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Beievenissen met de Noord Amerikaanse SUjkschildpad 
Kinosternon s. subrubrum Lacepede 

door A. T. Reijst, Koog aan de Zaan 

Verleden jaar, 1 Juli 1952, kwam ik, door 
medewerking van onze redacteur, de heer 
Rotermundt, in het bezit van enige N. Ame-
rikaanse schildpadjes waaronder een C 
Kinosternon s. subrubum. Dit diertje, dat 
over de rug gemeten een lengte van 95 mm 
had, bracht ik onder in een terra-aquarium, 
waarin reeds enige landgenoten van hem 
verblijf hielden 
Aanvankelijk liet het zich aanzien, dat ook 
dit dier, evenals zijn medebewoners, zich in 
gevangenschap goed zou handhaven. Wel 
was het, met zijn zeer kleine zwemvliezen, 
niet zo'n goede zwemmer als bijv. Pseu-
demys f. floridana Leconte, maar als het 
zin had, klom het even vlot op het kurk-
eiland en dus leek er niet de minste reden 
tot ongerustheid. Ook de eetlust liet niets 
te wensen over evenmin als de verdraag-
zaamheid ten opzichte van zijn medebewo-
ners. Zelfs nadat ik een dag of tien afwezig 
was geweest, vond ik bij mijn terugkeer op 
7 Augustus alles nog in goede welstand. 
Alleen het water moest natuurlijk ververst 
worden. 
De volgende dag echter vond ik bij het 
beneden komen het diertje op de' bodem 
van het aquarium op zijn rug liggen alsof 
het verdronken was. Natuurlijk haalde ik 
het er dadelijk uit en werkelijk, het gaf 
geen teken van leven meer en ik was er 
van overtuigd, dat het verdronken was. Het 
was mij. een raadsel. Toen schoot mij plot-
seling te binnen, dot over een dergelijk 
geval — ik meen van Dr Klingelhoffer — 
eens gelezen had en evenals daarbij be-
schreven was, paste ik een soort kunst-
matige ademhaling toe: telkens de pootjes 
uittrekken en weer induwen en ditzelfde ook 
met de kop. En ja . . . na enige tijd mocht ik 
het genoegen smaken, dat zich weer teke-
nen van leven begonnen te vertonen. Ik 
hield deze behandeling ongeveer een kwar-
tiertje vol en zette het slachtoffer toen op 
het landgedeelte van het terra-aquarium, 
waar het met lang-uitgestrekte hals en 
steeds maar „kokhalzende" bewegingen 
makend, rustig bleef liggen. 's Middags 
vloeide een vuile substantie uit de bek en 
ook raakte het diertje een water-dunne 
zwarte ontlasting kwijt. Daarna knapte het 
zienderogen op en op 25 Augustus dook het 
weer uit zichzelf in het water; toen nam het 
ook weer voedsel tot zich (wormen, tubifex, 
slakken enz.). 
Maar in het laatst van September trof fk 
het dier weer stil op de bodem liggend, tus-
sen de planten. Ditmaal wel niet op de rug, 
maar toch geheel apathisch, zonder op 
voedsel te reageren. Weer nam ik het dier 

uit de bak en weer leek het verdronken, 
dus paste ik ook nu weer de kunstmatige 
ademhaling toe, waarop de gehele geschie-
denis zich herhaalde. Alleen was het diertje 
nu veel sneller geheel normaal. 
Ik vroeg mij nu af, of de Kinosternon s. su-
brubrum, doordat hij niet zo'n uitgesproken 
goede zwemmer is, niet geschikt is voor het 
terra- aquarium. 
In ieder geval leek het mij na deze erva-
ringen te riskant, het dier nog longer op de 
oude wijze te houden en dus zette ik het in 
het verwarmde terrarium bij de hagedissen, 
waar slechts een betrekkelijk klein en on-
diep water-bekken tot zijn beschikking 
stond. Hier at het dier goed maar het op-
onthoud in het bassin was nooit van lange 
duur. Voortdurend werden speurtochten 
door het gehele terrarium ondernomen wat 
nu niet bepaald bevorderlijk was voor de 
welstand van de planten. 
Maar op een goede morgen — de laatste 
Septembeidag — was het schildpadje 
spoorloos verdwenen en had, zonder dat ik 
iets bemerkte, zich ingegraven. Dat moest 
tenminste wel de oorzaak zijn van zijn ver-
dwijning, want ontsnappen uit het terrarium 
was uitgesloten. Ik verwachtte niet anders, 
dan dat het op een of andere dag wel weer 
boven water, of liever boven de grond zou 
komen, maar niets daarvan. Het dier liet 
zich niet meer zien en scheen wel vrij diep 
te zijn weggekropen ook. Tenminste, een 
oppervlakkig onderzoek van de bodem le-
verde niets op en het was niet doenlijk, met 
het oog op de andere, watervlugge, be-
woners, het gehele terrarium onderslebo-
ven te halen. 
Ik besloot dus maar rustig af te wachten 
temeer, omdat ons lid, notaris J. J. Cock, 
ook had medegedeeld, dat zijn N. Ameri-
kaanse sierschildpadjes (Pseudemys scrip-
ta troostii) eveneens telkens wegkropen. 
Deze manier van doen heeft veel overeen-
komst met het gedrag van de Chinese Drie-
kielschildpad (Chinemys reevesi Gray), die 
de vervelende gewoonte heeft, zich in elk 
terrarium met bodemgrond steeds in te gra-
ven. Dit, overigens zeer sterk aan te beve-
len schildpadje, moet dan ook worden ge-
houden in een aqua-terrarium, waarin de 
mogelijkheid hiertoe ontbreekt. 
Maar nu verder over onze „subrubrum". De 
gehele winter van '52 op '53 bleef het dier 
onzichtbaar hoewel het terrarium voort-
durend werd verwarmd, soms wel tot 26° C. 
Als de zon er op stond werd het zells een 
enkele maal wel 35 °. 
Intussen was mijn Indische slang (Natrix 
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vittata L.) gestorven en deed ik op 30 Maart 
j.l. mijn vlugge hagedissen, zoals Lacerta 
viridis Schreiberi Bedriaga en Psammodro-
mus algirus Linne, eruit. (Deze dieren zijn 
nu op weg naar Amerika.) 
Van deze gelegenheid maakte ik gebruik 
om nu eens de bodemgrond van mijn terra-
rium grondig te doorzoeken en ziedaar . . . 
diep onder het zand bedolven, zelis vlak 

bij de bodemverworming, kwam mijn slijk-
schildpad te voorschijn, springlevend! Toen 
hij in het waterbakje (lauw water) gezet 
was, kwam het kopje al spoedig te voor-
schijn en prompt nam het dier voedsel aan. 
Het blijkt dus, dat warmte of geen warmte, 
het dier zijn rustperiode moet hebben. Ove-
rigens doen een paar rugstreeppadjes in 
dit terrarium hetzelfde. 

Nogmaals de ouderdom 
van reptielen en amphibieen 

door Freddy Lepeer, Zw/evegem, Belgie 

Het artikel van de heer Menges (Lacerta 11 
biz. 2) was voor mij aanleiding, om nog 
eens alle mij ten dienste staande literatuur 
door te snuffelen. Het resultaat geef ik hier-
onder weer in de hoop, dat het moge bij-
dragen tot de verdere kennis van dit weinig 
onderzochte gebied. 
In de dierentuin te Vincennes bereikte een 
Alligator mississipiensis de leeftijd van 73 
jaar, terwijl een soortgenoot in de Londense 
Zoo zelfs honderd jaar oud werd. Een Cai-
man latirostris leefde 22 jaar in de Phila-
delphia Zoo. 
Over de schildpadden, de haast legenda-
rische „ouden van dagen", verstrekte laatst-
genoemde dierentuin de volgende gege-
vens: Chelodina longicollis beTeikte een 
leeftijd van 36 jaar; een Graptemys pseudo-
geographica werd 22, een Emys blandigii 
12 terwijl Hydromedusa tectifera en Chry-
semys picta het daar in gevangenschap tot 
een maximum van acht jaar brachten. 
Mijn vriend, de bekende Engelse herpeto-
loog A. Leutscher, vermeld, dat „Thimothy", 
de Testudo graeca van Gilbert White een 
leeftijd had van 54 jaar (en nog in leven 
was) en vertelt ook nog van een Emys 
orbicularis, die 120 en een Terrapene Caro-
lina, die 123 jaar oud werd. 
Over onze siangen vinden we in de na-
geslagen werken weinig vermeld. Het enige 
wat ik hierover kon opsporen, betreft een 
Natrix tesselata van 11, een Natrix natrix 
van 9, een Natrix viperinus van 8 en een 
Coluber longissima (Elaphe 1. longissima? 
Red.) van vier jaar. 
De gevonden gegevens over onze inheem-
se adder (Vipera berus) schijnen er op te 
wijzen, dat het dier nooit longer dan twee 
jaar in gevangenschap kan leven. (Naar 
wij menen te weten bezit Artis echter reeds 
een jaar of drie een adder, die het uitste-
kend maakt. Red.). 
De record-breker onder de slangen zal 
waarschijnlijk wel de Python molurus van 
een Duitse dierentuin zijn, die 23 jaar in 
gevangenschap leefde. Wat betreft Coro-
nella austriaca kan ik alleen mijn eigen 
ervaringen mededelen met twee exempla-

ren, die ik resp. twee en drie jaar in een 
buitenvivarium in leven kon houden. 
In de gegevens omtrent hagedissen was 
geen vaste lijn te ontdekken, aangezien 
deze varieerden van 20 jaar voor een La-
verta ocellata tot plm. drie jaar voor onze 
inlandse Lacertidae (L. agilis, vivipara en 
muralis). De uitzondering op deze regel 
geeft echter de heer Mennes met de door 
hem vermelde elfjarige L. agilis. Dit toont 
echter nogmaals de betrekkelijkheid van de 
gegevens aan. Voor Lacerta viridis vond ik 
vermeld een leeftijd van tien jaar, voor 
Tarentola mauretanica zeven, Zonurus gi-
ganteus vier en Varanus niloticus zes jaar. 
Hoewel over de levensduur in gevangen-
schap van Chamaeleons (Ch. dilepis) de 
meningen uiteen lopen, vindt men toch ner-
gens leeltijden boven de negentien maan-
den vermeld. Uit eigen ervaring voeg ik 
hieraan graag toe, dat mijn exemplaren het 
nooit lanqer dan tien maanden uithielden. 
De door Menges aangehaalde leeftijd van 
de hazelworm (Anguis fragilis) schijnt nog 
te worden overtroffen door een Engelse 
waarneming van een 46-jarig dierl 
De recordhouder bij de Amphibia is reeds 
lang bekend: de Japanse Reuzensalaman-
der, Megalobatrachus japonicus, bereikt 
volgens L. Y. Chang in gevangenschap een 
leeftijd van 55 a 60 jaar (*). In het aquarium 
van het museum te Maagdenburg bereikte 
een exemplaar van Cynops pyrrhogaster 
de leeitijd van 32 jaar. In de reeds eerder 
genoemde Dierentuin te Philadelphia blijkt 
de hoogste leeftijd van Ambystoma tigri-
num elf en van Siren lacertina zeven jaar 
te zijn, terwijl de bekende Franse herpeto-
loog Angel voor beide Urodela 24 jaar ver-
meldt. 
Nog steeds volgens gegevens van de Phi-
ladelphia Zoo, bereikte Bufo marinus 25 
jaar, Hyla cinerea zes, Pipa pipa zeven en 
Xenopus laevis vijftien. 
Axolotls zouden, volgens dezelfde bron 25 
jaar in gevangenschap kunnen leven, Rana 
pipiens zes en de Bullfrog (Rana catesbia-
na) zestien jaar. 
Uit de gegevens van de Hamburger Zoo 
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blijkt, dat Pleurodeles waltlii daar vaak 
twintig jaar leefden. 
Van onze inheemse amphibia vermeld ik 
hier de meest voorkomende leeftijdsgren-
zen. We vinden dan voor Bufo calamita 
12—17 jaar, Bufo bufo volgt met 10—15 
(Flower geeft echter 36 jaar voor een 
in de tuin levend dier!). Bombina va.ie-
gata 7—10 jaar met als uitzondering een 
exemplaar van 29 jaar, eigendom van M. 
Guilleu!), Pelobates fuscus 9—11, Alytes 
obstetricans 16—21, Bufo viridis 8—9, Rana 
esculenta 5—7, Rana temporaria 6—9, Rana 
ridibunda 4 (A. Leutscher) en Hyla arborea 
13—18 jaar. 
Voor onze salamanders krijgen we dan als 

gemiddelde leeftijd: Triturus cristatus 12— 
18, (Flower vermeldt 28 jaar), Triturus vul-
garis 16—19, Triturus alpestris 10—16, Tri-
turus helveticus 12—18 en Salamandra sa-
lamandra 20—25 jaar. 
Dit zijn dan de voornaamste resultaten van 
mijn speurtocht. Ik geef ze hier gaarne aan 
de leden door in de hoop, dat een stroom 
van nieuwe gegevens er het resultaat van 
moge zijn. 

(*) Een tweetal Japanse reuzensalamanders leeft al ruim 
35 Jaar In hel aquarium van de Antwerpse Zoo en in 
Nederland hebben we het in Artis geboren (I) exemplaar, 
dat nu reeds meer dan 50 jaar oud Is. 

Triturus helveticus Foto: Kuipar &. van Bree 
Ook deze ..zwemvoetsalamander" met het draadje aan de staart is een bewoner van Zuid-
Ltmburg waar de Natuurstudie-week van de Nederlandse Bond Aqua-Terra dit Jaar wordt ge-
houden, Zie pag. 5 en 6 van dit nummer. 
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15 JUNI NADERT SNEL! 
Dat betekent dus, dat nu de laatste kans er nog is om u op te geven voor de 
NATUURSTUDIE-WEEK IN ZUID-LIMBURG. 
Wat zegt u? Er nog eens een nachtje over slapen? 
Vindt u dat werkelijk nog nodig? 
Zorgt u dan, dat u snel een beslissing neemt want, naar de propagandist 
voor deze week, onze oud secretaris-redacteur de heer ter Horst, ons dezer 
dagen mededeelde, zijn bijna alle beschikbare plaatsen reeds volgeboekt! 
Denkt u zich eens in: reeds bijna 170 deelnemers hebben zich dus gemeld 
om een week door te brengen in dit, op biologisch terrein enorm rijke, 
gebied. 
Voor hen, die om een of andere reden nog niet op de hoogte mochten zijn, 
laten we hier nog eens in het kort de gegevens volgen: 
De week wordt gehouden van 4 t/m 11 Juli a.s. in het kasteel „Rijckholt" in 
de gemeente Gronsveld. 
Dit kasteel is als jeugdhotel ingericht. De deelnemers zijn echter vrij van 
corvediensten en kunnen dus alle tijd besteden aan het hoogst interes-
sante programma, dat voor hen is opgesteld. 

Algemene Ieiding: Dr J. M. Lodewijks, voorzitter van de N.B.A.T. Onze eigen 
voorzitter, de heer W. G. van Oyen, neemt het herpetologische deel voor zijn 
rekening en ook verder is er een hele staf van bij uitstek deskundigen 
bereid gevonden, als leidslieden te iungeren. 
Leest u nog eens, wat in ons April-nummer hierover te lezen stond. 
Aanmeldingen en verdere inlichtingen bij de secretaris van de „Commissie 
ter voorbereiding", de heer C. Slegtenhorst, Melchior Treublaan 4, te 
Leiden. Tel. K. 1710-30368. 

Zuid-Limburgse Kaleidoscoop 
Als, waarschijnlijk overbodige, opwekking tot deelneming aan de Natuurstudieweek 
geven we hier nog eens een kleine greep uit het vele, dat de terrariumhouder in Zuid-
Limburg wacht. 
De gegevens zijn grotendeels ontleend aan hat verslag van de Herpeto-geografische dienst 
van onze vereniging. (Lacerta 9, No. 4. Januari 1951.) 
Niet alleen de gewone en de kamsalamander, maar ook de Alpenwatersalamander en 
zelfs Triturus helveticus helveticus de zwem-voetsalamander) komen er voor. 
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De Geelbuik- en de Vroedmeosterpadden hebben er hun woonplaatsen. De laatste soort 
leeft echter zo verborgen, dat er vermoedelijk wel een avondwandeling aan gewijd zal 
moeten worden. En alleen wie het heeit meegemaakt, kan de spanning aanvoelen van 
zo'n jacht met de zaklantaarn naar dieren die je steeds hoort tot daar . . . opeens . . . een 
van de jachtgenoten juicht omdat hij of zij de prooi in de lichbundel heeft weten te 
vangen, misschien zelfs wel een mannetje met eisnoeren om de achterpoten gewonden. 

Vroedmeesterpadden (Alytes obstetricans). Links Q met eisnoeren. Foto : M. A. Kerchoven. Leiden 

De gevlekte landsalamander of vuursalamander (Salamander Salamandra taeniata) huist 
nog steeds in de omgeving van Maas en Geul waar rie larven in snel stromende, koele 
beekjes hun gedoanteverwisseling ondergaan. 

Salamandra salamandra taeniata Q Foto: J. Th. ter Horst. 

Dit was maar een greep uit de rijke fauna van dit prachtige deel van Nederland. Wat de 
plantenwereld betreft, herinneren we slechts aan de gevlekte dovenetel, de grote paarde-
staarten, de orchideeen; nogmaals, wanneer u gaat zult u slechts betreuren niet longer te 
kunnen blijven. 
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Een nadere kennismaking met het 
vele dat Lacerta zijn leden biedt. 
Een v e r h e u g e n d e groe i v a n d e be langs te l l ing voor de t e r ra r iumkunde , heeft ook voor 
onze ve ren ig ing g o e d e resu l ta ten g e h a d . Een v e r h e u g e nd a a n t a l n i euwe l eden is toe-
g e t r e d e n en nog s t eeds komen bij d e verschi l lende be s tuu r s l eden a a n v r a g e n om inlich-
t ingen over het l i d m a a t s c h a p binnen. 
W e menen er d a a r o m g o e d a a n te doen, hier n o g eens een o p g a v e te p l a a t s e n v a n d e 
verschi l lende d iens ten , w a a r v a n onze l eden gebruik kunnen m a k e n : 

Bibliotheek en Inlichtingendienst 

Beide diensten worden 
beheere door de heer 
A. T. Reijst, Hoogstraal 
47 te Koog a. d. Zaan 

De s t eeds a a n g r o e i e n d e boekeri j 
thans r eeds bijna 300 e x e m p l a r e n . 

omvat 

Van onze technische terrariumdienst 

Het voorjaar is een zeer 
geschikte tijd om een 
oponlucht-terrarlum i n 
uw tuin aan te leggen. 
Van dit type terrarium 
zult 11 enorm plezier 
beieven. 
Vraagt een bouwleke-
ning met toelichting 
aan voor slechts f 1,25 
(model Coronella) bij 
onze Technische Ter. 
rariumdienst, de llCcr 
j . Riedijk. Jac. Catslaan 
55 te Zeist. -

Aanvragen uitsluitend perpostwissel en op het strookje 
het gewenste noteren. 

Naas t „Corone l l a " is nog e e n v ier ta l bouw-
tekeningen v a n v a k k u n d i g on tworpen 
te r rar ia - typen b e s c h i k b a a r . 

fterpeto-Geografische dienst 
Documcntatiedienst voor het ver-
zamelen van gegevens over de 
geografische verspreiding van rep-
tielen en amphibieen in Nederland. 
-Alle correspondentie, deze dienst 
betreffende, te richten aan de heer 
D. P. van Wijk, Amersf.straatweg 
45, Bussum. 
Helpt alien mede. U kunt de daar-
voorspeciaal gedrukte kaarten aan-
vragen, welke dan gratis en franco 
worden toegezonden. Werkt alien 
mede aan een spoedige algehele 
inventarisering van de Nederlandse 
reptielen en amphibieen. 

Door deze unieke dienst heeft Lacer t a tot 
ver in het bu i t en land een g o e d e n a a m ver-
kregen. 

SECTIEOIENST 
J. Bovenkerk, Zaanstraat 59 III Amsterdam-C Onder-
zoek van gestorven reptielen en amphibieen. Voor 
leden worden secties gratis verricht, mits bij de ob-
jecten voor sectie (gedrenkt in formaline) 2 postzegels 
van 10 ct worden bijgevoegd en speciaal voor sectie 
ontworpen formulier. Blanco formulieren aan boven-
genoemd adres aanvragen. 
Niet vorgeten bij al uw correspondltle met secre-
tariaat en andere diensten postzegel voor antwoord 
bij le voegen. Let op de werkverdellng eer u schrijft. 

Ook deze d iens t i s voor d e g o e d e verzor-
g ing v a n onze dieren v a n groot be long . 
Kennis v a n d e d o o d s o o r z a a k voorkomt 
v a a k ve rde re s terfgeval len. 
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Volwassen hazelworm naar een kleurenloto van H. G. Eolten 

NAAMSWIJZIGING 
Ingevolge het onlangs door de leden goed-
gekeurde bestuursbesluit, is de naam van 
de vereniging gewijzigd in ..Nederlandse 
Vereniging voor Herpetologie en Terrarium-
kunde". In verband hiermede heeit thans 
ook in d e kop van ons b lad een kleine wij-
ziging plaatsgevonden. 

VAti A 

Van de Importdienst 
Bij de Importdienst zijn thans a a n w e z i g (te 
b e v r a g e n bij d e secre ta r i s , R. v a n Iersel , 
De l a R e y w e g 138, Den H a a g ) : 
1 Clemmys lepro^a, 

zeer jong e x e m p l a a r / 1,50 
1 Uromastix acan th inurus , hal fwas . / 3,50 
1 Eumeces schne ider i / 3,50 
1 Ta rboph i s s p e c . 

(„Katzenschlange") / 4,— 
Deze s l ang uit Is rael is zeer l evendig doch 
eet ui tsluitend h a g e d i s s e n . 

De Hazelworm op Zuid Beveland 
d o o r B. J. J. R. VA/alrecht, Heze l inge 

Men toonde mij deze zomer (1952) een ha -
zelworm door school jongens g e v a n g e n on-
der de gemeen l e Kapel le in d e omgev ing 
v a n het K a n a a l door Zuid-Beveland. Het dier 
w a s g e v a n g e n a a n een s lootkant in b r a k 
water , zodat de jongens het eerst voor een 
palinkje a a n z a g e n en er w a t zilte wa te r -
p lanten bij h a d d e n ge legd . Enkele d a g e n 
la ter ontving ik een t w e e d e me ld ing v a n 
een inwoner v a n Schore ( a a n het Kanaal 
door Zuid-Beveland) . O n t s n a p p e n uit een 
terrar ium m a g ui tges lo ten worden geach t . 
Mogelijk is invoer per schip of jaren g e -
leden bij d e v e r h o g i n g v a n d e spoorlijn 
Kruiningen-Kapelle-Biezelinge. 

Vraag e n Aanbod, Ruilrubriek 

Elk lid k.in gratis van de vraag-, 
aanbod- en ruilrubriek gebruik 
maken, mlts de gegevens uiter-
lijk op de lOe van de maand, 
voorafgaande aan die waarin 
de mededeling moet worden 
opgenomen, de redactie van 
ons blad hebben bereikt. 
Berichten voor deze rubriek 
voor de maand moeten dus ui-
terlijk 10 in het bezit van de 
heer zijn. 

Ons lid, de heer J. D. Riihl, Vier Heemskin-
de rens t r aa t 51 II Amsterdam-West , on tvangt 
g a a r n e a a n b i e d i n g e n v a n V u u r s a l a m o n d e r -
larven. Verder b iedt hij a a n enke le ring-
s langen , liefst in ruil voor v u u r s a l a m a n d e r s 
of haze lwormen. 

Ons lid L. Dijkshoorn, Po lde rweg 256, Schie-
dam, zoekt een p a a r Lacer ta Viridis, bij 
voorkeur twee O" en een Q. Ook g e n e g e n 
te ruilen t egen L. mura l i s . 

Ons lid A. v a n Huiss teden, Kwar te ls t raa t 
56bis Utrecht, v r a a g t e v e n e e n s een paa r t j e 
L. viridis. 

Ons lid B. P. Cornel issen, Popul ie rs t raa t 29 
Haarlem, v raag t , wie hem k a n h e l p e n a a n 
een paa r t j e of enke le jonge exempla r e n 
v a n Pleurodeles Walt l . 

Lindeman's Assuran t iekan toor , v. Olden-
b o r g h w e g 20, Wijk a a n Zee, b ied t te k o o p 
a a n een a l s terrar ium gebruikt a q u a r i u m ; 
90 x 50 x 57 h o o g met k a p en verl icht ing 
door twee l ampjes . Prijs / 45,—. 

Ons lid F. Jansen , Den H a a g , zoekt i n l ands e 
s a l a m a n d e r s a l s Triturus cr is ta tus , T. a l -
pes t r is en T. he lve t ica . Het moe ten echter 
besl ist in Nede r l and g e v a n g e n e x e m p l a r e n 
zijn. 
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