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Een gelukkige kweek met een droevig einde 
door J. Blom, den Welder 

In Augustus 1951 ontvlng ik van onze 
bibliothecaris een drietal Gladde slangen 
(Coronella austriaca Laur), waarvan een 
C? en twee bezette Q 9 - Een der wijfjes 
heeft de reis echter niet overleeid, wat 
vermoedelijk (volgens mijn mening) aan 
de vervelling is te wijten, die in de bus, 
waarin ze waren verzonden, slechts zeer 
gebrekkig kon geschieden. Het velletje hing 
nog in verscheidene kleine stukjes aan het 
lichaam, Dit in vergelijking met mijn ring-
slangen, waarvan ik de meeste keren de 
velletjes prachtig mooi, haast ongeschon-
den, uit het terrarium kan halen. 
Het overgebleven stel maakte het verder 
uitstekend en ook met eten had ik geen 
last. De hagedisjes, die ik in het terrarium 
deed, waren meestal een paar dagen later 
verdwenen. Een paar weken na de ont-
vangst kwam het 9 een paar dagen niet 
te voorschijn. 
Mijn eerst gedachte was ziekte, want het 
weer was gunstig voor de Gladde slang. 
Op een namiddag ging ik nog eens even 
kijken bij de bak en zag tussen de be-
planting een klein bruin rolletje liggen. Bij 
nader bekijken bleek het tot mijn groot 
genoegen een jong slangetje te zijn. Het 
wegblijven van de moederslang was dus 
hiermede al verklaard. Ongeveer een uur 
daarna lagen er vijf mooie jongen in het 
zonnetje te koesteren. De volgende dag 
was ook de moeder alweer present. Zij 
had dus voor het afzetten van de jongen 
een geschikt plaatsje opgezocht. Het ligt 
niet in mijn bedoeling, jonge dieren groot 

te brengen, want als men een dagtaak 
heeft, is dat eigenlijk niet te doen. 
Ik besloot echter, het deze keer toch maar 
eens te proberen. Het grootste bezwaar 
was echter het voedsel, wat ik dan ook 
al spoedig zou ondervinden. Als altijd 
rekende ik op een flinke hoeveelheid jonge 
zandhagedissen, maar natuurlijk was het 
juist deze keer mis. Na veel zoeken wist 
ik in het geheel vijf jongen uit het terrarium 
te halen en ik kreeg er later nog twee 
van een jong vriendje, die bij mij in de 
straat woont. Hier bleef het bij en zo had 
ik voor de vijf slangetjes slechts zeven 
hagedisjes. Daarvan was er met een week 
niet een meer over. 
Interessant te zien, hoe die enkele weken 
oude slangetjes, evenals de oude, hun 
prooi vangen en verslinden. Ik zag zo'n 
jong hagedisje naar een slangetje toe 
kruipen, dat in rusthouding lag. Het arge-
loze hagedisje besnuifelde het slangetje 
en kroop toen op de rug hiervan! Ik stond 
er naar te kijken in afwachting van wat 
er gebeuren zou en heb toch niet gezien 
hoe ze dat zo vlug had gedaan. Het hage-
disje lag netjes omstrengeld door het 
slangetje met de kop in de bek daarvan. 
Een poosje daarna kwam de winterslaap, 
die ze ook goed hebben doorstaan. Daarna 
kwam het vraagstuk weer: voedsel. Ik heb 
toen van alles geprobeerd, echter zonder 
succes. Waar ze nog zo lang van hebben 
geleefd weet ik niet, maar het was intussen 
Juli 1952 geworden. Nu had ik nog hoop 
op de jongen van het Q van mijn Levend-
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Het terrarium waarin de schrijver van dit artikel zijn slangen houdt Foto J. Timmerman. Den Helder 

barende hagedissen (Lacerta vivipara), die 
ik toen alle dagen kon verwachten. Die 
dag kwam al spoedig en ik wist er twee 
voor mijn slangetjes uit de bak te halen, 
hoewel er beslist zes zijn geweest. Ik kreeg 
weer wat hoop en dacht ze nu te kunnen 
behouden tot de jonge zandhagedissen 
geboren werden, maar het was al te laat. 

Dezelfde week gingen ze alien achter 
elkaar dood. 
(Hier dringt zich dus de voor ons interes-
sante vraag op: welke voederdieren nemen 
de jonge Gladde slangen na het ontwaken 
uit de winterslaap in de vrije natuur tot 
zich? Weet een onzer leden dit? Red.) 

De ouderdom van de reptielen en amphibieen 
door Q. Mennes •}>, Qleisw/eiler 

Niettegenstaande vele enthousiaste natuur-
liefhebbers sedert jaren de terrariumkunde 
beoefenen, vele wetenschappelijke instel-
lingen met succes terrariumdieren verzorg-
den, blijft het feit bestaan, dat er in al die 
tijd maar betrekkelijk weinig over de 
levensduur van de reptielen en amphibieen 
bekend is geworden, althans hierover is 
maar zelden iets gepubliceerd. 
Het weinige dat ik daarover vinden kon 
volgt hieronder, in de hoop en met het 
verzoek, dat deze mededeling zowel door 
liefhebbers als door wetenschappelijk on-
derlegden op grond van hun eigen erva-
ringen aangevuld moge worden. 
Het ouderdomsrecord heeft naar het heet 
een reuzenschildpad (Testudo Daudinii). 
Deze schildpad — afkomstig van het eiland 
Egmont uit de Chagos-archipel in de 
Indische Oceaan — die reeds, toen zij 

gevonden werd in het jaar 1737, volwassen 
moet zijn geweest — zou af gaande op haar 
aard zowel als op haar buitengewoon 
langzame groei, de leeftijd van minstens 
300 jaren bereikt moeten hebben. 
In de oorkonde, opgesteld bij de over-
dracht van het eiland Mauritius in het jaar 
1810 aan de Engelsen, wordt een schildpad 
genoemd, die bij die overdracht reeds 
honderd jaar heette te zijn. Dit dier, dat in 
de cantine der artillerieofficieren gehou-
den werd, moet volgens Boulenger eerst 
kort geleden gestorven zijn. Ook andere 
veteranen onder de schildpadden werden 
reeds meerdere malen genoemd (zie o.a. 
Lacerta, zesde jaargang, biz. 44). 
Verder is er over de levensduur der rep-
tielen echter maar weinig bekend. Uit de 
orde der krokodillen is slechts een Chinese 
alligator (Alligator sinensis) bekend, die 
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na 52-jarige gevangenschap in het aqua-
rium van de Frankforter dierentuin in het 
jaar 1940 gestorven is. 
Van de hagedissen wordt slechts vermeld, 
dat een in 1881 gevangen hazelworm in 
het Hamburgse Zoologische Museum tot 
1914 geleefd heeft en dus de leeftijd van 
minstens 33 jaren bereikte; dat Pseudopus 
apus 12, een zandhagedis (Lacerta agilis) 
volgens pagina tien van deze jaargang 
minstens elf jaar en Uromastix acanthinu-
rus negen en een half jaar in gevangen-
schap bleef leven. Dit is alles wat ik over 
de hoogste leeltijden van reptielen te 
weten kon komen. Over de inlandse krui-
pende dieren (behalve over onze hazel-
worm en zandhagedis) in het geheel niets! 
Als oudste amphibie wordt een mannetje 
van de Reuzensalamander genoemd, dat 
door Von Siebold in 1829 uit Japan werd 
medegebracht, en in 1881 na een 52-jarige 
gevangenschap in „Artis" te Amsterdam 
gestorven is. Op dit dier volgen — wat 
ouderdom betreft — padden met veertig 
jaar, boomkikvorsen en alpenlandsalaman-
ders met vijftien, de Grote water- of kam-
salamander met twaalf, de Vuursalamander 
met elf, de Armsalamander (Siren lacer-
tina) met tien en de Alpenwatersalomander 
(Triturus alpestris) met acht jaren. 

Dit jaar (1952) is de marki als het ware 
overstroomd met kameleons. Overal waren 
ze in grote getale te koop. Ook ik kocht 
in het voorjaar voor hoge prijzen en bij 
verschillende handelaren een behoorlijk 
aantal van deze reptielen (vermoedelijk 
zijn het allemaal exemplaren van het soort 
dilepus), en hoewel ik alles gedaan heb 
wat in mijn vermogen lag om de diertjes 
zo goed mogelijk te verzorgen, zijn de 
meesten reeds gesneuveld. 
Of kameleons in gevangenschap moeilijk 
of gemakkelijk te houden zijn, daarover 
zijn de geleerden het niet eens. Ons lid 
Y. Werner te Haifa (Israel) schreef in 
„Lacerta": „Het kameleon is over het alge-
meen in gevangenschap niet moeilijk te 
houden", terwijl ons lid R. van Iersel in 
No. zes van de tiende jaargang van ons 
maandblad als zijn mening te kennen 
geeft: ..Van vele zijden hoort men 
de klacht, dat het kameleon moeilijk te 
houden zou zijn. Ik ben echter van mening, 
dat het tegendeel waar is". 
Otto Tofohr daarentegen schrijft in „Das 
Terrarium": „Helaas behoren de kameleons 
niet tot de gemakkelijkst in het leven te 
houden reptielen" en ook Dr Paul Kamme-
rer valt hem bij wanneer hij in „Das Ter-
rarium und Insectarium" mededeelt: „Het 
kameleon wordt nog steeds als een 
moeilijk te houden reptiel beschouwd", en 
ook in „Brehm's Tierleben" lezen wij: ,,Bij 

Zoals men ziet, zijn deze opgaven zeer 
gebrekkig en geven blijk 61 van een be-
trekkelijk korte levensduur van het dier 
of van hun ongeschiktheid om het lang in 
gevangenschap te kunnen uithouden (of 
van de onjuiste wijze van verzorgen resp. 
niet geschikte huisvesting van de dieren. 
Red.). Misschien krijgen wij mededelingen 
door uit de lezerskring, die een andere 
kijk op de levensduur van onze terrarium-
dieren in gevangenschap geven. 
Als wij de moeite nemen van een enquete 
onder onze leden, het doorlopen van boe-
ken in onze bibliotheek, ons eigen orgaan 
„Lacerta" hierop naslaan, dan zullen wij 
heel veel gegevens, waaronder zeer inter-
essante, vinden! 
In het Septembernummer van de tiende 
jaargang noemt Kouwenhoven al een 
leeftijd van zestien jaar van een vuursala-
mander. 
In een der laatste jaargangen van „Herpe-
tologica" of „Copeia" heeft hierover een 
uitgebreid artikel gestaan met vele heel 
belangwekkende gegevens. 
Als wij de grote dierentuinen dan boven-
dien nog aanschrijven, zou er uit al deze 
bronnen een prachtig gedocumenteerd 
artikel kunnen groeien. 

ter Horst. 

doelmatige behandeling kan, bij uitzonde-
ring en wanneer het dier door vangst of 
transport niet geleden heeft, het reptiel 
maandenlang, ja soms jarenlanq, in ge-
vangenschap worden gehouden". 
Tot zover wat de literatuur betreit. Van 
ons lid L. Wijffels ontving ik nog de mede-
deling: „Ik geloof, dat kameleons in een 
kanjer van een terrarium gehouden moeten 
worden met weinig andere dieren en geen 
andere bewoners; deze zijn voor hen geen 
vrienden". 
Nu hetgeen ik zelf te vertellen heb. 
Enige tijd geleden ontving ik bezoek van 
een dame wier dochter (een stewardesse 
bij de K.L.M.) enige kameleons had mee-
gebracht. Moeder en dochter wisten er 
geen raad mede en gingen advies inwin-
nen bij het inlichtingenbureau van een 
onzer grote dierentuinen. Het advies luidde: 
Geei ze maar vliegen, doch wij voorspellen 
u, u houdt ze toch niet in 't leven. Bij ons 
lukt het nooit. Zelf ontving ik onlangs van 
een bekend en zeer deskundig verzorger 
der terraria van een andere dierentuin een 
schrijven, waarin o.a. stond: „Ik geloof, dat 
van een groot aantal kameleons er wel 
enige zijn die het een hele tijd uithouden, 
maar dat de meesten plm. twee maanden 
na aankomst dood gaan". 
Alles bijelkaar niet erg bemoedigend en 
inderdaad: het is helaas zo. De enkele 
kameleons, welke ik nog over heb, zijn 

Zijn kameleons in gevangenschap moeilijk te houden? 
door J. J. Cock. Monnikendam 
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Chamaelo chamaeleon 

zeer beweeglijk, hebben bolle uitstaande 
oogleden en zijn doorlopend in actie. Zij 
torpederen vliegen, dat het een lust is, 
maar dat deden de andere exemplaren in 
den beginne eveneens, totdat zij, zonder 
verklaarbare oorzaak, op zekere morgen 
tekenen van verval vertoonden. Zodra de 
ogen maar even inzinken, langdurig ge-
sloten blijven, of de dieren doorlopend een 
gele kleur aannemen, is het reeds mis en 
is het doodvonnis getekend. 
Wat de temperatuur in mijn terrarium be-
treft, deze is voor de kameleons uitstekend 
(plm. 75 a 80 ° F., door Philips warmte-
lamp, type 13349-44, 100 Watt). Elke mor-
gen geef ik een lichte besproeiing met 
lauw water en vliegen hebben ze volop. 
Aanvankelijk heb ik het bij de in verval 
geraakte kameleons nog geprobeerd met 
dwangvoederen. Fijngemaakte vliegen, 
wasmottenlarven, wormpjes, meelwormen 
enz. Van alles en nog wat en derhalve 
afwisseling genoeg. Zeker, de diertjes 
sperren, al zijn zij niet meer 100%, hun 
bekjes wagenwijd open zodra men ze beet-
pakt. Het voedsel wordt ook met kauw-
en slikbewegingen behoorlijk naar binnen 
gewerkt doch op de duur baat het middel 
niet. 

Het viel mij op, dat het aldus naar binnen 
gebrachte voedsel, zelis de kleinste stuk-
jes, onverteerd werden uitgescheiden. 
Kortom, de kameleons gaan er onherroe-
pelijk aan wanneer ze niet uit zich zelf 
eten, althans, dit is mijn ervaring. Aan-
gezien voorkomen beter is dan genezen, 
ben ik er toe overgegaan om zonder meer 
mijn in nog goede conditio verkerende 
exemplaren zo nu en dan met een met 
vitamine A en D bevochtige zachte pen-
seel een uiterst geringe hoeveelheid van 
die stof in hun bekjes te brengen. Schijn-
baar doet dit geen kwaad aan hun eetlust 
en ze krijgen op die manier toch wat van 
die wonderbaarlijke stof naar binnen. Of 
het helpen zal? Do tijd zal het leren. 
Een moeilijk probleem is ook nog: Wat te 
doen als er geen vliegen meer zijn en het 
koude jaargetijde aanbreekt? Dan zit er 
niets anders op dan vliegenmaden tot uit-
komen te brengen. Op zichzelf ook 
al niet zo gemakkelijk, hetgeen de onder-
vinding mij heeft geleerd. Daarom vraag 
ik, wie van de Lacerta-leden heeft nog 
ervaringen opgedaan met kameleons in 
het algelopen jaar? Laat hij die via ons 
blad bekend maken. 

Aan de leden van Lacerta 
Nu het voorzitterschap van onze vereniging 
door mij is aanvaard, zij het mij veroor-
loofd, een enkel woord tot u te richten. 
Voor alles past ons een woord van dank 
aan de afgetreden voorzitter en redacteur, 
de heren Van der Laan en Ter Horst, die 
in de jaren van Lacerta's bestaan onafge-
broken deel hebben uitgemaakt van het 
bestuur en door wier bekwaamheid het 

mogelijk is geworden dat Lacerta zijn hui-
dige peil heeft bereikt. 
Het lidmaatschap van verdienste, dat hen 
beiden werd toegekend, is dan ook 
slechts een gebrekkige wijze van uit-
drukking van de dank die wij alien aan 
hen verschuldigd zijn. 
Dat zij dit alles konden bereiken, was 
mede mogelijk door een kern van enthou-
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siaste leden, die spontaan hun medewer-
king verleenden, vaak in moeilijke tijden 
en omstandigheden en bij wie Lacerta 
steeds een belangrijke plaats in hun ge-
dachten en daden innam. 
Het stemt tot verheugenis, dat zowel onze 
vereniging, als ons orgaan, internationaal 
bekend zijn en een goede naam genieten, 
doch dit kon slechts worden bereikt ten 
koste van veel inspanning en moeite. 
Daarom, medeleden, wek ik u alien op 
ook in de toekomst uw onmisbare mede-
werking aan onze vereniging te blijven 
kennen zijn bestaan niet. Vermeldt uw 
verlenen. 
Maakt propaganda, want nog te velen 
waarnemingen in veld of terrarium, want 
deze kunnen van veel waarde zijn en 
ook op deze wijze helpen wij mede het 
contact met de biologische wetenschappen 
te verstevigen. 

Het is een traditie geworden, dat bij de 
aanvang van een nieuwe „Lacerta"-jaar-
gang, de redacteur deze met een kort 
woord inleidt. Ik geloof, dat dit een goede 
gewoonte is. Immers, in een correspon-
dentie-vereniging als de onze nu eenmaal 
moet zijn, is het verenigingsorgaan de 
band die de leden samen houdt. Vele van 
onze mensen zijn door hun afgelegen 
woonplaats zelden of nooit in de gelegen-
heid hun ideeen en problemen met mede-
leden te bespreken en juist dit uitwisselen 
van waarnemingen en gedachten is het, 
dat zo stimulerend werkt op de liefheb-
beiij en dat vaak resultaten oplevert, 
waarvoor menige vak-bioloog zich niet zou 
behoeven te schamen. Zonder overdreven 
trots mogen we dan ook wel vaststellen, 
dat „Lacerta" zijn plaats (en een eervolle 
plaats bovendien) heeft veroverd in de rij 
van binnen- en buitenlandse soortgelijke 
publicaties. Waarbij dan nog komt, dat 
ons blad het enige ter wereld is, dat zich 
uitsluitend aan de belangen van de ter-
rariumhouderij wijdt. Zelfs in een land als 
Duitsland, waar een groot aantal terrarium-
houders bestaat, is het niet mogelijk ge-
bleken een blad als het onze uit te geven. 
Waarmee dan meteen kan worden aange-
toond dat een dergelijke uitgave nu niet 
bepaald lichte eisen aan de vereniging 
stelt. Hiermede doel ik nu niet op de 
copie, want, en ik mag wel zeggen, geluk-
kig, hieraan bestaat zelden gebrek. Regel-
matig zendt een aantal leden artikelen, 
waarnemingen of nuttige wenken in, die 
dan via ons blad de andere leden, maar 
ook relaties en instellingen tot ver buiten 
onze grenzen, bereiken. De moeilijkheid is 
echter, dat dit geld kost en zelfs veel geld! 
En daar zit hem de kneep. Zij, die wel 

Het is geen toeval, dat heden ten dage 
de aquarium- en terrariumhouderij zich in 
een steeds toenemende belangstelling en 
vooruitgang mogen verheugen. Deze be-
langstelling is een onderdeel van de alge-
meen toenemende interesse voor de natuur 
in al haar aspecten, daar de mens in tijden 
van geestelijke druk en toespitsing op 
materie en techniek steeds intu'itief terug-
grijpt op de gezonde ontspanning die de 
natuur hem in al haar volheid biedt. 
Geniet daarom, waarde medeleden, van 
uw mooie en zoveel bevrediging schenken-
de liefhebberij en helpt alien mede het 
bouwwerk van Lacerta zo te verstevigen, 
dat 1953 het begin wordt van een tweede 
decennium in bloei en voorspoed. . 
Dit is mede de wens van uw nieuwe 
voorzitter. 
Den Haag. 

W. G. van Oyen. 

eens iets met drukwerk te maken hebben, 
zullen weten, dat een kleine oplaag naar 
verhouding duurder is dan een grotere. 
Dit is natuurlijk volkomen verklaarbaar, 
wanneer men bedenkt, dat de hoeveel-
heid arbeid voor beide practisch gelijk 
blijft. En wat de papierprijzen beireft, een 
mooie kwaliteit papier als waarop ons 
blad maandelijks wordt gedrukt (hulde 
aan de drukker voor de manier waarop 
dit steeds gebeurt), legt een zware last op 
de schouders van de penningmeester. Nu 
kan men natuurlijk zeggen: „Doe het dan 
wat minder groots". Dit zou natuurlijk mo-
gelijk zijn, maar de reputatie die „Lacerta" 
zich heeft veroverd, brengt verplichtingen 
mede. En ik meen dat we de vereniging 
een slechte dienst zouden bewijzen, door 
het werk dat mijn voorganger, de heer 
ter Horst, in al de jaren van zijn redacteur-
schap heeft verricht, en ik kan u uit eigen 
aanschouwing verzekeren, dat het een 
enorm werk was, nu teniet te doen. Hij 
heeft „Lacerta" gemaakt tot een blad, 
waarnaar maandelijks door de lezers reik-
halzend wordt uitgezien. Dit is me dezer 
dagen overduidelijk gebleken. Schriftelijk 
en zelfs telelonisch, werd uit allerlei steden 
en dorpen gei'nformeerd waar het blad 
toch bleef. Ziet u, dit bewijst iets . . . Het 
ging hier n.l. niet om de vraag of men nu 
voor zijn betaalde contributie eindelijk 
eens iets terug kreeg, maar het was de 
belangstelling voor de vereniging, 6nze 
vereniging en uw vereniging. De vrees, dat 
men door een of andere oorzaak, het blad 
en daarmede het contact met de mede-
leden zou moeten missen. En dit is goed, 
dit bewijst dat „Lacerta" springlevend is. 
Daarom is het ons aller plicht, te zorgen 
dat het zo blijft; dat we dus niet ge-

Bij de aanvang van de elfde jaargang 
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dwongen mogen worden het blad zijn 
eigen, ons zo zeer vertrouwde, karakter 
te ontnemen, omdat de exploitatie te kost-
baar zou worden. Ik geloof ook niet dat 
dit nodig zal zijn mits . . . 
En nu komt uw taak. Bestuur en redacteur 
zullen doen wat in hun vermogen ligt maar 
helpt u ons, u kunt het! Ten eerste door 
de contributie op tijd te betalen. Dit stelt 
ons in staat regelmatig aan onze verplich-
tinqen tegenover drukker, cliche-maker, 
PTT en alien die bij de totstandkoming 
en verzending van het blad betrokken zijn, 
te voldoen. En dan, en dat is minstens 
even belangrijk, maakt propaganda. Er 
blijken nog steeds terrariumhouders te zijn, 
die zelfs nog nooit van „Lacerta" hebben 
gehoord' Verder zijn er onder de vele 
aquariumhouders in ons land velen die 
persoonlijk of collectief lid worden, wan-
neer ze ontdekten wat „Lacerta" is en 
doet. Scholen, naluur-historische vereni-
gingen, kortom, er ligt een vruchtbaar 

Van ons Zwitsers lid P. H. Stettler uit Bern 
ontvingen wij enige tips, die — wanneer 
zij ter harte worden genomen — kunnen 
leiden tot een welkome uitbreiding van 
het voedermenu voor onze terrariumdieren. 
Allereerst wijst hij op hetgeen door hem 
op pagina 108 van het Aprilnummer van 
de D.A.T.Z. (Deutsche Aquarien- und Ter-
rarien Zeitschrift), jaargang 1952, is ge-
schreven over de z.g. rugzwemmers (ook 
wel bootsmannetjes genoemd) Notonecta 
glauca L. 
Dit insect kan des winters in de buurt van 
Bern in massa's worden gevangen. 
Het is mij onbekend of dit in Nederland 
op bepaalde plaatsen ook het geval is, 
maar wel weet ik dat ik destijds in de 
buurt van Oosterbeek en 's-Gravenhage 
vaak deze waterinsecten heb gevangen, 
zij het dan niet bij massa's . 
Deze bootsmannetjes bleken een uitstekend 
voeder voor de hagedissen te zijn. Mijn 
mooi gekleurde hagedissen van de Ba-
learen en Pityusen (w.o. Lacerta lilfordi in 
talloze varieteiten) aten ze gaarne. Ook 
een baardagaam (Amphibolurus barbatus 
Cuv.) verslond er tientallen achter elkaar. 
Dit dier was echter een alleseter. Ook 
parel- en smaragdhagedissen bleken niet 
afkerig van dit soort voedsel zijn. 
Veel wetenswaardigs over Notonecta 
glauca L. kunt U lezen in het boek „Van 
dier en plant, water en land", geschreven 
door Kees Hana (boekwerk no. 64 van onze 
bibliotheek, pagina's 27, 29, 401, 590 en 
591), alsmede in „Brehm" (boekwerk no. 
148, deel 2, biz. 140). 
Brehm waarschuwt echter voor de zeer 

terrein maar het moet bewerkt worden. 
En tenslotte, zorgt voor copie! Ik schreef 
reeds dat we hierover niet te klagen heb-
ben, maar laat dit zo blijven of nog liever, 
zorgt dat er nog meer komt. Het hoeven 
heus niet altijd zwaar wetenschappelijke 
artikelen te zijn, zelis kleine, ogenschijnlijk 
alledaagse, waarnemingen, kunnen van 
veel belong zijn. En mocht u menen, dat 
u de pen niet vlot qenoeg hanteert, laat 
u daardoor niet weerhouden: tenslotte moet 
ook de redacteur wat te doen hebben en 
misschien is juist dat artikeltje van u, 
aanleiding tot nieuwe waarnemingen of 
geeft het antwoord op problemen, waar-
mee een ander lid worstelt. En daar is het 
immers om begonnen? 
We spreken dus af er met elkaar voor te 
zorgen, dat „Lacerta" zijn unieke plaats 
kan blijven innemen; uzelf zult er dan 
steeds meer genoegen aan beleven en 
onze mooie vereniging is het dubbel en 
dwars waard. 

J. W. Rotermundt, redacteur. 

venijnige sleek die de bootsmannetjes met 
hun snavel kunnen toedienen. 
Zijn er onder de lezers personen die mij 
kunnen vertellen of dit waterinsect in ons 
land des winters ook bij grote hoeveel-
heden in sloot en plas voorkomt? 
Een tweede tip heeft betrekking op de 
Celonia larven 1). 
Dit zijn larven van de Rozenkever (Cetonia 
aurata), die zeer veel eiwit bevatten. 
Echter niet alle hagedissen en amphibieen 
waarderen deze larven als voedsel omdat 
ze enigszins met haren bedekt zijn. In 
„Brehm" las ik over deze Cetoniasoort het 
volgende: 
De larven zijn witte, bruinbehaarde enger-
lingen, met bruine koppen en drie paren 
tamelijk korte poten, die volgens Dufour 
in het rottende en vergane hout van oude 
vermolmde boomstronken zijn te vinden. 
Om te verpoppen vormt deze larve een 
cocon uit aarde en houtmolm, die van 
binnen glad is en waarin de jonge kever 
dan net zolang blijft tot ze de kleur van 
een volwassen kever heeft. Er zijn nog 
andere cetonia soorten, bijv. Cetonia spe-
ciosissima Scop., die, prachtig gekleurd, 
tot de mooiste van dat geslacht gerekend 
wordt. Deze komt in oude eikenbossen 
voor. Van een andere soort, Cetonia cuprea 
F., die veel op de gewone rozenkever 
gelijkt, zijn de larven in de nesten van de 
Rode-bosmier (Formica rufa L.) te vinden. 
Om nu deze larven in de komende winter 
te kunnen benutten als wintervoer, moeten 
wij reeds des zomers de kevers gaan 
zoeken en trachten deze in een daarvoor 
ingericht klein insectarium of een grote 
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blikken bus te kweken. 
Wat houtmolm of iets dergelijks, en zolang 
de kevers nog als insect leven, planten 
verstrekken die zij in de vrije natuur eten 
(Spirea, Vlier, Meidoorn, Wilde kornoelje, 
Linde, Rozen, Braam en ook wel distels). 
Wie probeert eens een kweek met derge-

men is nooit te ou6 
Wanneer men dagelijks tussen het dieren-
bekijkende publiek verkeert, hoort men 
soms opmerkingen, die het onthouden 
waard zijn, om hun geestigheid of de op-
merkingsgave, die er uit blijkt, of wel om 
de onwetendheid op vele gebieden, die zij 
aantonen. 
Hieronder treft men een bloemlezing van 
hetgeen ik in de loop van enige jaren aan 
..wijsheid" verzamelde. 
Dat een vreemdsoortig dier als een kame-
leon aanleiding tot vele grapjes geeft, is 
te begrijpen. Vindt u ook niet, dat kame-
leons „net kleine varkentjes, net jonge 
muizen" zijn? Een mevrouw uit Amsterdam 
vond zeker, dat het kameleon op een van 
haar kennissen leek, want ze schaterde 
tegen haar man: „Jen, hier hejje Ka-
meloenl" Zoudt u zo direct uit uw hoofd 
weten te antwoorden op de vraag: „om 
de hoeveel dagen verandert een kameleon 
van kleur? Goed met de kleurverwisseling 
op de hoogte was een veelbelovend, jong 
onderwijzer: „Ze veranderen vier keer per 
dag van kleur". Nog nauwkeuriger was de 
oude heer, die zijn kleindochtertje vertelde, 
dat het kameleon „zeven kleuren kan 
krijgen". Veel zou men van die verkleu-
ringen niet te zien krijgen als het waar 
was, dat er „voor ieder seizoen een andere 
kleur was". 
Nog niet zo dom was het jongetje van 6 
of 7 jaar, dat vond, dat „een kameleon 
allemaal wereldbollen in zijn ogen heeft". 
Natuurlijk is de goede ..camfloumage" nog 
een overblijfsel uit voorbije jaren. 
Wist u dat Rana spec, betekent, dat de 
dieren „speciaal" voor het terrarium ge-
vangen zijn? Vele geleerden bestrijden het, 
dat een vuurpad bij gevaar op zijn rug 
gaat liggen. Zij zullen een verwoed tegen-
stander vinden in de vader, die aan zijn 
kinders mededeelde, dat een Bombina „als 
je hem aanraakt, op zijn rug gaat liggen 
en zijn vuurbuik naar voren steekt". 
Dat onze salamanders zo lang in leven 
blijven, is geen wonder; zij leven immers 
al jarenlang op „sterk water". Ik had al 
enige malen de naam „tiktak" voor sala-
manders gehoord, voor het tot mij door-
drong, dat dit een verbastering van „tjit-
jak", het maleise woord voor een gecko-
soort, was. 
Voor de vitrine met Algerijnse zandlopers 

lijke kevers? Zeker is, dat zulke larven een 
erg gewild wintervoedsel zijn. Denkt maar 
eens aan de engerling van de Meikever. 

i) Zie ook boek no. 260 van onze bibliotheek, 
..Kevers", deel III, door Dr A. Reclaire. Pagina's 
350 en 351 en plaat 172. 

om te . . . 
OOOR p. kunten, Rhenen 

stond een Indische dame met haar kind en 
een oude boer met zijn vrouw. „Maar dat 
is toch de gewone, Indische Kaddl" was 
het verwonderde commentaar van de dame 
en geringschattend fluisterde de boer, 
sprekend over dezelfde zandlopertjes: „die 
heb je bie ons ok zat, op de hai". 
Ook Xenopus schijnt in Nederland zeer 
algemeen te zijn. Velen vonden ze al „in 
de sloot langs hun huis". Al bekend bij 
de herpeto-geografen? Ik voeder de hazel-
wormen met diverse kleine dieren, maar 
eigenlijk is dit fout; ze „leven van hazel-
noot" weet U? 
Afgestroopte slangenhuiden zijn bij kin-
deren altijd zeer in trek. Vaak komen ze 
bedelen om zo'n „slangenleertje" en wie 
kan hun zo iets weigeren? Bij het schoon-
maken van de vitrine met skinken glippen 
wel eens enige exemplaren onder het zand 
uit als ik er met mijn vingers bij in de 
buurt ben. Een klein dametje van zeven 
jaar snapte maar niet, waar die beestjes 
zo ineens vandaan kwamen, tot haar mam-
mie haar inlichtte: „die diertjes komen uit 
die meneer z'n handjes" (21 centimeter 
vingertop-pols). 
Vol verwondering stond een gezelschap bij 
Ce Coloradokevers en vroeg zich al hoe 
die kleine diertjes toch zoveel schade kun-
nen doen. Plots had een van het groepje 
het door: „de Coloradokevers zijn niet zo 
klein, ze zijn veel groter, wel zo groot als 
een meikever, maar hier zie je ze door een 
verkleinglas". Het woord Coioradokever is 
erg lang en moeilijk. Daarom zeggen wij 
voor 't gemak Coloradio-, Corolado-, Ca-
loroda-, Chocolado- of Codoradokeverl 
Overigens weet ik pas sinds enige weken 
dat de Coioradokever „z'n eigen drie keer 
verpopt". 
Een parelhagedis, die aan het vervellen is, 
„legt z'n winterhuid af; dat heb je zo in de 
natuur, he ?" 
En dat zijn zo enkele opmerkingen, die ik 
als chef van het insectarium en terrarium-
gebouw van Ouwehands Dierenpark te 
Rhenen, dagelijks aanhoor. 
T e Lacerla-leden, die wel eens dienst heb-
ben gedaan als oppasser bij een terrarium-
stand op een tentoonstelling, zullen precies 
dezelfde ervaringen als de heer Kuijten 
hebben opgedaan. (Red.) 



Nog een boekje uit een van de 
fraaie terraria van de Heer J. 
Blom, Den Helder 

Foto: J. Timmerman, Den Heldei 

Gustav Menges overleden 
Kort na het verschijnen van het September-
nummer bereikte ons het bericht, dat op 
23 Augustus j.l. in zijn woonplaats Landau/ 
Pfalz overleed Gustav Menges. Zijn naam 
was voor vele terrariumvrienden een be-
grip. Niet alleen was hij een uitstekend 
kenner van reptielen en amphibieen, wiens 
publicaties in vele landen graag werden 
gelezen, maar het is zijn grote verdienste 
geweest, dat hij onvermoeid streed tegen 

het bijgeloof en de onkunde die deze 
dieren nog steeds het slachtoffer doen 
worden van vervolging. 
De dood van Gustav Menges betekent 
voor „Lacerta" niet alleen het verlies van 
een trouw lid (reeds in 1944 trad de over-
ledene toe), maar bovendien ontviel ons 
een mens met een grote kennis van en 
liefde tot de natuur. En daarvan kunnen 
er nooit teveel zijn! 

Vraag cn aanbod, ruilrubriek 
Mededelingen worden gratis opgenomen. ZIJ moe-
ten uiterlijk de tiende van de maand In het 
bezit zijn van de redacteur! 
Ons lid B. J. Munnig Schmidt, Vaartweg 95, 
Hilversum, biedt aan: twee Alpen landsalaman-
ders (Salamandra atra Laur.) a / 2.— per stuk. 
De dieren werden door hem zell gevangen en 
zijn in prima conditle. 
Ons lid J. L. van Heusden, Soendastraat 36 ii. 
Amsterdam-O., wil graag zijn twee vuursalaman-
ders, waarbij een vrouwtje met Jongen, rullen 
voor een paartje muurhagedissen. Bledt tevens 
aan een dobbelsteenslang tegen een paartje 
hazelwormen. 
Ons lid P. C. Wayers, Oostzeedijk 10, Rotterdam, 
werd vrij onverwacht opgeroepen voor mllltalre 
dienst en moet daarom afstand doen van een 
aantal dieren. Hij bledt aan: drie paar zand-
hagedissen (Lacerta agilis) a / 1.— per paar: 
een grote kamsalamander (Trlturus crista tus) 
var. camifex, a / 0.S0; een Muurgekko (Taren-
tola mauritanica) a / 2.50 en een onbeperkt 
aantal wandelende takken (vermoedelijk Bacillus 
rossli) a / 0.05 per stuk. 
Gegadigden kunnen te voren pakmaterlaal aan 
zijn adres opsturen. 
Ons lid Notarls J. J. Cock te Monnikendam, 
vraagt, wie hem kan helpen aan een of twee 
kleine Agama Stellio. Bovendien zoekt hij een 
mlddelgrote chameleon. Het betreft hier niet 
Ch. vulgaris, doch een meestal grasgroen ge-
kleurde soort, waarvan hij de naam niet weet 
en die vermoedelijk uit Centraal-Afrlka afkom-
stig Is. 
Ons lid F. Sijbers, Rletstraat 24, Tegelen, bledt 
aan: twee wandelende takken. Vraagt alleen 
vergoeding van porto- en verzendkosten. 

Boekbespreking 
De wonderen der levende natuur, door Dr G. van 
Beusekom. Ultgegeven door DitgeverlJ Born N.V. 
te Assen. Prljs, gebonden, / 7.90. 
Een boek, dat nu niet bepaald op het terrein 
van de terrariumkunde ligt, maar dat toch onze 
aandacht verdient. Want tenslotte moet onze 
llefhebberlj meer zijn dan alleen de zucht om 
een aantal dieren thuis te houden. Al obser-
verend vragen we ons vaak af: ..Wat doet dat 
dier en waarom doet het juist dit en niet iets 
anders?" En een groot deel van die vragen 
vinden we in dit goed verzorgde boek beant-
woord. In bonte volgorde vertelt de schrijver 
over Sterns, vissen, klppen, kameleons en nog 
ontelbaar meer dieren en het aardige is, dat 
zo veel van wat hij vermeldt door ieder zonder 
veel moeite kan worden opgemerkt. Dit Is dan 
ook, blijkens het voorwoord, de bedoeling van 
het boek en reeds daarom alleen verdient het 
een goede ontvangst. De lllustratles, foto's en 
tekeningen van O. Postma, Dr N. Tlnbergen, 
Jos Ruting en anderen, dragen er het hunne 
toe bij het geheel tot iets goeds te maken. 
Zoogdieren in het veld en aan het strand! door 
Dr M. A. Useling en Dr A. Scheygrond. Ver-
schenen bij Ultgeverlj Het Spectrum te Utrecht. 
Gebonden / 3.90. 
Dit is het twaalfde deeltje van de serie „Wat 
leeft en groeit" en slult aan op het voorafgaande 
..Zoogdieren In de Bossen". Naar onze mening 
Is het grote nut van dit goed verzorgde werkje 
dat het, naast beschrijvingen van leefwijze en 
elgenschappen, determlneertabellen geeft van de 
verschillende soorten. Hlerdoor is het een nuttlg 
boekje voor hen die er op uit trekken en graag 
weten wat ze onderweg kunnen zien. Aardige 
tekeningen van Sj. Kuperus. 
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