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Ziezo, ik ben er weerl 

Rana esculenta Foto Flschei-Braunschweig 

En ik niet a l l e en . . . ; mijn neei, de ,,bruine", mijn iamilleleden uit de heideplassen, de 
salamanders, de padden, onze aartsvijand de ringslang, enlin, alles wat jullie, mensen, 
het herpes plegen te noemen. 
Vergeet U vooral niet, wanneer U een van ons tegenkomt, dit door te geven aan de 
H e r p e t o - g e o g r a f i s c h e D i e n s t , p /a de heer D. P. van Wijk, Amersfoortse 
Straatweg 45 te Bussum. De kaarten, waarop dit kan gebeuien, stuuit hi] U op aanvraag 
gaarne toe. 

45 



Daar loopt een beest! 
door dr J. M- Lodew/jjks, Den Haag 

't Is echt waar! Er loopt een wild beest in 
mijn studeerkamer. Dat loopt daar vrij rond 
en veel bezoekers zijn angstig opgespron-
gen bij het zien van het schepsel dat zo 
snel door het vertrek rent, als zijn korte 
pootjes hem dragen kunnen. Ik ben niet 
bang voor hem. Hij wel voor mij. Helaas! 
Nu kan ik hem maar zelden in z'n prachtige 
goudkleurige ogen kijken. Van ons tweeen 
is hij altijd de eerste, die de ander ziet. 
Maar soms, als hij afkomt op het eten, dat 
ik voor hem neerleg, waagt hij zich zo 
dicht bij me, dat ik de glinstering van z'n 
ogen kan bewonderen. Maar na de eerste 
hap durft hij toch niet goed meer en rent 
naar een schuilhoek. Waar dan dikwijls 
z'n staart uit blijft steken, zodat ik hem zie 
en hij mij niet . . . 'n Struisvogel? 
Neen, zo groot is hij niet! Hij kwam uit de 
koffer van een van onze mannen, die in de 
Oost geweest zijn. Daar was hij niet in-
gepakt door een mens; misschien wel door 
z'n moeder. Meende die, dat hij moest emi-
qreren? Ach, hij was nog zo klein, zo piep-
jong, toen men hem mij kwam brengen. 
Maar hij bleek al direct goed aan de kost 
te komen. En hij maakte zich direct erg 
nuttig! Hij verdedigde mij, zij het waar-
schijnlijk ongewild, tegen talloze vijanden. 
Maar ik heb hem nooit kunnen belonen 
door een vriendelijk woord, of een wel-
willend klopje op z'n kopje. Hij was bang 
voor praten; maar toch ook wel nieuws-
gierig, want als ik bezoek had zat hij soms 
om een hoekje te gluren. Ja, 't was geen 
Maleis, waar zijn moeder misschien aan 
gewend was. Toch geloof ik niet, dat het 
de tddl was, die hem ver hield. Zei ik, 
inplaats van: „Kom dan maar" zachtjes 
tegen hem: „Ajo, mari lah", dan maakte 
dat al even weinig indruk. 
Toen hij nog heel jong was, had hij vol-
komen de kleur van een boomstronk. Maar 
hoe ouder hij werd, hoe lichter de kleur. 
En werd hij nijdig, of op andere wijze ge-
emotionneerd, dan kon hij plotseling bijna 
zwart worden. Ik heb hem nooit lawaai 
horen maken. Wel kon hij erg smakken bij 
het eten: tjip-tjap-tjap! 
Wat kon hij zich prachtig schuilhouden! 
Soms zag ik hem wel twee weken niet. En 
als hij dan ineens weer tevoorschijn kwam, 
leek hij wel anderhalf keer zo groot. Toen 
hij een jaar had rondgewandeld in m'n 
kamer was hij ruim tweemaal zo groot als 
eerst, en ik geloof, dat hij wel zowat vol-
wassen geweest zal zijn. Ik heb geprobeerd 
een levenspartner voor hem te vinden. 
Maar ik verdenk hem er van, dat hij die 
heeft opgegeten. Die was ook veel kleiner 
en minstens vier maanden jonger. 
Toen ik laatst een oude sobat op bezoek 

had, keek die vreemd op, daar ineens zo'n 
bekende figuur uit ons beider geboorte-
streek langs de muur te zien schieten. „Hoe 
hou je die hier in leven?" „Wel, zodra ik 
hem had, zette ik hem op een grote boom-
stronk, die uit een van m'n aquaria op-
steekt, en waar bromelia's en andere tropi-
sche gewassen op groeien. Daar was het 
blijkbaar warm genoeg, hoewel de centrale 
verwarming uit was. Het aquarium zelf was 
wel verwarmd, hoofdzakelijk door gewone 
electrische lampen. En al gauw zat hij zich 
heerlijk te „zonnen" in het schijnsel van die 
lamoen maar alleen 's avonds. Dikwijls 
zag ik hem dan eten, maar ik weet werke-
lijk niet wat. Waarschijnlijk heel jonge mil-
lioenpoten, die met een orchidee waren 
meegekomen. En 's avonds joeg hij op 
muggen. Daarvoor liet ik in de zomer-
avonden expres m'n raam open staan, zo-
dat honderden muggen binnenzwermden. 
Die waren 's ochtends allemaal verdwenen. 
7o verded'gde hij mij dus tegen vijanden! 
En de hele zomer was het een genot te 
zien, hoe hij groeide. Tenslotte wilde hij 
zelfs mugqenlarven eten, en op 't laatst 
zel's heel kleine wormpjes. En dat was zijn 
geluk, want daarmee kon ik voeren in de 
hele winter, toen er natuurlijk geen muggen 
genoeg waren. In de herfst was zelis een 
binnengevlogen nachtvlinder, een gamma-
uiltje niet te groot voor hem. Vleugels en 
poten vielen op de grond, maar het dikke 
lijf wrong hij zich door de keel". 
Gewoon per brief heb ik twee eitjes laten 
komen in een luciferdoosje met watten per 
luchtpost. Na bijna drie maanden op de 
vochtige, warme boomstronk gelegen te 
hebben, kwamen ook die uit. Ook die twee 
jongen groeiden goed. Maar al spoedig 
vonden we er e6n platgedrukt in de deur-
post; de ene overgeblevene zal wel door 
grote broer geconsumeerd zijn, want die 
was plotseling verdwenen, zonder een 
spoor achter te laten. Iedereen in huis had 
order, de deur naar mijn kamer altijd goed 
te sluiten, en dan eerst uit te kijken, of hij 
er niet tussen kon komen. Want, terwijl hij 
eerst altijd in een hoek van de kamer bleef 
vlak bij de grote boomstronk, trok hij later 
de hele kamer door. En 't was inderdaad 
een koddig gezicht, hem razend snel langs 
de muur of het plafond te zien rennen, waar 
hij door de mooie zuignapjes aan z'n tenen 
langs liep, of het de begane grond was. 
Nooit heb ik hem kunnen fotograferen. Zo-
dra ik het fototoestel in de buurt bracht, 
was hij weg. Jammer, anders had u ook 
nog even kunnen genieten van m'n levende 
herinnering aan Jan Oost: van m'n heerlijke 
schuwe, watervlugge tjitjak. 
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Plegen insecten zelfmoord? 
door Q. Demoulin, Amaii s/Meuse, Belgie 
Vertaling: G. Uiterdijk 

(Vervolg van het artikel in ons vorige nummer) 
Zo heeft Dorier, die de doorzichtige larven 
van de vedermug onderzocht, 600 tot 800 
beten per uur kunnen tellen, door de worm 
op een en dezelfde plaats van de darm-
wand aangebracht. Aan een dergelijke 
behandeling biedt het slijmvlies nauwe-
lijks weerstand en weldra is de parasiet 
buiten het darmkanaal gekomen, waar hij 
zich in de lichaamsholte van zijn gastheer 
nestelt. 
M a a r . . . haastige spoed is zelden goed, 
dat ondervindt ook het wormpje! Het kan 
zijn ontwikkeling slechts in een geleed-
potig dier, met een voor hem gunstige 
lengte, voortzetten. Indien het lot, of he* 
noodlot, wil, dat zijn gastheer een worm of 
een vis wordt, ofwel een insect van te 
kleine afmetingen, zoals b.v. een larve van 
een eendagsvlieg, dan verplichten de on-
gunstige omstandigheden de parasiet tot 
het leiden van een latent leven, m.a.w. hij 
moet zich inkapselen. Hij zal dan sterven, 
tenzij zijn „doorgangs"-gastheer de prooi 
wordt van een dier, dat de noodzakelijke 
voorwaarde voor een regelmatige ontwik-
keling in zich heeft, zoals de larve van 
een kokerjuffer of waterkever, een vol-
wassen loopkever, sprinkhaan of roof-
duizendpoot. In dit geval lossen de verte-
ringssappen van de tweede gastheer het 
kapsel direct op en prikkelen het latent 
levende wormpje, dat dan volgens het 
reeds beschreven proces de lichaamsholte 
van zijn nieuwe gastheer binnendringt. 
Helaas, ook de Gordiidae schijnen met 
huisvestingsmoeilijkheden te kamoen te 
hebben. Men begrijpt gemakkelijk, dat, 
waar er enige duizenden jonge wormen 
een gastheer moeten zoeken, gedwongen 
door de ..struggle for life", er nauwelijks 
voldoende gastheren zijn om aan de 
„vraag" te voldoen. Dat is echter geen 
bezwaar! De worm zal wel eens laten zien, 
dat hij niet voor een gat te vangen is! 

Naar aanleiding van het artikel van ons iid, 
de heer J. Blom te Den Helder over „Een 
gelukkige kweek met een dioevig einde", 
(Lacerta jaargang 11, no. 1, October 1952) 
en het onderschrift van de redactie daarbij, 
het volgende: 
Als algemene regel kan gelden, dat jonge 
dieren vrijwel hetzelfde eten als de ouders, 
alleen natuurlijk in kleiner formaat; jonge 
gladde slangen (Coronella austriaca Laur.) 
zullen dus, evenals de volwassen dieren, 
kleine ol pasgeboren hagedisjes eten. Maar 
de spijskaart van de gladde slang is met 
die hagedissen alleen, niet uitgeput. Helaas 
zullen vele terrariumhouders de ervaring 

Hij klampt zich aan een onder water 
groeiend blad vast en „slaat daar zijn 
tenten op". De wand van die „tent" bestaat 
uit slijmstof, waaronder hij zich verbergt, 
als hij zich tenminste niet met behulp van 
een zelfgesponnen draad stevig aan het 
blad heeft vastgelegd. Daarna leidt hij 
weer een latent leven, soms gedurende ver-
scheidene maanden. 
Wanneer de zomer met zijn droogte begint, 
komen bladeren en cocons boven het water 
uit. Dan komt er een hongerige sprinkhaan 
of... aan het zachte groen knabbelen en 
de vijand wordt mee opgegeten! Van het 
slijmkapsel bevrijd door de verterings-
sappen van zijn gastheer, doorboort hij de 
ingewanden van deze laatste en installeert 
zich in de lichaamsholte op de manier, 
waarop wij zijn broers het reeds eerder 
hebben zien doen. 
De manieren van binnendringen in de gast-
heer zijn, alles bijeengenomen, vrij afwisse-
lend; de verdere ontwikkeling van de para-
siet daarentegen heeit beslist hetzelfde ver-
loop. De tandjes, die hij in het vervolg niet 
meer nodig heeft, verdwijnen en hij wordt 
steeds longer, daarbij beetje voor beetje 
zijn eigen vetreserves en zeifs, wij hebben 
daar reeds een toespeling op gemaakt, de 
geslachtsorganen van zijn gastheer ver-
bruikend. Naarmate hij groter wordt, moet 
hij zich op een of andere manier zodanig 
kronkelen, dat hij de beschikbare ruimte 
in het lichaam van zijn gastheer zo voor-
delig mogelijk inneemt. Aan het einde van 
de winter heeft hij zijn maximale lengte 
bereikt; zijn huid heeft dan het karakteris-
tieke uiterlijk gekregen en waarschijnlijk 
zijn zijn geslachtsorganen iijp voor de 
voortplanting. 
Op dat moment veilaat de parasiet, op de 
manier als in het beqin van dit artikel 
weergegeven, zijn gastheer. 

hebben opgedaan, dat hun Coronella's uit-
sluitend hagedissen aannamen en ieder an-
der voedsel versmaadden. 
In het mooie boek van dr W. Klingelhoffer, 
„Terrarienkunde", wordt op biz. 275 echter 
een uitgebreid menu voor deze slang ver-
meld. Dit bestaat, behalve uit de reeds 
genoemde hagedissen, (bij voorkeur de le-
vendbarende, Lacerta vivipara Jaquin) ook 
uit hazelwormen (Anguis fragilis L.). Trou-
wens, op biz. 71 van de 9e jaargang van 
ons blad heeft de heer K. Delleman dit ook 
reeds vermeld en tenslotte is ook de hazel-
worm een hagedis. Maar er is meer: Klingel-
hoffer noemt ook muizen maar zelfs daar-

Voedsel voor jonge gladde slangen door A. T. Reijst, Koog a. d. zaan 
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mede is de lijst nog niet ten einde. Integen-
deel, Klingelhoffer geeft zelfs aan, dat men 
in de maag van deze slang jonge vogelljes 
heeft gevonden. Schreitmiiller (W. XXI biz. 
489) zag een e6njarig mannetje eieren van 
roodstaartjes en mussen verslinden en ver-
telt ook, dat eieren van hagedissen werden 
gegeten. 
In boekwerk 255 van onze bibliotheek 
staan, bij het opstel van Hans Rosenberg 
op biz. 114, twee prachtfoto's van een Coro-
nella austriaca, die bezig is, het ene hage-
dissen-ei na het andere naar binnen te 
werken, zelfs twee tegelijk! 
Verder zouden, volgens Schreitmiiller, ook 
regenwormen, kiekels, sprinkhanen en 
naaktslakken geaccepteerd worden (Blatter 
XXXVL.) (biz. 467). Eenmaal werd zelfs waar-
genomen, dat een adder (Vipera berus L.) 
door een gladde slang werd opgepeuzeld 
en volgens Tomassini zou men evengrote 
aesculaapslangetjes (Elaphe L. longissima 
Laurenti) of jonge dieren van de eigen 
soort kunnen verstrekken. 
U ziet dus, er zijn zeer veel voederdieren, 
die voor de gladde slang als voedsel kun-
nen dienen en vele hiervan zijn ook voor 
jonge exemplaren geschikt mits . . en hier-
aan hapert het nu juist vaak, deze het 
voedsel maar willen aannemen. 

Hagedissen van Nieuw-Guinea 
TILIQUA GIGAS ALS TERRARIUMDIER 

Tot afschuw van onze Papoease omgeving 
hebben we niet alleen belangstelling voor 
reptielen op formaline of op een afstand, 
maar wordt de gevreesde Kaki ampat zelfs 
als huisdier gehouden. 
Mijn pas gevangen jonge tiliqua, ongeveer 
25 cm lang, was aanvankelijk erg agres-
sief. Bij de geringste poging tot toenade-
ring ging de bek wijd open, het dier liet 
een geblaas horen en deed een uitval. De 
eerste dagen in gevangenschap werden 
hoofdzakelijk doorgebracht met het zoeken 
van een uitweg uit het een meter lange 
terrarium. Na een dag of wat werd een 
vaste schuilplaats onder de grond opge-
zocht en hield het dier zich schuil. Het ope-
nen van de schuilhoek werd weer met ge-
blaas beantwoord. Ik kan me ook best 
voorstellen, dat velen bang zijn voor zo'n 
opengesperde, grote bek met blauw slijm-
vlies en een lange, eveneens blauwe tong. 
Na een paar weken echter kwam het dier 
geregeld te voorschijn, nam voedsel aan 
en sindsdien is het een van mijn rustigste 
terrariumdieren. Verstoppen doet het zich 
niet meer en zodra het sleepnet boven het 
terrarium wordt omgekeerd, is tiliqua er 
als eerste bij. Zelfs bij het opnemen is er 
geen spoor van agressiviteit meer. 
Ook op jacht toont het dier zich uitgespro-
ken traag. Zodra het een prooi ziet bewe-
gen, komt het met zijn uitgezette buik over 

Probeert u echter bij een volgende gelegen-
heid eens met de hier aangegeven dieren. 
Zelfs werden hier en daar meelwormen ge-
geten en vermoedelijk zim nog wel meer 
insecten of hun larven geschikt. 
Over de goede eetlust van de volwassen 
slangen, die ik de heer Blom zond, kan ik 
nog het volgende vertellen: 
Toen de dieren nog bij mij in het terrarium 
zaten, bracht ons lid, de heer Ferron, mij 
een vijftal zondhcgedissen, die hij kort 
tevoren in de duinen ving. Terwijl de heer 
Ferron nog bij mij was, at het kleine man-
netje, dat de heer Blom in zijn artikel noem-
de, achter elkaar twee volwassen hage-
dissen achter elkaar op. De heer Ferron 
merkte dan ook bij het vertrek op: „Nou, 
die zal voorlopig wel genoeg hebben." Hij 
was echter nauwelijks het hek uit of ik zag, 
in de kamer terug komende, dat dezelfde 
slang al een derde hagedis, en nog wel 
een dik vrouwtje met eieren, te pakken had 
en ook dit dier was in korte tijd verslonden. 
Daar het voor mij echter niet zo eenvoudig 
is, om aan hagedissen te komen, was ik 
blij, dat de heer Blom, die veel dichter bij 
de duinen woont en dus gemakkelijk 
voedsel kan verzamelen, ze van mij wilde 
hebben. 

I s I door D. L. Leiker, a r t s t e Seroei 

de grond aanschuifelen en tast met de 
lange blauwe tong in het rond. Vaak is die 
tong echter zo actief, dat de prooi er van 
schrikt en weg springt; dan schuifelt de 
skink er rustig achteraan. Dit zou een aan-
wijzing kunnen zijn, dat in de natuur aas 
wordt gegeten. In het terrarium wordt dit 
echter geweigerd. Wel werd eenmaal op 
een felgele bloem gekauwd en een stukje 
pisang verorberd. Verder is elke prooi wel-
kom: sprinkhanen, spinnen, vlinders, rup-
sen, hoe groter, hoe beter. Zelfs een muis 
wordt niet versmaad, zelfs niet, wanneer 
die zo groot is, dat de Kaki ampat haast 
wordt meegesleept! 
In hetzelfde terrarium huisden ook een aan-
tal kleine lygosoma-soorten en hoewel ik 
nooit zag, dat erop gejaagd werd, zijn die 
geleidelijk verdwenen. Zo te zien zijn ze 
veel te vlug voor de tiliqua, maar de kans, 
dat ze als slachtoffer zijn gevallen, bestaat 
toch. 
Vorige week deed ik een klein giftig slan-
getje, een aspidomorphus, in het terrarium. 
Het beestje was ongeveer 1]A maal zo lang 
als de Kaki ampat maar werd direct aan-
gevallen. Herhaaldelijk werd de skink ge-
beten, doch hij trok zich hiervan niets aan. 
Vermoedelijk was zijn schubbenpantser 
stevig genoeg om de beet te weerstaan en 
spoedig verdween het slangetje dan ook 
naar binnen. Tiliqua heeft er klaarblijkelijk 
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Tiliqua gigas Foto D. L. Leiker 

geen schade van ondervonden, wat ons 
niet behoeft te verwonderen, daar slangen-
gif op de maag geen schadelijke uitwer-
king heeit zolang er geen wondjes zijn. 
Tiliqua gigas is dus een gemakkelijk te 
houden, vriendelijk terrariumdier. Het wordt 
echter te groot voor het huiskamer-terra-
rium, zodat ik u aanraad, om, wanneer u 
eens een jong exemplaar kunt krijgen, te-
vens een plaatsje in de dierentuin te be-
spreken. Tijdens zijn jeugd is het echter 
een aardige gast. 

TRIBOLONOTUS NOVAEGUINEAE 
„Boeaja hoetan", boskrokodilletje, wordt 
dit dier door de bevolking hier genoemd 
en inderdaad is er wel een overeenkomst 
met een jonge krokodil. Het merkwaardige 
diertje is zwart van kleur, bereikt een 
lengte van plm. 18 cm en heeft een drie-
hoekige kop. Deze is aan de bovenzijde 
erg plat en loopt bij de hals uit in een rij 
doornvormige schubben, terwijl ook het 
verdere lichaam, poten en staart met 
dooms bezet zijn, waardoor het beestje een 
bizar uiterlijk heeft. 
Het genus Tribolonotus is op Nieuw Guinea 
door twee soorten vertegenwoordigd n.l. 
T. novae guineae en T. gracilis. De laatste 
onderscheidt zich door een vermiljoenrode 
halve maan onder de ogen. Beide vond ik 
in het Hollandiase, doch hier in Seroei 
kwam ik tot nu toe alleen de eerste tegen. 
Zeldzaam zijn ze nie.. doch door kleur en 
leefwijze vallen ze weinig op en van het 
gedrag is nagenoeg niets bekend. 

Een half jaar geleden kreeg ik een drietal 
van deze dieren in het terrarium. Ze waren 
gevangen onder een vermolmde boomstam 
in het bos, de gewone vindplaats. Zo op het 
eerste gezicht maakten ze een vrij trage 
indruk; onbeweeglijk bleven ze op de hand 
zitten. Doch deze traagheid is maar schijnl 
Plotseling kunnen ze wegschieten en ont-
wikkelen dan een behoorlijke snelheid. 
In het terrarium verdwenen ze direct onder 
een brok koraal en voorlopig kregen we 
ze niet weer te zien. Wanneer we ze echter 
voor de dag haalden, maakten ze geen 
schuwe indruk. Ze bleven dan een poosje 
star zitten en het enige teken van leven 
was het wit van de ogen, wanneer het dier 
van blik-richting veranderde. Dan, ineens 
. . . kwamen ze in beweging en legden vlug 
de korte afstand af, die hen van het schuil-
hoekje scheidde en verdwenen. 
Later kozen ze ook meer zichtbare schuil-
plaatsen, zoals gaten in een brok koraal 
in het voile licht. Nooit zagen we, dat 
voedsel werd opgenomen, maar toch zagen 
de dieren er na maanden nog goed door-
voed uit. Langzamerhand ontdekten we de 
oplossing van dit raadsel: 's morgens heel 
vroeg en 's avonds in de schemering waren 
ze actief en iedere levende prooi werd dan 
met belangstelling bekeken. Drinken deden 
ze wel in onze aanwezigheid, maar het 
duurde vier maanden eer ik waarnam, hoe 
ze in de schemering achter en onder stenen 
de gewone voedseldiertjes als krekels en 
spinnen opaten. Nooit deden ze dat echter 
in het licht. 
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Een merkwaardig dier, nauw verwant aan 
de skinks, hoewel men dit aan het uiterlijk 
niet zou zeggen. Als schemeringsdier is 
het echter overdag niet zo actief. 

; 
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Tribolonotus novaegulneae Foto D, L. Leiker 

LYGOSOMA SMARAGDINUM VAR. 
De smaragdhagedis van Nieuw Guinea is 
een boombewoner en dakgootacrobaat. 
Overal langs de Noordkust treft men paar-
tjes op boomstammen aan, soms zelfs meer-
dere op een boom, terwijl ook de atap-
daken van de huizen een welkom jacht-
terrein vormen. 
Het valt de waarnemer spoedig op, dat 
ieder paar zijn eigen jachtterrein heeft en 
wanneer meerdere paartjes dezelfde boom 
bewonen, worden de grenzen van het eigen 
gebied fel verdedigd. 
Verdwaalt eens een exemplaar op het jacht-
gebied van een ander, dan blijven ze eerst 
even doodstil tegenover elkaar zitten. 
Meestal gaat de indringer er dan voorzich-
tig tussenuit, waarop de rechtmatige be-
zitter hem met een vervaarlijke snelheid 
achtervolgt. 
Blijkt de indringer echter een wijfje te zijn, 
dan zien we in de paartijd, dat het manne-
tje rustig probeert te naderen en daarbij 
telkens met de kop op en neer knikkende 
bewegingen maakt. Met korte rukjes wordt 
dan het wijfje achtervolgd c.q. benaderd 
en zowel bij een vechtpartij als bij copula-
tie gebeurt het nogal eens, dat het tweetal 
uit de boom of van het dak tuimelt. 
Gemakkelijk te vangen zijn ze niet. Nadert 
men een stam, dan is het dier vliegensvlug 
aan de achterzijde en hogerop verdwenen. 
Een eenmaal gevangen exemplaar, blijft 
zich hardnekkig verzetten en bijt zijn vijand 
daarbij fel in de hand, zonder echter pijn 
te veroorzaken. 
In het terrarium blijven ze lang schuw. 
Evenals in de natuur zijn ze direct aan de 
andere zijde van een boomstammetje ver-
dwenen. Voedsel, in de vorm van krekels, 
vlinders enz., nemen ze snel aan. Geeft men 
ze echter niet een zeer groot terrarium met 
een flink bebladerde boom, dan beschadi-
gen zij in korte tijd hun snuitpunt aan de 
wanden en sterven aan een secundaire 
infectie. 

Kan men hen echter een geschikt verblijf 
bieden, dan behoren ze tot de fraaiste die-
ren, minstens zo sierlijk en levendig als de 
Europese smaragdhagedis. 
Van Lygosoma smaragdinum zijn enige va-
rieteiten bekend. De hier meest algemene 
is smaragdgroen met enkele bruin-grijze 
vlekjes, terwijl het staartgedeelte en de 
poten meer bruingrijs gekleurd zijn. 
LYGOSOMA CYANURUM. 
Liefhebbers van tropische aquaria zullen 
mij verstaan, als ik bij de beschrijving van 
dit hagedisje een vergelijking trek met de 
neon-tetra onder de vissen. 
Stel u voor: een uiterst slank hagedisje, 
ongeveer 14 cm lang, met een spits, klein 
kopje, slanke pootjes met zeer lange 
klauwtjes, over de rug goudgeel gekleurde 
lengtestrepen op een bruine ondergrond en 
een fel, hemelsblauw gekleurde staart, die 
ongeveer tweemaal zo lang als het lichaam 
en voortdurend in sierlijk kronkelende be-
weging is. 
Het is een fascinerend gezicht, deze diertjes 
op een zonnige plek aan de rand van het 
bos te zien balanceien op dunne takjes. 
Voortdurend springen ze van het ene op 
het andere en lopen daarbij ook zonder 
moeite over bladeren. 
In tegenstelling met vele andere soorten, 
is dit dier niet moeilijk te vangen. Ze vluch-
ten niet ver en komen geregeld weer bo-
ven het bladerdak uit, waarbij natuurlijk 
de blauwe staart direct opvalt. Zo kan men 
ze, zelfs in dicht bos, over vrij grote af-
stand volgen; de kunst is dan, ze wat om-
hoog te jagen op dunne takken en ze ver-
volgens in het sleepnet te tikken. 
In de dichte jungle treft men ze niet aan, 
trouwens, daar vindt men in het algemeen 
weinig dieren: hoogstens enkele effenbrui-
ne, kleine lygosoma's. Maar aan de rand 
van het bos, waar de vele schaduwen wor-
den onderbroken door zonnige plekjes, zien 
we ze vaak. Ook vond ik ze dikwijls in 
sago-moerassen en in de vegetatie dicht 
aan zee. Het zijn voortreffelijke klimmers, 
die zich zelden op de vlakke grond verto-
nen. 
In het terrarium zijn ze niet moeilijk te hou-
den. Allerlei kleine insecten zijn welkom. 
Men zorge echter voor een terrarium met 
een hoge, dichte beplanting, vrij hoge 
vochtigheidsgraad en hier en daar een zon-
nig plekje. Dan is de kleur het fraaist en 
zijn ze spoedig op hun gemak. Men behoeft 
dan ook niet te vrezen, dat het diertje zich 
in het dichtste deel van de beplanting ver-
borgen houdt. Als het maar klimmen kan, 
is het overal in het terrarium te zien. 
Dit hagedisje, dat ik bijna overal in Nieuw 
Guinea zag, is een van de aantrekkelijkste 
terrariumdieren, die ik ken en een import 
in Nederland zou zeker de moeite waard 
zijn. Misschien is het voor de oorlog wel 
eens uit Indonesie gei'mporteerd waar het 
ook op vele eilanden voorkomt. 
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Natuurstudie-u/eek 
Zuid-Llmburg, dat on-Nederlandse brokje 
Nederland, heeft vanouds op biologen en 
natuurliefhebbers een magische aantrek-
kingskracht uitgeoefend. En dat is ook te 
begrijpen; waar elders vindt men in ons 
land op een betrekkelijk klein oppervlak 
een dergelijke hoeveelheid geologische en 
natuurhistorische kostbaarheden bijeen? 
De fossielen, overblijfselen uit de tijd, toen 
hier nog de zee golfde, orchideeen, kleiner, 
maar zeker niet minder mooi dan de dure 
exemplaren, die de bloemenmagazijnen te 
koop aanbieden, de grotten met hun winter-
bevolking van vleermuizen, de wijngaard-
slakken, die hier na een regenbui gewoon 
over je schoenen kruipen en, om op herpe-
tologisch gebied te blijven, ja . .. wat moet 
ik het eerst noemen: de geelbuikpadjes? 

• M i i J : 

-

Zuld.Llmburgs landschap. Hier leeft de vuursalamander 
Foto J. Th. ter Horst 

Of de vuursalamander? Of misschien de 
vroedmeesterpadden, die je 's avonds dol 
kunnen maken, omdat je ze steeds maar 
hoort en niets kunt vinden? Er is zo veel, 
dat het moeilijk valt een keus te maken. 
Wat zegt u, wilt u er eens een kijkje gaan 
nemen? Dat kan en zelfs heel makkelijk en 
heel prettig. In de week van 4 t.m. 11 Juli 
organiseert de Nederlandsche Bond Aqua-
Terra een natuurstudie-week in dit wonder-
land. Als basis werd gekozen 't jeugdhotel, 
dat is gevestigd in het kasteel „Rijckholt" 
in de gemeente Gronsveld, waar accomo-
datie is voor een totaal van 170 personen 
(dames en heren). Corvediensten hoeven 

in Zuid-Umburg 
niet te worden verricht, zodat alle tijd kan 
worden gewijd aan het buitengewoon aan-
trekkelijke programma. De algemene lei-
ding berust bij de voorzitter van de N.B.A.T., 
dr J. M. Lodewijks en verder staat een 
keurcorps van deskundigen voor de diverse 
onderwerpen gereed, waaronder onze voor-
zitter, de heer W. G. van Oyen, die de 
herpetologie voor zijn rekening zal nemen. 
Een groot aantal excursies staat op stapel, 
zodat ieder een keuze kan maken uit de 
vele interessante aspecten, die het Lim-
burgse landschap in zo grote verscheiden-
heid biedt. Dit is toch ook voor onze Lacerta-
leden wel een uitgezochte gelegenheid, om 
eens met elkaar en onder goede leiding 
dit unieke gebied te verkennen. 
De prijs bedraagt slechts / 33,— per per-
soon, zodat practisch niemand om financiele 
redenen verstek behoeft te laten gaan. De 
inschrijving is open tot 15 Juni 1953 en de 
formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij 
de secretaris van de „Commissie ter voor-
bereiding", de heer C. Slegtenhorst, Mel-
chior Treublaan 4 te Leiden, Tel. K. 1710— 
30368, die ook verder gaarne alle inlichtin-
gen verstrekt. 
Lacerta-leden, neemt deze mooie kans 
waar; bij voldoende belangstelling kan 
immers de herpetologie een belangrijke 
plaats op het programma innemen en zelfs 
zonder dat is dit een vacantie om nooit te 
vergeten. D u s . . . tot ziens in kasteel Ryck-
holt! 

Een waardevol geneesmiddel 
in de apotheek van 
de terrarium-houder 

door J. W. Rotermundt, 's-Gravenzande 

Van verschillende zijden bereikten de re-
dactie mededelingen over een zeer ge-
slaagde kennismaking met een preparaat , 
dat, gezien de gunstige resultaten die er-
mede werden bereikt, eigenlijk in het ar-
senaal van geen enkele serieuze terrarium-
houder mag ontbreken. 
We iiedoelen hier de Irgamid-oogzalf van 
de firma Geigy A.G. in Zwitserland. Ons 
lid, de heer Delleman te 's Hertogenbosch, 
en onze bibliothecaris, de heer Reyst, heb-
ben beide ontstekingen bij hagedissen met 
dit wondermiddel behandeld en ook in de 
D.A.T.Z. vonden we een mededeling van 
dr Sachs, waarin in enthousiaste bewoor-
dingen over de bereikte resultaten werd 
verhaald. 
Zelf heb ik dit najaar het middel toegepast 
bij de behandeling van een van mijn schild-
padden, een plm. 18 cm lange Pseudemys 
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scripta troosti. Dit dier vertoonde tegen het 
eind van de zomer verschijnselen die aan-
vankelijk op een zware bronchitis leken, 
maar die al spoedig zo verergerden, dat 
ik voor een zware longontsteking vreesde. 
Het weer was ruw, zodat ik het dier naar 
binnen haalde en in een klein aquarium 
isoleerde. De gewone behandeling: twee-
maal daags het water verversen, tempera-
tuur hoog houden en steeds bij het water 
een flinke scheut waterstof-peroxyde voe-
gen, had al spoedig tot resultaat, dat grote 
hoeveelheden slijm loskwamen. Vermoede-
lijk door een her-infectie als gevolg hier-
van, raakten echter beide ogen van het 
dier ontstoken. Ze zwollen sterk op en ble-
ven bijna steeds geheel gesloten. Toen heb 
ik dagelijks beide ogen met een kleine 
hoeveelheid Irgamid ingesmeerd en ver-
rassend snel kwam het resultaat. Het dier, 
dat werkelijk op sterven na dood scheen, 
zwemt thans gezond en met een enorme 
eetlust bij mijn andere waterschildpadden 
en ziet er uit, alsof het nooit ziek geweest 
is. 
Een vraag is echter bij mij gerezen: heeft 
misschien deze zalf, een medicijn uit de 
sulfa-groep, ook bijgedragen tot de gene-
zing van de longontsteking? Deze mogelijk-
heid lijkt mij n.l. niet uitgesloten. Wanneer 
het dier met zijn, vrij dik, ingesmeerde ogen 
in het water lag, was de kans niet gering, 
dat op een of andere manier kleine hoe-
veelheden van het preparaat via de bek in 
het lichaam kwamen en gezien de opmer-
gelijke resultaten, die juist bij longontste-
king vaak met allerlei sufanil-amide hou-
dende geneesmiddelen worden behaald 
lijkt het in dit geval wel heel waarschijn-
lijk, dat de genezing hierdoor is bevorderd. 
Misschien zullen medici onder onze lezers 
wel grinniken, wanneer ze lezen, dat ik de 
ogen zo dik had ingesmeerd, terwijl toch 
de buitenste laag zalf geen werk doet, 
omdat die niet met de ontstoken plaatsen 
in contact komt. Dit had echter een practi-
sche reden. Ten eerste was het dier, on-
danks zijn'ziekte, lang niet altijd even rus-
tig, zodat in het water de mogelijkheid be-
stond, dat de zalf er enigszins afspoelde. 
Bovendien hebben schildpadden de ge-
woonte met de poten de ogen „uit te wrij-
ven", iets wat menige eigenaar van een 
schildpad met oogontsteking tot wanhoop 
heeit gebracht. Door de zalf er flink dik 
op te brengen, beslond nu de kans, dat in 
ieder geval iets overbleef en zelfs, dat bij 
eventueel wrijven met de poten de zalf 
nog meer over de ontstoken oogleden werd 
verdeeld. In ieder geval was het resultaat 
goed en heb ik met een vrij kleine hoeveel-
heid een flink succes kunnen behalen. 
De Irgamid oogzalf is in iedere apotheek 
verkrijgbaar en kost per tube van vijf gram 
/ 1,80. Ik heb heus van de besteding van 
een gulden en tachtig cent wel eens minder 
plezier beleefd. 

Nuttige Nootjes 
Bij het zonder winterslaap overwinteren 
van reptielen en bij het 's winters houden 
van tropische reptielen is het voedselpro-
bleem vaak een van de grootste struikel-
blokken. Door een toevallig gesprek met 
een niet-lid, eigenaar van een kleine Tes-
tudo radiata, deed deze mij een idee aan 
de hand, dat ik hier graag vermeld, omdat 
het, wat betreft de planten-eters, een hele 
goede oplossing lijkt: 
Hij voerde het dier 's winters met tauge, 
dit zijn de uitlopers van de kleine groene 
erwtjes, die in de zaken van Chinese en 
Indonesische ingredienten als „katjang 
-djoe" worden verkocht. De tauge zelf is 
ook kant en klaar te koop maar heeft na-
tuurlijk het nadeel, dat men vaak een te 
grote hoeveelheid zal moeten kopen, zodat 
een deel ongebruikt blijft en verwelkt. 
Koopt men echter deze erwtjes, dan kan 
men zelf heel eenvoudig geregeld een deel 
laten kiemen, bijv. op een vochtige doek, 
en naar behoefte de „aanmaak" regelen. 
Dit voedsel bevat bovendien veel eiwitten 
en vitaminen, die onze dieren juist in de 
winter goed van pas komen. 

Een mededeling voor onze 
Vernuftelingen 
Dikwijls blijkt in gesprekken met leden, 
dat nog steeds vele practische ervaringen 
verloren gaan door een zekere schroom om 
zelf gevonden methoden of apparaten be-
kend te maken. Meestal niet eens zozeer uit 
een gevoel van: „Dit is mijn eigendom en 
een ander heeft daar niets mee te maken", 
maar veeleer uit een onderschatting van 
het belong dat ook de andere leden bij het 
bekend worden van deze vondsten zouden 
kunnen hebben. 
Het bestuur heeft nu besloten, teneinde 
deze publicaties te stimuleren, een prijsje 
van / 2,50 per kwartaal beschikbaar te 
stellen voor hem oi haar, die in dat kwar-
taal de beste tip heeit ingezonden. Heeft 
u dus een eigen systeem van verwarming, 
een handig hulpmiddel, een nieuwe voe-
dermethode, kortom iets, dat het houden of 
verzorgen van onze dieren vereenvoudigt 
of verbetert, zendt een korte beschrijving 
aan de redactie. Wij publiceren het en de 
beste inzending per kwartaal wordt be-
loond met een riksl 

Rectificatie 
In het artikel van ons lid Uiterdijk over 
slangengii (Lacerta, jaargang 11, Januari 
1953) is een storende fout geslopen. Op 
pag. 22, 2e kolom, 6e regel van onder, staat 
„De tot de Colubriden behorende slangen" 
enz. Dit moet natuurlijk zijn: „De tot de 
aglyphe Colubriden behorende slangen". 
Onze excuses voor het over het hoofd zien 
van deze vergissing. 
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