het ons 
begonnen was, kregen wij ook nog naar 
ik meen driemaal een Cf van Triturus vul-
garis in het net. 
Ook tien-doornige stekelbaarzen en geel-
gerande watertorren bevolkten het poeltje. 
Hiermede zouden wij dus aan het einde 
van ons relaas zijn, wanneer wij ook nog 
niet — min of meer als klap op de vuurpijl 
— twee volwassenen salamanders vingen 
(alle twee 9 9 ) , die nog in het bezit waren 
van hun uitwendige kieuwen. Om eerlijk 

te zijn moeten wij er echter wel bijvertel-
len, dat wij nog niet voor de voile honderd 
procent zeker zijn dat het hier wijfjes van 
de vinpootsalamander betrof. 
Gezien echter onze ervaring met de vin-
pootsalamander (wij hebben deze aller-
aardigste salamanders nl. een heel jaar 
lang thuis in een aquarium kunnen obser-
veren; het betrof hier exemplaren, afkom-
stig uit Noord-Frankrijk, zodat wij wel 
enigszins vertrouwd zijn geraakt met de 
habitus en de gedragingen van deze soort) 
geloven wij wel, dat wij hier te maken 
hebben met neolenische vinpootsala-
manders. 
Neotenie is het verschijnsel, dat dieren, die 
normaal op een bepaalde tijd zouden 
moeten metamorphoseren van larve tot 
volwassen dier, deze gedoanteverwisseling 
uitstellen of zelfs geheel opgeven. Zij blij-
ven dan in larvekleed voortleven en kun-
nen aldus ook tot voortplanting komen. Het 
verschijnsel is vooral bekend bij salaman-
ders, waarbij het ook het eerst werd vast-

gesteld en waar het optreedt in samenhang 
met een abnormaal ontwikkelde schild-
klier. 
Wat ons echter heel erg interesseert is de 
vraag, of er onder de leden van „Lacer!a" 
salamander-specialisten of deskundigen 
zijn, aan wie gevallen van neotenie bij 
Triturus helveticus bekend zijn. 
Zover wij weten komt dit verschijnsel in 
ons land alleen voor bij Triturus vulgaris. 
Verder zijn wij natuurlijk erg benieuwd of 
wij er in zullen slagen, deze neotenische 
draadstaart-wijfjes tot voortplanting te 
brengen; al onze hoop is, wat dat betreft, 
op het volgend jaar gevestigd, want dit 
jaar nog zullen deze wijfjes wel niet meer 
tot ei-afzetting komen. Eerst wanneer deze 
volwassen salamanders zich in het larve-
kleed ook voortplanten, is er met recht 
sprake van neotenie. De beide door ons 
gevangen neotenische exemplaren zijn, 
gezien hun grootte, nog niet geslachtsrijp 
— in het hoeveelste jaar na de metamor-
phose is een salamanderwijfje eigenlijk 
geslachtsrijp? — zodat wij ook om deze 
reden niet verwachten, dat zij zich dit jaar 
nog zullen voortplanten. Verder is het dan 

nog de grote vraag, of deze diertjes wor-
kelijk stabiel neotenisch zijn (dieren, waar-
bij het vermogen te metamorphoseren 
voor goed verloren is gegaan), want wij 
hebben gelezen dat bij gewone waiersala-
manders, die zich in larvevorm voortplan-
ten, de metamorphose meestal toch nog 
optreedt na de eerste voortplanting in 
larvekleed. 
Tot slot van dit artikeltje nog een opmer-
king over de zuurgraad (pH) van het water 
waarin wij onze „draadjes" vingen. 
Wij zijn jammer genoeg vergeten een mon-
siertje van het water mede te nemen om 
thuis de pH te bepalen, maar wij ver-
onderstellen wel dat het water licht „zuur" 
geweest zal zijn, met het oog op de blade-
ren, die wij met het net van de bodem 
opvisten en de boomstronken, die in het 
water lagen te vergaan, waardoor er 
natuurlijk een aantal organische stoffen, 
waaronder vaak „organische zuren" in het 
water oplost. 
Gaarne zouden wij eens van amateur-her-

mm 

Triturus helveticus RaZ. <J. Bij het staartaanhangsel Is het ..draadje" vergroot. 
Tekening G. v. d. Burgt Jr. 
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petologen uit Breda of Bergen op Zoom 
vernemen of de Vinpootsalamander, die 
daar vrij algemeen moet zijn, op overeen-
komstige plaatsen voorkomt als hier in 
Arcen. 
Voor een samenvattende beschrijving van 

Het zal terrariumhouders niet onbekend 
zijn, dat slangen dikwijls gedurende zeer 
lange tijd voedsel weigeren. Minder be-
kend is, dat hagedissen dit ook vaak doen. 
Het gebeurt wel, dat pas gekochte dieren 
een heel seizoen weigeren voedsel tot zich 
te nemen. Het mannetje van de Parelhage-
dissen (Lacerta lepida) is hierin een spe-
cialist, maar ook de piepjonge parelhage-
dissen, net uit de eieren gekomen, hebben 
er een handje van. 
Ook bij hazelwormen komt langdurige 
voedselweigering voor, in het bijzonder bij 
de jonge, pas geboren diertjes. Van een 
nest hazelwormen vreten er hoogstens drie 
van de tien, soms heeft men er slechts een 
en dikwijls zelfs niet een, die wil vreten. 
Deze „Ghandi's" weigeren alle eten en 
blijven deels een a twee maanden leven 
(naar gelang de temperatuur). 
De overige gaan in de winterslaap. Door-
gaans wordt dan ook het opkweken van 
pasgeboren hazelwormen gekwalificeerd 
als een lastig karwei, maar in hoofdzaak 
vindt dat zijn oorzaak in het feit, dat men 
niet tijdig de hongerstaking heeft opge-
merkt. 
Nu zal dwangvoedering, op de manier 
zoals wij dat gewend zijn met onze 
slangen, bij de hagedissen en de hazel-
wormen weinig effect hebben en geen 
resultaten opleveren, want het voedsel 
wordt of wel uitgebraakt, of wel onvol-
ledig verteerd de andere dag (dikwijls 
ook na dagen) anaal uitgestoten. Boven-
dien is het bij pas geboren hagedissen of 
hazelwormen practisch onmogelijk de 
muiltjes te openen om daar voedsel in te 
duwen. Wij moeten dus andere methoden 
van dwangvoedering gaan toepassen. 
Allereerst proberen wij het met de zgn. 
„temperatuurswis?elingmefhode". 
Heeft men ogenschijnlijk gezonde dieren, 
die niet willen eten, dan moeten deze wor-
den afgezonderd. De terriperatuur late men 
geleidelijk en langzaam dalen totdat zij 
het vrij koud hebben (tocht moet vooral 
worden vermeden). Na hen enige dagen 
koud te hebben gehouden jaagt men de 
temperatuur gevoelig op, terwijl tevens 
bestraling door een electrische lamp van 
40 a 50 Watt plaats moet vinden (afstand 
lamp—rug van het reptiel circa 6 6 7 cen-
timeter). Dit verwekt bij de koudbloedige 
dieren een lichaamstemperatuur op van 
ongeveer 45° C. Na enige dagen met voe-
deren te hebben gewacht wordt tenslotte 

het uiterlijk, de verspreiding, de voortplan-
ting en de verzorglng van de Vinpootsala-
mander, volsta ik met te verwijzen naar 
een artikel van de hand van de heer Th. J. 
P. Cornelissen in het October-nummer 1948 
van „Lacerta" (7e jaargang No. 1). 

wat voedsel toegediend, liefst een geva-
rieerd menu, zodat de dieren kunnen kie-
zen. Groot is de kans dat zij zich laten 
verleiden. Hebben zij eenmaai toegehapt, 
dan is alle leed geleden en men behoeft 
dan alleen maar te zorgen dat de hagedis 
ol hazelworm nog enige dagen op de hoge 
temperatuur wordt verzorgd met zijn ge-
liefkoosd voeder. Langzaam hangt men de 
lamp wat hoger en na enige tijd zijn zij 
geacclimatiseerd en zij kunnen bij hun 
soortgenoten worden geplaatst. Vaak heeft 
men ook succes door een goed etende 
soortgenoot bij een niet-eter te plaatsen 
Boekt men ondanks al deze moeite geen 
resultaten en verkeert men in de vaste 
overtuiging dat de hagedis of hazelworm 
physiek gezond is, zodat er alleen sprake 
kan zijn van psychologische factoren, dan 
kan de zgn. ..dorstmethode" worden toe-
gepast. 
Men gaat hierbij als volgt te werk. Een 
eten-weigerende hagedis of hazelworm 
wordt zo droog mogelijk ondergebracht, 
bijv. in een bak met een zeer dun laagje 
zaagsel of fijne houtkrullen. De laag moet 
dun zijn, opdat de dieren zich niet kunnen 
onttrekken aan de warmte. 
Tevens ontzegt men hen alle drinken en 
handelt nu verder als hierboven genoemd, 
waarbij men hen goed onder controle 
houdt. 
Bij kleine exemplaren bemerkt men na een 
a twee dagen, bij grote na drie a vier 
dagen, een vermindering van de lichaams-
omvang. De flanken vallen in en het lijkt 
of zich op de staart overlangse strepen 
gaan vormen. Dan is de hoogste tijd van 
ingrijpen gekomen! 
Een goed gevulde meelworm wordt door 
middel van een veiligheidsscheermesje 
van de kop ontdaan, zodat een dikke, wit-
gele brij te voorschijn komt. Door deze 
meelworm met het pincet aan het andere 
einde beet te pakken, komt de brij nog 
meer uit het lichaam. 
De meelworm met brij houdt men voor de 
bek van het reptiel en wrijft de snuit vol 
met de vochtige brij. Nu zien wij, dat de 
bek met een begrijpelijk genoegen wordt 
afgelikt en ondertussen blijven wij de 
meelworm tegen de bek aandrukken. Ook 
hier is de kans weer groot, dat na enig 
belikken de hagedis of hazelworm de kop 
scheef gaat houden, even aandachtig gaat 
toekijken, om dan plotseling de meelworm 
met pincet en al te grijpen om te trachten 

„Dwangvoederen van hagedissen zonder dwang 
door Th. de Vleeschauu/er, Merksem, Belgie 
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een en ander naar binnen te werken. Heeft 
men dit eenmaal bereikt, dan gaan wij 
langzamerhand gave meelwormen voede-
ren, waarbij, als de dieren verzadigd zijn, 
lauw drinken wordt toegediend. Mocht het 
ondanks alle moeite niet komen tot een 
toehappen, dan dienen wij direct te stop-
pen en dadelijk drinken te geven. Vermoe-
delijk zal het dier dan toch lichamelijk 

niet in orde zijn en moeten wij gaan zoeken 
naar andere middelen om de ziekte — die 
het dier dan ongetwijfeld heeft — te kun-
nen bestrijden. 
Jonge, uit de winterslaap komende hazel-
wormen, alsmede volwassen exemplaren, 
heb ik met deze methode met succes meel-
wormen laten eten. 

Een vijand van Bufo Bufo? 
door R. van lersel, Den ttaag 

Herhaaldelijk kan men lezen, dat onze ge-
wone pad dikwijls slachtoffer wordt van 
een der vliegensoorten Lucilia bufonivora 
en Lucilia sylvarum. Deze vliegen zouden 
hun maden deponeren op de neus van de 
pad, alwaar zij in de neusopeningen door-
dringen en de pad van binnen opvreten. 
Ik heb een dergelijk slachtoffer gevonden 
in Augustus 1947 in het park „Ockenburg" 
te Loosduinen, zodat het feit op zichzelf 
voor mij wel vaststaat. Toch kan ik het 
niet eens zijn met de mening, dat deze 
vliegen zich op de neus van een pad zou-
den neerzetten om daar hun eieren of ma-
den te deponeren. Naar mijn mening zal 
geen enkele pad rustig blijven als een 
vlieg, welke soort dan ook, op haar neus 
gaat zitten. In het terrarium komt zoiets 
wel eens voor, zoals ik meermalen heb 
geconstateerd, doch dan had het dier in 
kwestie ook zoveel gegeten, dat er niets 
meer bij kon en het rustig een digestie-
slaapje hield, (in zo'n geval heb ik echter 
nimmer iets bemerkt van het afzetten van 
eieren) maar in de natuur komt dat niet 
voor. In Juni 1950 beleefde ik echter een 
voorval, waaruit naar mijn mening de 
kwestie kan worden verklaard. Ik had na-
melijk een groot aantal vliegen gevangen 
van allerlei soort, en in mijn terrarium 
losgelaten. Het was zeer warm weer. 

Op een gegeven moment merkte ik, dat 
mijn pad een dikke vlieg beloerde en, 
omdat ik het altijd weer aardig vind te 
zien, hoe handig zij die weet te pakken, 
lette ik goed op. Op het moment, dat de 
paddetong de vlieg raakte, zag ik een wit 
bergje uit het achterlijf van de vlieg ko-
men. Op hetzelfde ogenblik raakte de pad 
dit bergje slechts even met de neus aan. 
Het gevolg was, dat een gedeelte aan 
haar neus vastplakte. 
Onmiddellijk begreep ik, dat dit vliegen-
eieren waren. Snel heb ik de pad uit het 
terrarium genomen en zorgvuldig de neus 
gereinigd. Het witte bergje heb ik van de 
grond verwijderd en met een loupe be-
keken. Het waren geen eieren. doch zeer 
kleine maden. Een aantal vliegen (het be-
trof hier groene Luciliae) heb ik uit de bak 
weggevangen en toen bleek, dat de vlie-
gen zo „overrijp" waren, dat bij de minste 
aanraking de maden uit het lichaam ge-
perst werden. Vermoedelijk was dit een 
gevolg van de grote warmte, want bij ver-
schillende vroegere gelegenheden heb ik 
met vangen groene vliegen „uitgekne-
pen", waarbij altijd slechts eieren te voor-
schijn kwamen. 
Mijn conclusie is nu, dat de Luciliae niet 
bepaald vijanden van onze pad zijn, doch 
dat het hier betreft de ,,risico van het vak!" 

BOEKBESPREKING 
„HANDBOOK OF TURTLES" door Archie 
Carr. 

Uitgever: Comstock Publishing Associates, 
Ithaca, U.S.A. Prijs: % 7,50. 

Sedert Clifford Pope zijn boek ..Turtles of 
the United States and Canada" schreef 
verscheen er geen Amerikaans standaard-
werk meer in de V.S. over schildpadden. 
Nu heeft Professor Archie Carr een nieuw 
werk het licht doen zien van 557 pagina's, 
dat — geillustreerd met 37 zwart-wit teke-
ningen, 23 landkaarten en 82 foto's — een 
waardige voortzeting is in de reeks van 
Comstock „handbooks". 
Behalve de 79 soorten en ondersoorten, 
voorkomend in de V.S., Canada en de 
Mexicaanse provincie Baja California, die 
uitvoerig en met grote wetenschappelijke 
nauwkeurigheid beschreven worden, geeft 
het inleidend gedeelte uitgebreide be-
schouwingen over de ademhaling, bloeds-

omloop, afscheiding, spijsvertering, voort-
planting, zintuigen, gedrag en schrander-
heid; omvang, groei en leeftijd; aanpas-
singsvermogen; de schildpad en de mens, 
het economisch gebruik, methoden om 
schildpadden te vangen, lichaamsbouw en 
terminologie. Van elke soort vindt men 
weer een opgaaf van het verspreidings-
gebied, specifieke onderscheidingsken-
merken, beschrijving van het uiterlijk, bio-
toop, habitus, voortplanting, voedsel en 
economische belangrijkheid. 
Een uitvoerige index en een literatuurlijst 
van niet minder dan 68 pagina's besluiten 
het werk, dat geheel op zwaar kunstdruk-
papier is uitgevoerd. Een schitterend deter-
mineerboek. J. Th. ter Horst. 
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VAN Jt. IMPORTBERICHTEN 

Momenteel zijn bij de heer Th. J. P, Corne-
lissen, Pleiadenstraat 146, Haarlem Noord, 
beschikbaar (aanbiedingen geheel vrijblij-
vend): 
Geelbuikpadden, afkomstig uit de Palts 
(Duitsland), per stuk 50 cent; een Clemmys 
caspica rivulata, Kaspische moerasschild-
pad, afkomstig uit Israel, geacclimatiseerd 
en goed etend, / 3,—; Coluber viridi-flavus 
carbonarius (pracht-exemplaar), Aziatische 
zwarte varieteit van de Toornslang, een 
exemplaar a / 5,—. 
Men lette er dus op, dat bovenstaande die-
ren bij de heer Cornelissen, onze secretaris, 
moeten worden besteld. 
Bij onze Importdienst, p.a. Ouwehands' 
Dierenpark te Rhenen, zijn momenteel nog 
te koop een aantal fraaie Berberpadden 
(dit zijn prachtig getekende padden, af-
komstig uit Noord-Afrika), 10 cm groot, 
prijs per stuk / 4,—. 
Liefhebbers van Spaanse reptielen en am-
phibieen en Noord-Amerikaanse Anolissen 
kunnen alvast hun aanvragen bij Ouwe-
hand indienen, want in de loop van de 
maand Augustus worden enige zendingen 
uit Spanje en het zuiden van Noord-Ame-
rika verwacht. 

Onze leden Wijffels en Delleman uit 's-Her-
togenbosch zijn ook actief geweest en heb-
ben met een Noord-Amerikaanse herpeto-
loog dieren geruild. Zij ontvingen reeds 
twee zendinaen uit de V.S. en bieden nu 
het overcomplete materiaal aan onze leden 
aan. De zeer hoge vrachtprijzen en de 
kosten van de in ruil gezonden dieren zijn 
oorzaak, dat zij de dieren niet gratis kun-
nen aanbieden, maar er een vergoeding 
voor moeten vragen. Het volgende prima 
materiaal bieden zij aan: 
Anolis carolinensis / 3,— per stuk, 5 ex. 
beschikbaar. 
Sceloporus undulatus hyacinthinus, volwas-
sen dieren, afkomstig uit de staat New Yer-
sey, 6 ex. beschikbaar. 

Sceloporus occidentalis occidentalis, vol-
wassen dieren, aikomstig uit de staat Cali-
fornie, 3 ex. beschikbaar. 
Sceloporus occidentalis bisereatus, volwas-
sen dier, eveneens aikomstig uit Califor-
nie, 1 ex. voorradig. 
De prijs voor de Sceloporus is / 4,— per 
stuk. 
1 Iguana iguana, (Leguaan), jong diertje 
uit Venezuela, prijs niet opgegeven. 
Voor hagedissen-liefhebbers het neusje van 
de zalm! 
Aanvragen te richten aan ons lid K. Delle-
man, Pieter Borsiraat 28, 's-Hertogenbosch. 
Alle aanbiedingen ook geheel vrijblijvend. 
Wie het eerst komt, het eerst maalt. 
Wij herhalen nog eens de conditie: U kunt 
nu reeds uw wensen kenbaar maken, bij 
aankomst ontvangt u dan voorraad- en 
prijsopgaaf en wanneer u dan binnen drie 
dagen als lid van „Lacerta" uw bestelling 
plaatst, ontvangt u de dieren tegen gere-
duceerde prijs, welke alleen voor onze 
leden geldt. 
Wij vestigen er nog de aandacht op, dat 
over het algemeen dieren, die later in het 
seizoen aankomen, sterker en beter gevoed 
zijn dan dieren, die in het allervroegste 
voorjaar ten verkoop worden aangeboden, 
want laatstbedoelde zijn vrijwel alle 
exemplaren, die juist uit de winterslaap of 
-rust komen en dus tamelijk verzwakt zijn. 
Profiteert dus deze maand nog van onze 
aanbiedingen. 
In verband met de importen, die wij dit 
jaar hebben gedaan, verzoekt de redacteur 
om een beschrijving van die reptielen en 
amphibieen, die tot nu toe nog niet in een 
van de reeds verschenen negen jaargangen 
van ons tijdschrift behandeld zijn. 
Toevoeging van de allereerste ervaringen 
in het terrarium zal zeer op prijs worden 
gesteld. Helpt mede ons maandblad 
actueel te houden! 

Verbeterlng 
In het Jullnummer is in het artikel ,,De blauwe 
kikvors" een storende fout geslopen door het 
wegvallen van het woord: ,,niet". Men leze der-
halve op pagina 79, 6e regel van onderen, rechter 
kolom, als volgt: ,.Hier is dus de kleur niet 
tijdelijk en . .. enz." 

HERPETO-GEOGRAFISCHE DIENST 
Hebt U Uw vondsten en/of waarnemingen 
reeds per documentatiekaart doorgegeven? 
Vergeet het vooral niet! Honderden kaar-
ten werden na het verschijnen van het laatste 
verslag reeds ontvangen. 
Ook in September en October kunnen waar-
devolle waarnemingen worden verricht ten 
behoeve van een algehele inventarisering 

van de Nederlandse herpeto-fauna. Let ook op het betrekken van de winterkwartieren, waar 
en wanneer! Zorgt dat 66k Uw waarneming in het volgend overzicht kan worden verwerkt. 

Documentatiedienst voor het 
verzamelen van gegevens over 
de geografische verspreiding 
van reptielen en amphibieiin in 
Nederland. Alle corresponden-
tie, deze dienst betreffende, te 
richten aan de Heer D. P. van 
Wijk, Amersf. straatweg 45, te 
Bussum. 
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