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Europese Moerasschlldpadden in het buitenterrarium. Links ^, rechts y . De goede invloed van een verblijf in de 
openlucht (de dieren overwlnteren ook in de vijver) is duldeli|k merkbaar. Het Q exemplaar had bij aankomst 
bloedlge, beschadigde plekken op het borstschild. Deze zijn thans geheel verdwenen. 
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een Bezoek a^n oe antweRpse zoo 
6OOR j . w. Rotepmundt, 's-qpavenzande 

Wanneer men voor de eerste maal de Zoo 
te Anlweipen bezoekt, zijn er twee dinge'n, 
die onmiddellijk opvallen. Het eerste: de 
tuin is zeer oud en verschillende gebouwen 
zijn in zeer slechte toestand. Het tweede is 
juist daarom zo opmerkelijk en verheugend. 
Hier wordt ongelooflijk hard gewerkt aan 
een vernieuwing en modernisering, waarbij 
terdege rekening wordt gehouden met op-
vattingen en inzichten, die in de laatste 
tijd meer en meer veld winnen. 
We noemen slechts de prachtige terrassen, 
het uiterst moderne gebouw voor de nijl-
paarden en tapirs en 'het vogelhuis. De 
dierenverzameling levert zelfs voor hen, 
die regelmatig dierenparken bezoeken, 
verrassingen op. Zo zagen we er een paar 
witte neushoorns, een paar okapi's, dat 
zelfs al bijna voor nakomelingschap zorg-
de; helaas werd het jong te vroeg geboren, 
bovendien was er bij ons bezoek een 
giraffe van slechts enkele dagen oud. 
In het reeds gedeeltelijk verbouwde 
aquarium met zijn pracht-collectie zee-
vissen, vallen de terrariumliefhebber on-
middellijk enkele zeeschildpadden op, die 
in hun ruime bassins schijnen te zweven. 
Hun overburen zijn o.a. twee Japanse 
reuzensalamanders (Megalobatrachus ja-
ponicus), die hier reeds meer dan vijf en 
dertig jaar verlalijven. 

het Reptielenhuis 
Het hoofddoel van ons bezoek was natuur-
lijk de reptielenafdeling en we hebben 
daar dan ook urenlang rondgezworven. 
Helaas is dit gedeelte van het gebouw (de 
bovenverdieping van het aquarium) nog 
niet gerestaureerd, zodat de huisvesting 
van de dieren niet overal ideaal kan wor-
den genoemd. Gezien echter de resultaten, 
die men hier reeds thans bereikt heeft, 
twijielen we er niet aan, dat de frisse geest, 
die in deze instelling heerst, ook hier de 
tanden. Niet vanwege de grote omvang, 
zaak zal bei'nvloeden. 
De reptielen in dit gebouw vormen een 
verzameling, die de liefhebber doet water-
maar vooral door de grote verscheidenheid 
aan soorten, waaronder er zijn, die men 
hier in Nederland zelden of nooit te zien 
krijgt. 
In een met tropische planten begroeide en 
slechts door een laag hekje van het pu-
bliek gescheiden ruimte verblijven vele 
waterschildpadden. Naast de bekende 
soorten als Emys orbicularis, Pelusios sp., 
Clemmys leprosa e.d., zwemt er een prach-
tige grote weekschildpad uit West-Afrika, 
naar we menen Trionyx triunguis. Een heel 
troepje Argentijnse slangenhalsschildpadden 

(Hydromedusa tectifera) volgt nieuwsgierig 
iedere gebeurtenis en is er als de kippen 
bij wanneer hun verzorger met voeder 
nadert. En de heel kleine sierschildpadjes, 
die verderop in de zaal een aquaterrarium 
bewonen, vallen werkelijk in het niet bij 
het enorme exemplaar van Pseudemys 
ornata ornata (Gray), een dier van meer 
dan 35 cm schildlengte, dat van de oever 
af zijn verblijf overziet. In een andere hoek 
van dezelfde hal wonen de landschild-
padden. Naast een groot aantal Testudo 
graeca ontdekten we hier al heel spoedig 
een paar Terrapene Carolina en nog een 
oude bekende: Testudo denticulata, ver-
tegenwoordigd door enkele zeer grote 
exemplaren. Maar het pronkstuk van dit 
verblijf vormden vijf Kinixys erosa 
(Schweigger). 
In een kleine, mooi beplante bak huizen 
de kleurige Balearen hagedissen (Lacerta 
muralis Lilfordi). Dit zijn nu eigenlijk de 
dieren, die op geen enkele propaganda-
stand zouden mogen ontbreken. Kleurig en 
steeds in beweging vormen zij een levende 
propaganda voor de terrariunihouderij. Een 
andere beplante woning huisvest een wat 
rustiger, doch even kleurige bewoner: 
Ceratophrys ornata, een Zuid-Amerikaanse 
hoornkikvors. 
De grote middenterraria herbergen een 
aantal slangen waaronder enkele enorme 
boa's en pythons, maar daarenboven vindt 
men ook hier weer vele dieren, die we na 
de oorlog in ons land helaas niet meer 
hebben aangetroflen. Gerrhosaurus flavi-
cularis en G. major delen hun verblijf met 
enkele baardagamen (Amphibolurus bai-
batus). Op een dikke tak lag languit en 
lui een prachtig getekende Varanus varius 
te zonnen. De dikke, ineengestrengelde 
ranken van een Hoya carnosa vormen een 
natuurlijke rustplaats voor een prachtige 
boomslang (Dendrophis sp.). Het enorme 
middenterrarium is dichtbeplant en in het 
midden, tussen de planten spiegelt een 
vijvertje. Dit is werkelijk een brokje oer-
woud waarop men niet spoedig raakt uit-
gekeken. En dan komt de verrassing: on-
der de overhangende oever beweegt iets . . . 
een kop duikt o p . . . twee grote, haast 
goud-glanzende ogen knipperen even tegen 
het licht en dan pas komt het hele dier te 
voorsohijn. Het is een enorme „Bullfrog", 
(Rana catesbiana), die hier vreedzaam 
zijn woning deer! met de prachtige water-
agame (Physignatus lesueuri). Deze laatste 
kenden we slechts uit afbeeldingen, maar 
hoe oneindig veel mooier is het levende 
dier met de fiere kop. Jammer, dat de hoge 
prijs van deze soort het voor de amateur 
meestal onmogelijk zal maken, zich een of 
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meer exemplaren aan te schafien. Ook 
enkele exemplaren van Egernia major, een 
grote Australische skink bewonen ditzelfde 
lerrarium. 
Van de gifslangen willen we hier speciaal 
vermelden een tweetal kerngezonde Poi-
adders (Bitis arietans en B. nasicornis) en 
een Cobra (Naja melanoleuca), die hier 
reeds vier jaar is en nog niets van zijn 
agessiviteit verloren heeft, getuige de vele 
opgedroogde giidruppels, die, ondanks de 
goede zorgen van zijn oppasser, steeds 
weer de ruiten bedekken. 
Heel wat vreedzamer is de bewoner van 
het terrarium er naast, een Zwartkop-boa 
uit Queensland (Aspiditis melanocephalus 
Krefft), een dier, dat heel zelden in dieren-
tuinen wordt aangetroffen. 
Aardig zijn de vorig jaar geboren jongen 
van Egernia cunninghami, een levend-
barende skink. 
Een tweetal reuze schildpadden (Testudo 
elephantina (?) ) deelt zijn winterverblijf 

tiLiqua niQROlutea QRay 
&OOR 

Na correspondentie met de destijds zo 
succesvolle terrarium-houder Karl Geissler, 
kwam bij mij de wens op, de grote Austra-
lische skinks te gaan houden. Mijn vriend 
Geissler vertelt nu nog steeds opgetogen 
over zijn kweeksuccessen, over de lange 
tijd dat men van deze dieren plezier kan 
beleven (vaak meer dan 25 jaar) en boven-
dien over de mogelijkheid deze dieren in 
het buitenterrarium te houden, wat boven-
dien de voedselverzorging aanmerkelijk 
verlicht. 
En toen ik nu bovendien in de dierentuin 
van Zurich de daar geboren kleine Egernia 
cunninghami zag, stond mijn besluit vast: 
ik moest en zou Australische skinks hebben! 
Ik moest echter meer dan anderhalf jaar 
op de vervulling van mijn wens wachten; 
een lange tijd, die ik doorbracht met bij 
verschillende handelaren te informeren en 
tenslotte zelfs met zelf pogingen le doen 
om contacten met Australie te leggen. Ge-
lukkig echter bleef mij het risico, verbon-
den aan eigen import bespaard, want in de 
herfst van 1951 ging mijn wens in vervul-
ling: een mannetje van Tiliqua nigrolutea 
betrok het grote, reeds lang ingerichte, 
terrarium. Tot mijn blijde verrassing ge-
lukte het mij een paar dagen later, bij een 
andere handelaar, nog een vrouwtje (zijn 
enige exemplaar) te bemachtigen. 
Verspreiding: 
Tiliqua nigrolutea schijnt, voor zover be-
kend, niet zo'n groot verspreidingsgebied 

met twee eveneens grote Testudo sulcata 
uit Afrika. Het grootste dier is zo mak, dat 
het ijverig meewandelde toen wij het aan 
zijn hals hadden gekieteld. 
Tenslotte leverden ook de krokodillen nog 
een verrassing op. Naast de algemeen be-
kende soorten als Alligator mississippien-
sis, Crocodylus cataphractus en C. niloti-
cus bezit men namelijk een exemplaar van 
Crocodylus siamensis, een soort, die, naar 
verluidt, ook in Indonesie zou voorkomen, 
maar die, zover ik kon nagaan, hier in 
Nederland niet vertegenwoordigd is. 
De opsomming, die wij hierboven gaven, is 
lang niet volledig. Het was slechts onze 
bedoeling die soorten te vermelden, die 
men niet regelmatig te zien krijgt en die 
dus voor ons, leden van Lacerta, van be-
tekenis zijn. 
Tenslotte wil ik hier gaarne dank brengen 
aan de directie van de tuin voor de pret-
tige wijze waarop ik ben rondgeleid 

p. heinRich stetxleR, BeRti 

te hebben als de twee andere blauwtong-
skinks, Tiliqua gigas en Tiliqua scincoides. 
Hij komt slechts voor in Nieuw-Zuid Wales, 
Tasmanie en de Flinders eilanden. 
Als het karakteristieke biotoop is te be-
schouwen de rijkelijk met stenen, rotsen 
en kreupelhout bezaaide „bush"; af en toe 
schijnen ook wel oude, uitgedroogde rivier-
beddingen te worden bewoond, waarbij 
dan echter voorkeur valt waar te nemen 
voor die plaatsen, die zoveel mogelijk 
schuilplaatsen en dekking bieden. 
Want onze skink is zeker niet zo vlug en 
behendig als een Agame, en beschikt zeker 
ook niet over zoveel uithoudingsvermogen 
Daardoor duurt het wat longer eer hij zich 
voor eventuele vijanden in veiligheid heeft 
gebracht. Volgens mijn waarnemingen be-
draagt de vluchtafstand in het gunstigste 
geval bijna 5 meter; dichter dan 3 meter 
laat deze hagedis zijn vijanden echter 
nooit naderen, dan reageert hij door te 
vluchten, een tactiek, die in zijn ontoe-
gankelijk woongebied meestal succes op-
levert. Is vluchten onmogelijk, dan stelt 
Tiliqua nigrolutea zich echter teweer, hij 
blaast zich op, blaast en sist als een pof-
adder; menige vijand zal dan wel van een 
vervolging afzien, want zelfs op een mens, 
die met het gedrag van dit dier niet ver-
trouwd is, maakt het razende, tolazende en 
om zich heen slaande dier een geweldige 
indruk en hij zal er zich wel voor hoeden, 
dit dier ook maar aan te raken. De „blauw-
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tongskink" is moedig. Wanneer zijn woe-
dend gedrag nog niet voldoende is om de 
vijand af te schrikken, gaat het dier tot de 
aanval over. Ondanks de naar verhouding 
stompe tanden kan een beet zonder meer 
de menselijke huid doordringen en daar-
door een minder prettige verwonding ver-
oorzaken. 
Beschrijving. 
Gestalte en verhoudingen zijn veel sierlij-
ker dan bij de twee verwante soorten, 
verder blijft Tiliqua nigrolutea kleiner dan 
de twee anderen; bij 38-40 cm, mag de 
soort als volwassen gelden. Mijn dieren 
zijn verschillend van kleur, wat nog niet 
wil zeggen dat hieruit het qeslacht der 
dieren zou zijn te bepalen. Kleur van het 
mannetje: Kop grijsachtig bruin, keel licht, 
grijsachtig groen, bovenzijde, met de staart 
inbegrepen, grjjsgeel (elke schub met fijne 
donkere streepjes) met diepzwarte strepen 
in de lengte en dwars over het lichaam 
in een duidelijke, netvormige rangschik-
king. De onderzijde is grijs-groen met don-
kere vlekken. 
Kleur van het vrouwtje: kop bruingeel, 
keel uitgesproken goud-geel, van achteren 
licht geel-bruin (elke schub heel fijn ge-
gekorreld) met diepzwarte strepen in de 
lengte en overdwars, vrij breed en uit-
gestrekt. De onderzijde is okergeel met 
donkere vlekken. 
Beide dieren hebben een zeer sterk glan-
zend schubbenkleed (zie foto) wat bezoe-
kers vaak doet vragen of ik de dieren 
oppoets. Dat is natuurlijk niet het geval. 
Het is niet eenvoudig, de geslachten te 
onderscheiden; het mannetje is nog het 
best te herkennen aan de tijdelijke spoel-
vormige opzwelling van de staartwortel. 
Gedragingen in het terrarium. 
De dieren zijn pas sinds de late herfst van 
1951 in mijn bezit en het is mij dus nog niet 
mogelijk een afgerond beeld te geven van 
het gedrag in gevangenschap. Temeer, 
omdat waarnemingen over de voortplan-
ting en enkele belangrijke gegevens over 
de overwintering nog ontbreken. Ik wil 
daarop speciaal de nadruk leggen want 
maar al te vaak lezen wij verslagen van 
liefhebbers waarin een oordeel wordt ge-
geven over dieren, die zij slechts enkele 
weken in hun bezit hebben. Natuurlijk 
hebben ook deze mededelingen hun nut, 
maar de ware liefhebber zal er prijs op 
stellen, slechts zijn e i g e n ervaringen en 
waarnemingen te beschrijven, al kunnen 
die dan ook slechts aan een naar ver-
houding korte periode worden ontleend en 
al zullen ze ook niet altijd even volmaakt 
uitvallen. Toch zullen -wij hiermede de 
wetenschap een veel grotere dienst be-
wijzen, dan wanneer we gegevens van 
anderen eenvoudig zonder meer herha-
len. Juist door de onnadenkende weergave 
van door andere auteurs verstrekte mede-
delingen is reeds eerder veel onheil ge-
sticht: ik denk hierbij bijvoorbeeld aan 

onze kennis omtrent de levenswijze van 
het eekhoorntje (winterslaapl). Het feit, dat 
de eekhoorn helemaal geen echte winter-
slaap houdt, is nog helemaal niet zo lang 
bekend. 
Verder mag men nooit uit het oog verlie-
zen, dat uit waarnemingen aan gevangen 
dieren niet zonder meer conclusies over 
het leven in vrije staat mogen worden ge-
trokken; zo eenvoudig is deze zaak niet. 
Te veel vreemde factoren werken in ge-
vangenschap op het dier in en reeds her-
haalde malen heb ik hierop in correspon-
dentie met mede-lieihebbers gewezen. Het 
negatieve gedrag in gevangenschap is 
voor het doen van waarnemingen aan ge-
vangen dieren veel belangrijker dan het 
positieve. Dus dat wat onze dieren niet 
doen, wat zij nalaten, dat is belangrijk en 
juist daaraan zal de verstandige verzorger 
de eisen van zijn dieren kunnen vaststel-
len; dit geldt ook voor planten. En is ten-
slotte dit niet juist onze grote vreugde: 
dat wij zien hoe onze pleegkinderen 
groeien en gedijen en hoe ze zich voort-
planten? 
Mijn paartje Tiliqua's bewoont een terra-
rium van 75 x 65 x 40 cm. De bodem is be-
dekt met grof, rond grint (5 tot 9 mm. 0) , 
de drinkbak ligt vast tussen grote keien 
en ook de voerbak, die van twee kanten 
gemakkelijk toegankelijk is, wordt door 
kwarts-achtige, mooi rood gekleurde keien, 
zo groot als een vuist, op zijn plaats ge-
houden. De stenen hebben een ruwe opper-
vlakte, wat vooral bij het vervellen een 
groot voordeel is. Nog meer van deze 
stenen, alsmede een knoestige, gedeelte-
lijk nolle, tak vormen aan de achterzijde 
van het terrarium een geschikte schuil-
plaats. De afdekking van deze schuilplaats 
wordt gevormd door een eveneens knoes-
tige boomstronk, die echter met een enkele 
handgreep kan worden verwijderd zodat 
ik de slaapplaats gemakkelyk kan over-
zien en controleren. 
De beplanting bestaat uit Rhodostachys 
pitcairnifolia, een decoratieve, droogte-
minnende, stevige en buitengewoon sterke 
Bromelia-achtige, die zich tot nu toe uit-
stekend houdt. Geographisch beschouwd 
is de beplanting niet juist maar het is on-
mogelijk, in de beperkte en in vele opzich-
ten ontoereikende verhoudingen van ons 
terrarium het natuurlijke biotoop van onze 
hagedissen te willen nabootsen. 
Rhodostachys is wel de ideale plant voor 
het droge terrarium: iets taaiers en sterkers, 
met minder eisen wat de temperatuur be-
treft, kan men zich nauwelijks voorstellen. 
Bovendien is de plant buitengewoon deco-
ratief en brengt een wat vriendelijker noot 
in een verder kale steppen-inrichting. Het 
verdient aanbeveling naast enkele klei-
nere ook twee of drie grote exemplaren 
aan te brengen. 
Tiliqua nigrolutea heeft — en dat klopt ook 
met zijn Zuidelijke woonplaats — niet veel 
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Tiliqua nigrolutea. Links Q, rechts £. Ongeveer i van de ware grootte. Foto Gfeller 1 Stettler 

behoefte aan warmte. Toch is kamerwarmte 
voor het welzijn van deze hagedissen niet 
voldoende; ik gebruik een buigzaam eind 
loodkabel van de Fa. Ruckheim in Berlijn; 
de lengte bedraagt 4 meter (40 watt) en 
hiermede houd ik de met grind bedekte 
bodem van het terrarium op 26/32 graden 
Celsius. Ook stralingswarmte van boven 
is (biologisch gezien heel begrijpelijk) 
volstrekt nodig; hiervoor gebruik ik een 
kooldraadlamp, maar ik ben van plan 
binnenkort eens een 100-Watt Philips 
Thermostraler, Type 13349 E/44 te gaan 
proberen. Met de kooldraadlamp kan ik 
thans de lucht in het terrarium tot 20 a 
26 graden Celcius verwarmen. Dit is af-
hankelijk van de kamertemperatuur. 
(Midden in de zomer vervalt dit natuurlijk.) 
Van Maart tot October verwarm ik van 7 
uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, in de 
wintermaanden van 7 uur 's morgens tot 
4 uur 's middags. De bodemverwarming 
is dan ononderbroken in bedrijf, terwijl de 
lamp alleen dan wordt ingeschakeld, wan-
neer de zon niet, of niet krachtig genoeg, 
in het terarium schijnt. In het hartje van de 
zomer kan tijdelijk van iedere verwarming 
worden afgezien. 
Het vrouwelijke dier ontwaakt meestal 
reeds heel vroeg: om half zeven 's morgens 
komt het vanuit de slaapplaats naar de 
voorkant van het terrarium gekropen, nog 
echt slaapdronken en traag. Na het in-
schakelen van de verwarming of bij de 
eerste zonnestralen spreidt de hagedis dan 
zijn ribben uit en het hele lichaam wordt 
plat en breed gemaakt om zoveel moge-
lijk warmte op te nemen. Dan pas komt 

er werkelijk beweging in het dier, het wordt 
levendig, scharrelt in zijn verblijf rond, be-
kijkt hier eens wat, onderzoekt daar iets; 
bij de drinkbak wordt de dorst gelest en 
ook vaak meteen in de lege voederbak 
ontlasting gedeponeerd (een gewoonte die 
ik, gezien het gemak bij het onderhoud, 
zeer op prijs stel). 
Intussen is ook de langslaper, het mannetje, 
voor de dag gekomen en beide dieren 
„wandelen" nu door het terrarium. 
's Middags wordt gevoerd en wanneer de 
dieren hongerig zijn, bedelen ze met hoog-
opgerichte kop dicht bij de voorruit om 
voedsel. 
Het hooldstuk „voedselverschaffing" heeft 
al menige terrariumhouder bijna tot wan-
hoop gedreven; bij deze Australische 
skinks, en dan vooral bij de Tiliqua-soor-
ten, is dit echter werkelijk een prettige 
aangelegenheid. Vanzelfsprekend zet ik 
mijn dieren een zo afwisselend mogelijk 
menu voor maar 'bij hun uitgebreid dieet 
levert dit in het geheel geen problemen op. 
Naar gelang van het jaargetijde krijgen ze 
voorgezet: huisjesslakken, sprinkhanen, 
regenwormen, Meikevers, larven van Mei-
kevers, Cetonia-larven (larven van de 
Rozenkever), meelwormen, jonge muizen, 
banaan, aardbeien, bramen, druiven, sla, 
rauw vlees (hart, lever) slagroom, rauw 
ei, in melk gekookte rijst, allerlei soorten 
pudding; ook worden, klaarblijkelijk ter 
ondersteuning van de spijsvertering, kleine 
kiezelsteentjes gegeten. Ieder dier heeft 
zijn speciale lievelingskostjes: terwijl bij-
voorbeeld het mannetje vooral dol is op 
huisjesslakken en regenwormen (de laatste 

65 



zelis in gedroogde toestand), versmaadt 
het vrouwtje deze absoluut. Over het al-
gemeen vertoont het mannetje toch grote 
voorkeur voor dierlijk voedsel, een ver-
schijnsel, dat ik ook bij mijn andere Austra-
lische hagedissen, Egernia cunninghami en 
Energia lohmanni steeds weer kan be-
merken. Iedere week geef ik verder drie 
druppels Protovit Roche, een polyvitamine-
preparaat van de Fa. F. Hoffmann-La Roche 
& Co. A.G. in Basel, dat de vitamine A, 
B 1, B 2, B 6, C, D, E en H enz. bevat. 
Indien dit product in Nederland niet in de 
apotheek verkrijgbaar mocht zijn, kan het 
worden betrokken van de Fa. N.V. Gaba, 
Larenscheweg 123-125a in Hilversum. 
Na het eten houden de hagedissen meestal 
een middagslaapje, terwijl ze, wanneer ik 
ze buiten in mijn tuin loslaat, meestal een 
vrij grote bedrijvigheid ontwikkelen. Hier 
komt ook goed de mooie camouflage van 
het schubbenkleed tot zijn recht, zodat ook 
een geoeiende waarnemer, bij zonlicht 
moeite heeft, in de werking van licht en 
schaduw de tussen grassen en kleine 
planten verborgen Tiliqua te ontdekken. 
Hoewel mijn dieren zeer tam geworden zijn, 
kost het moeite ze weer te vangen, ze 
reageren met vluchtpogingen, verdedigen 
zich flink en proberen te bijten. Zijn ze 
echter gevangen, dan worden ze ook weer 
snel rustig, alleen het mannetje verdedigt 
zich soms, hoewel zelden, met excremen-
teren. Mijn beide Tiliqua's hebben zich al 
heel ver aan het leven in gevangenschap 
aangepast. 
Ik zou niet gaarne beweren, dat deze 
Blauwtongskinks — hoewel ze tot de meest 
intelligente hagedissen gerekend moeten 
worden — hun verzorger persoonlijk ken-
nen; het zal eerder door zijn gedrag en 
gewoonten zijn en zijn omgang met hen, 
dat zij toch spoedig merken wanneer hij, 
en niet een vreemde, zich met hen bezig 
houdt. 
Een goede raad van mijn vriend Geissler 
opvolgende, laat ik mijn „Australiers" bij 
mooi weer in het voorjaar, de gehele zomer 
en ook in de herfst, genieten van een ver-
blijf in de open lucht, waarbij vooral het 
ongefilterde zonlicht hun ten goede komt. 
De gunstige uitwerking van zo'n buiten-
verblijf op de gezondheid van sub-tropi-
sche en zelfs tropische reptielen is reeds 
genoeg bekend, ik hoef daarover dus niet 
uit te weiden. Ik wil slechts vermelden. 

Begin Mei 1951 kocht ik bij de firma Voor-
walt te Amsterdam een twaalftal volwas-
sen en kerngezonde Anolissen, mannetjes 
en vrouwtjes. Slechts twee exemplaren 

dat de hagedissen de middagzon uit de 
weg gaan; men zorge daarom voor be-
schaduwde plaatsen en op warme dagen 
voor voldoende ventilatie, door de ruiten 
van het terrarium te vervangen door gaas. 
Het onderbrengen in een buitenverblijf voor 
schildpadden e.d. is ook zeer goed mo-
gelijk. 
Slot-beschouwing. 
Het hoofddoel van de echte liefhebber is 
uiteindelijk, de hem toevertrouwde dieren 
onder de gunstigst-mogelijke voorwaarden 
te verzorgen, zodat ze zo lang mogelijk in 
leven blijven; hier komen dan ook de 
grondgedachten van onze mooie liefheb-
berij naar voren: de eerbied voor het leven 
en de plichtsbetrachting. 
De terrarium-houder late zich niet door de 
naar verhouding hoge prijs van Austra-
lische dieren, weerhouden. Het is in zekere 
zin een uitgave voor een maal, want men 
heeft alle mogelijkheden om de Tiliqua 
en Egernia-soorten jarenlang te kunnen 
verzorgen en bovendien een redelijke kans 
er jongen van te krijgen. En welke rep-
tielen-vriend zou er niet gelukkig mee zijn, 
de hele voortplanting en later het groot-
brengen van de jongen te kunnen mee-
maken? 
De in verhouding tot Tiliqua gigas en 
Tiliqua scincoides, veel aardigere Tiliqua 
nigrolutea is levendiger en ook nocr wel 
sterker; in ieder geval is deze soort voor 
de natuurvriend in de stad, die meer moeite 
heeft met het bijeeribrengen van voeder-
dieren dan de plattelandsbewoner, het 
meest geschikt. Ook de beginner kan hij 
slechts worden aanbevolen, want hij is wel 
zeer geschikt als propagandist voor onze 
mooie liefhebberij op te treden. Want, en 
dit vergete men nooit, deze Australische 
skinks zijn p e r s o o n l i j k h e d e n , die 
de gewoonten van hun verzorger precies 
kennen en ze ook op prijs stellen; reeds na 
betrekkelijk korte tijd worden de dieren 
buitengewoon tam. Bij het openen van het 
terrarium gaan ze er niet als hazen van-
door (denk maar eens aan Agama stellio!). 
Neen, bij mij volgt het ene dier vol aan-
dacht en van vlak bij mijn werk terwijl het 
andere, zodra ik mijn hand in het terra-
rium steek, via mijn arm op mijn schouder 
klautert. 
De persoonlijke verhouding tot mijn dieren 
vormt voor mij steeds weer een bron van 
mooie en prettige belevenissen. 

hiervan zijn gestorven, e6n vermoedelijk 
van ouderdom en het andere door mond-
rot, de overige dieren zijn nog in leven en 
in prima conditie. 

hoe ou6 kunnen anolissen woRoen? 
6OOR 1.1. cock, monikkenoam 
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Tot mijn grote vreugde werd toen in Juni 
1952 in mijn terrarium een Anolisbaby 
geboren, een mannetje. 
Aanvankelijk groeide het diertje slechts 
langzaam; in September ging het, in tegen-
stelling tot de andere soortgenoten in mijn 
collectie, in winterslaap. Geruime tijd zag 
ik het dier niet en reeds vreesde ik, dat 
het verloren was 1oen het plotseling weer 
voor de dag kwam. Dat was in Maart 1953, 
die rustperiode had dus ongeveer vijf 
maanden geduurd en nog was het diertje 
niet veel groter geworden. Van dat ogen-
blik af ging het echter steeds sneller, zodat 
het thans, half Mei, ongeveer haliwas is. 
Ik meen hieruit dus te kunnen concluderen, 
dat een Anolis in twee jaar volwassen is. 
De volwassen exemplaren, die ik in Mei 

Reeds eerder werd in ons blad geschreven 
over de goede resultaten, die behaald 
waren met dit preparaat. 
Zelf heb ik enkele ervaringen met deze 
zalf opgedaan, die ik hier gaarne wil ver-
melden. 
Ons Zwitserse lid, de heer P. H. Stettler in 
Bern, wees mij, toen ik hem over de oog-
aandoening van mijn dieren schreef, op 
dit universele geneesmiddel. Het betrof 
hier een skink, Eumeces Schneideri en 
een van mijn Smaragd-hagedissen, Lacerta 
viridis Bedriaga. 
Nadat ik in de zomer van 1952 een dag of 
veertien afwezig was geweest, vond ik bij 
mijn terugkomst genoemde dieren met 
ogen, die eruit zagen, alsof er een korst 
op zat. Ik kocht een tube Irgamid-oogzalf 
en behandelde gedurende een paar weken 
dagelijks de ogen hiermede. Het resultaat 
was verbluffend: terwijl voorheen herhaal-
delijk afwassen met boorwater geen resul-
taat had gehad, waren nu spoedig beide 
dieren weer geheel in orde. 
De heer Stettler schreef mij, hoe zijn vrou-
welijke Tiliqua nigrolutea Gray, die ook 
een ziekte aan de ogen vertoonde, met 
deze zalf geheel genezen was. In het 
Duitse blad de D.A.T.Z. (Die Aquarien- und 
Terrarien Zeitschrift) komt binnenkort hier-
over een uitvoerig artikel van zijn hand 
en daar oogziekten bij reptielen, vooral 
bij hagedissen en schildpadden, helaas een 
veel voorkomende kwaal zijn, wil ik hier 
nog eens een en ander over het gebruik 
van deze prachtige zalf mededelen, temeer, 
daar ons medelid, notaris J. J. Cock uit 
Monnikendam, deze zalf ook met goed ge-
volg bij een van zijn Chamaeleons heeft 
toegepast. 

1951 kocht, moeten dus toen tenminste twee 
jaar oud geweest zijn en zouden dan nu 
een leeftijd van ongeveer vier jaar bereikt 
hebben. Zoals ik reeds bij het begin van 
mijn artikel schreef, is er dit voorjaar een 
gestorven, die een soort ouderdomsver-
schijnselen vertoonde. Thans zijn er twee 
dieren bezig dezelfde weg te gaan. T »ze 
Anolissen vertonen geen sporen van eeii oi 
andere ziekte, ze worden slechts magerder, 
drogen enigszins uit en zien er werkelijk 
uit als oude mannetjes en vrouwtjes. Dit 
zullen dus dieren zijn, die, toen ik ze kocht, 
ouder dan twee jaar waren. Wanneer ze 
toen bv. reeds drie jaar waren, zouden 
ze nu, wanneer ze nog een half jaar leven, 
de respectabele leeftijd van vijf en een hali 
jaar kunnen bereiken. 

OOOR a. t. Reyst, koog a/6 zaan 

De oogontstekingen bij onze dieren zullen 
els regel het gevolg zijn van een ontste-
king van het bindvlies, maar voor de leek 
is dit meestal niet zo makkelijk te consta-
teren. De oorzaak moet, volgens mij 
meestal gezocht worden in verontreiniging 
van de bodem in het terrarium. Dit vuil 
dringt in de ogen met alle nare gevolgen 
van dien. Bij gravende en woelende dieren, 
zoals dus mijn Eumeces schneideri, is het 
risico van een dergelijke ontsteking ook 
het grootst. 
Bij de Tiliqua nigrolutea van de heer 
Stettler, kondigde de oogontsteking zich, 
evenals bij mijn dieren, aan door het ge-
sloten houden van de ogen, waarbij dan 
een zwelling van de oogleden optrad, die 
vooral 's morgens goed te zien was. Uit-
wassen met boorwater in een 3 % oplos-
sing en later met een oplossing van zilver-
nitraat (1 op 300) hielp niets. De oogholte 
was geheel dichtgevallen waarbij het oog 
diep in de kas werd teruggedrongen, zodat 
het dier een allesbehalve prettige indruk 
maakte. 
Ondanks het telkens weer verwijderen van 
de aangekoekte en verharde pus-afschei-
ding en het uitwassen met de reeds eerder 
genoemde oplossingen, werd de kwaal 
steeds erger. En twee weken later was zelfs 
de gehele linker kaakhelft aangetast, 
waarbij de schilden van de bovenlip door 
een gezwel van binnenuit duidelijk naar 
buiten gedrongen werden en het dier zelfs 
de bek niet meer kon sluiten. 
Op verzoek van de heer Stettler onderzocht 
een hem bekende arts de afgescheiden stof 
onder de microscoop, maar deze kon er 
geen bacterien, noch Diplococcen, noch 
Staphylococcen of Pneumococcen, in ont-
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dekken. Reeds had de bedroefde eigenaar 
het dier als verloren opgegeven, toen de 
arts hem aanraadde het eens met Irgamid-
oogzalf van de firma Geigy uit Bazel te 
proberen. Dezelfde dag nog werd de proef 
begonnen: twee maal per dag werd het 
oog met de zalf behandeld, door deze ge-
woon uit de tube op de oogappel te bren-
gen. Door het knipperen met de oogleden 
verdeelde het preparaat zich vanzelf over 
het gehele oog. 

En nu het resultaat: reeds na vier dagen — 
dus acht behandelingen — kon het dier 
genezen worden verklaard. 
Gezien de ernst van de aandoening mag 
dit resultaat wel zeer opmerkelijk worden 
genoemd, reden te meer om de Irgamid 
oogzalf onder de aandacht van onze leden 
le brengen. 
(En wij houden ons aanbevolen voor mede-
deling omtrent de resultaten. Red.) 

£en offuwmdmml met fade mckllwfjelen 

Onlangs maakten wij kennis met een pro-
duct dat voorbestemd lijkt, om in de ter-
rarium-houderij een grote rol te gaan spelen. 
En hoewel het niet de gewoonte is in ons 
blad reclame voor handelsmerken te 
maken, leek ons deze kennismaking van 
zo groot belong dat we er hier een hoekje 
voor willen bestemmen. 
Het product in kwestie heet „Windolite" en 
wordt geimporteerd door de iirma G. 
Kehlenbrink Jr., Bergselaan 319 te Rotter-
dam. 
Zo op het eerste gezicht doet het denken 
aan het bekende draadglas maar reeds 
onmiddellijk valt op, dat Windolite veel 
lichter is. Het gewicht per m2 bedraagt 
dan ook slechts 400 gram, dat is ongeveer 
1/12 van het gewicht van normaal venster-
glas. De verwerking is ook zo eenvoudig, 
dat het voor de doorsnee amateur zonder 
veel moeilijkheden te gebruiken moet zijn. 

Het kan worden geknipt met een gewone 
schaar, gevouwen, gebogen en gespijkerd. 
Het grote voordeel voor ons, terrarium-
houders, is echter, dat Windolite, in tegen-
stelling tot glas, een groot percentage 
ultra-violette stralen doorlaat. Vooral bij 
de inrichting en bouw van buiten-terraiia 
zal dus dit materiaal in een reeds lang ge-
voelde behoefte kunnen voorzien. De prijs 
is per voile rol van 10 of 20 m lengte bij 
1 m breedte, / 4,90 per m2. 
Ter nadere toelichting dient nog te worden 
vermeld dat Windolite, hoewel doorzichtig, 
zich niet leent voor die delen van een 
terrarium die, zoals bijvoorbeeld de voor-
ruit, een goed zicht op de inhoud van het 
geheel moeten opleveren. In het bijzonder 
voor hen, die hun tropische dieren in de 
zomer willen laten genieten van een zonne-
bad, lijkt dit een welkome oplossing. 

Zo maar een gewone pad. Maar een van 
onze aardigste inlandse terrariumdieren. 
Nu de importen uit het buitenland weer 
mogelijk zijn geworden, mogen we nooit 
vergeten, dat ook onze „landgenoten" zo 
veel interessants te zien en te beleven 
bieden. 

Bufo bufo. Foto A. M. C. Gerrltsen 
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Wij komen in September naar Rotterdam! 
Muurhagedis, Lacerta muralis. 

Waarom? 

foto H. Fischer, Brunswijlc. 

Boomklkvors, Hyla arborea 

Zie pagina*! 1 

foto A. M. C. Gerrltsen 

V 
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BoekBespRekinq 

... 

Foto Zahn. Niet alleen voederdler, doch ook als bewoner van het terrarium belangwekkend 

Reeds ee rde r w e r d e n in ons b l a d enkele 
deel t jes b e s p r o k e n uit d e ser ie „Wat leeft 
en groeit" , u i t gegeven bij Het Spectrum te 
Utrecht. Ook het t hans v e r s c h e n e n deeltje 
No. 36 wil len w e niet onopgeme ik t lateD 
voorb i jgaan . Natuurlijk b reng t de beperk te 
p laa t s ru imte , w a a r o v e r wij beschikken , 
m e d e , da t wij s lechts die b o e k e n kunnen 
r ecense ren , d ie op een of a n d e r e wijze 
met onze liefhebberij of met d e herpeto lo-
gie in v e r b a n d s t aan . En da t is met dit 
werkje zeker he t geva l . Hierin, Weekd ie ren 
II, b e h a n d e l t W. S. S. v a n Benthem Jutting 
d e land- en zoe twate rmol lusken van ons 

land. De schiijfstei, conse rva t r i ce v a n het 
Zoologisch Museum te Amste rdam, ve i te l t 
op p ie t t ige wijze v a n d e l e v e n s g e w o o n t e n , 
de bouw, d e voor tp lant ing, het nut en d e 
schadel i jke inv ioeden v a n d e ve r sch i l l ende 
weekd ie ren in ons land. Ook een l i tera-
tuurlijst is a a n w e z i g . 
Voor hen, d ie in hun te r ra r ia s l akken wil-
len houden , m a a r evenzeer voor degenen , 
die in s lakken e e n g e w a a r d e e r d e voedse l -
bion vooi h u n d ieren zien, is dit een nuttig 
werkje. De prijs b e d r a a g t i n g e n a a i d / 2,90, 
g e b o n d e n / 3,90 en in halfleer f 5,90. 

Elk lid kan gratis van de vraag-, 
aanbod- en ruilrubriek gebruik 
maken, mils 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. 

VRaaq e n aanBOO 

Ons lid J. L. v a n Heusden, S o e n d a s t r a a t 
36 II, Amsterdam, biedt te koop a a n e e n 
houten t ena r ium, 85 x 45 x 60 hoog , 
b o d e m b a k bij h o o g t e i n b e g r e p e n ; zijden 
en bovenzi jde g l a s ; schui f raam en deur t je ; 
piijs / 5,—. 
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AQUAVERO 53 

Onder deze naam zal er van 26/9 '53 tot en met 4/10 '53 een 
aquariumtentoonstelling in de Rivierahal van DiergaardeBlijdorp 
te Rotterdam gehouden worden, waaraan, evenals dit 3 jaar 
geleden het geval was, ook Lacerta haar medewerking zal 
verlenen. Wij krijgen daar de beschikking over een ruimte van 
± 15 meter lengte, waar dus een aardig aantal bakken kan 
komen te staan. Om echter een mooie inzending te kunnen 
garanderen hebben wij de hulp van onze leden nodig. Wie kan 
ons dus helpen aan terraria (max. hoogte 60 cm), planten en/of 
dieren. Wat de dieren betreft denken wij vooral aan dieren, 
die voor het grote publiek aantrekkelijk zijn, zoals hagedissen 
en slangen. Een bak met diverse soorten kleine waterschild-
padjes zal ook niet mogen ontbreken. Daarnaast willen wij 
echter de amphibien niet vergeten, zoals boomkikkers, padden, 
vuursalamanders, klauwkikkers, enz. Wie dus bereid is om zijn 
dieren of bakken tijdelijk aan onze zorgen toe te vertrouwen, 
wordt verzocht even een briefje aan ondergetekende te 
schrijven, die ook gedurende de gehele tentoonstellingsduur 
daar aanwezig zal zijn om de dieren te verzorgen. Mogen wij 
op Uw medewerking rekenen? Ook deze tentoonstelling moet 
weer dienen om aan Lacerta in bredere kring bekendheid te 
geven. 

B. Verbrugge 
Aronskelkstraat 43 b 
Rotterdam 
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Een deel van onze stand op de vorige tentoonstelllng in Rotterdam. 
Toen was het goed dus nu moet het nog beter. 
Juist bij een tentoonstelling als deze, waar vele scholen en jeugd-
verenigingen komen, ligt voor Lacerta een unieke kans om de 
terrariumhouderij onder de aandacht van velen te brengen. 
Kunnen wij ook op Uw medewerking rekenen? 

Adres- wij z iging. 
Wij vestigen nog even de aandacht op de adreswijziging 
van onze voorzitter. De heer van Oyen woont thans.-
MEZENLAAN 28, 's-Gravenhage. 

Van d e bibl iothecaris 

De Heer Reyst is van zijn welverdiende vacantie 
teruggekeerd. Vanaf heden kunnen dus weder-
om boeken worden aangevraagd. 
Het adres hebt U natuurlijk genoteerd: 
Hoogstraat 47, Koog a/d Zaan. 
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