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Planten voor ons verwarmd Oeru/oud-Terrarium 
Platycerium en Peperomia 

Zolang er leven op aarde bestaat, hebben 
de planten een belangrijke en zelfs onmis-
bare rol vervuld. Zonder plantenleven is 
geen ander leven, in welke vorm ook, mo-
gelijk. Het leven van woestijndieren, zonder 
de regen aanlokkende vegetatie der oasen, 
is een onmogelijkheid en het bestaan van 
de dierenwereld in de tropische regenge-
bieden zou ondenkbaar zijn, als de som-
bere wouden ontbraken. 
De eerste planten ontstonden, voorzover 
men kan nagaan, in het Praeoambrium-
tijdperk. De plantenvegetatie bestond toen 
nog uitsluitend uit blauwwieren en kalk-
of kiezelalgen. Tot nu toe zijn geen sporen 
van hogere planten uit die tijden gevonden. 
Via de primitieve Paardestaarten, Varens, 
Wolfsklauwen en Zegelbomen der oudste 
tijden ontwikkelde de flora onzer aarde 
zich langzamerhand tot de weelderige 
bladermassa's van de tropische gordels 
of de meer bloemenrijke plantengroei der 
gematigde gewesten. Wie meent, dat men 
in de tropische gewesten steeds een grote 
bloemenpracht kan bewonderen, vergist 
zich. Weliswaar groeien uit alle openingen 
en kloven tussen en in de boomstammen 
orchideeen, aronskelken, bromelia's en 
varens, doch vrijwel al deze gewassen 
hebben onaanzienlijke bloemen. 
Maar dit doet niets af van de wonderlijke 
schoonheid der tropische wouden, want de 
sierlijke, grillige vormen der planten be-
dekken alles met een buitengewoon aan-
trekkelijk kleed. 
Een werkelijk fantastische aanblik bieden 
de klimplanten en lianen. De natuuronder-
zoeker Alfred Russel Wallace heeft daar 
in de Amazonas eens een speciale studie 

door P. A. Jonkheid, Den H a a g 

van gemaakt. Die woekerplanten vlechten 
zich om stammen, zij hangen van de 
takken af, strekken zich uit van boom tot 
boom en kronkelen zich als reusachtige 
slangen om de bomen en hun takken, 
ofwel zij liggen als een verwarde hoop 
door elkaar gevlochten op de bodem. Het 
is op 't eerste gezicht onbegrijpelijk waar 
het begin en waar het eind van deze on-
gelofelijk snelgroeiende en taaie planten 
is. Hoe weelderiger de plantengroei wordt, 
hoe meer bladwoekering zich vormt, des 
te meer neemt het aantal bloemen ai. 
Daar, waar de plantengroei minder dicht 
en weelderig is, komen ook weer meer 
bloemen voor. Dit is een algemeen ver-
schijnsel over de gehele wereld. Ook in 
onze streken vindt men meer bloemen in 
het open veld, dan in de bossen. Voor 
ieder, die de natuur bestudeert, zal de 
tropische plantengroei altijd een interes-
sant studie-object zijn. 
Een oerwoudterrarium, dat ons bekend 
moet maken met de levensgewoonten van 
reptielen en amphibien uit warme, voch-
tige streken is een onding, als er niet een 
aantal interessante en fraaie tropische 
planten in ondergebracht is. We dienen 
aan zulke planten dan ook terdege aan-
dacht te besteden. Een der belangwek-
kendste vormen uit de bossen van Zuid-
Azie, Java en tropisch Australie is de 
Hertshoornvaren (Platycerium alcicorne 
Desv.). 
Deze epiphytisch groeiende plant maakt, 
door zijn geweivormige bladeren en typi-
sche mantelbladen, een fantastische 
indruk. Die mantelbladen zijn onviucht-
baa i en dienen tot bedekking van de 
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t Platycerium alclcorne — Hertshoomvaren Tekening Th. J. P. Cornelissen 

wortels, die zodoende vooi uitdioging 
worden behoed. De vrijstaande bladeren 
brengen de sporen voort. De Hertshoom-
varen is niet geschikt voor zeer vochtige 
terraria, daar de viltige bladeren door het 
vele vocht vaak tot rotting overgaan. In 
matig-vochtige bakken, die vaak gelucht 
worden en niet te warm zijn, zal deze 
mooie plant zich echter prachtig ontwik-
kelen. Het is niet aan te bevelen deze plant 
in een pot te kweken. Veel natuurlijker is 
het, als we hem tegen een stuk kurk-
schors aanbinden, maar ook is het mo-
gelijk het grondmengsel met sphagnum te 
omwikkelen en dit voorzichtig vast te 
snoeren met metaaldraad. Het grondmeng-
sel moet voor de helft uit grove bladaarde 
en voor de andere helft uit veenmos 
(Sphagnum) en varenwortel bestaan, en 
dient rondom de plant stevig aangedrukt 
te worden. De Hertshoomvaren vraagt een 
lichte standplaats, maar directe zonbe-
straling moet beslist vermeden worden. 

Naar mijn eivaiing woiden de stevige-
bladeren van deze plant dooi de verschil-
lende Hyla-sooiten bij vooikeui gezocht 
voor hun siesta. 
Als een Platycerium in voile groei is, kan 
eenmaal per maand wat sterk veidunde 
koemest woiden gegeven. Mocht veiplan-
ten noodzakelijk blijken, dan verdient het 
aanbeveling, wat beendermeel bij het 
nieuwe grondmengsel te voegen. 
Een geheel ander uiterlijk heeft de, uit 
Zuid-Amerika afkomstige Peperomia ari-
iolia Miq. var. argyraea hort. 
Dit is een lange naam voor een familielid 
van de Peperomia verschafielti. Mooier 
bladplant kan men zich bijna niet voor-
stellen. De bladeren zijn frisgroen op de 
nerven en daartussen fraai zilverwit. Elk 
blad heeit een lengte van ongeveer 9 cm. 
De bloei is bedekt (cryptogaam) en de 
plant is hierdoor een typische vertegen-
woordiger van de schaduwrijke en voch-
tige bossen van tropisch Amerika. 
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Peperomia arifolia Miq. var. argyraea hort. 
Tekening Th. J. P. Cornelissen 

In tegenstelling tot de Platyceriums, die 
uitgespioken boombewoneis zijn, gioeien 
de Pepeiomia's op de begane giond en 
zijn dus bodembewoners. De typische. 

Terrariumkunde I 
Inleiding 
De laatste tien jaren heeft, zoals dat ook 
in de aquaristiek het geval is, de methode 
van het verzorgen en houden van amphi-
bien en reptielen in ons land een meer 
rationele ontwikkeling doorgemaakt. Velen, 
die zich met het houden van levende 
terrariumdieren bezighouden, hebben daar-
bij een richting ingeslagen, die veel 
groter perspectieven opent bij de bestu-
dering van deze interessante diergioep, 
dan voorheen het geval was. 
Om een dieper inzicht te verkrijgen in het 
wezen van onze dieren, moeten wij reeds 
bij het inrichten van een terrarium reke-
ning houden met de mogelijkheid daartoe. 
Het is gebleken, dat men in dat geval niet 
altijd geheel kan legemoetkomen aan het 
ideaal „geheel volgens de natuur". Een 

•nauwkeurige observatie van de meesten 
onzer plegelingen kan slechts dan doorge-
voerd worden, indien het de dieren niet 
steeds mogelijk is zich voor het spiedend 
oog geheel te verbergen. Trouwens dit 
laatste is niet alleen een eis voor de onder-
zoeker, doch ook voor de eenvoudig ge-
interesseerde. Het wegkruipen en zich ver-
borgen houden van vele amphibien en rep-
tielen is in feite voor velen een remmende 
factor, en veel belangstellenden worden 
erdoor van de terrariumhouderij afge-
schrikt. 
Er zullen vanzelfsprekend stemmen op-
gaan, die beweren, dat de dieren zich 
nooit „natuurlijk" zullen gedragen als de 

stevige, zeer decoratieve bladeren kunnen 
een gehele hoek van ons oerwoudterra-
rium opfleuren, door de speciale kleur-
effecten. 
We geven deze plant de lichtste plaats, 
die beschikbaar is. Op een donkere plaats 
zullen de bladstelen zich namelijk zodanig 
verlengen, dat de plant een harkerige 
indruk gaat maken. De afbeelding, die op 
uitstekende wijze door de heer Cornelissen 
werd vervaardigd, laat duidelijk zien, hoe 
de plant moet zijn, en toont tevens de 
karakteristieke bloei. 
Het beste grondmengsel voor Peperomia's 
bestaat uit veenachtige heidegrond, ver-
mengd met aarde, die men vaak in holle 
bomen vindt. Een goede teelaarde, ver-
mengd met wat scheipzand en turfmolm 
voldoet meestal ook heel goed. Men kan 
de planten in potjes zetten en veivolgens 
in de bodemgiond van het tenarium in-
graven, maar het planten in de vrije 
bodemgrond blijft te alien tijde natuur-
lijker. 
Zo hebben we in dit eerste artikel reeds 
twee tropische planten besproken, die op 
zichzelf al een nadere studie waard zijn. 

omgeving, waarin zij verkeren, niet na-
tuurlijk is. Dit is geheel onjuist. De dieren 
kunnen zich niet anders dan „natuurlijk" 
gedragen. Weliswaai zullen ze reageien 
op het overbrengen in een bepaald milieu, 
ja zelfs in een fraai ingericht terrarium, 
door aanvankelijk onrustig te zijn en het 
interieur te onderzoeken. Spoedig genoeg 
echter zal zulk een dier zich „normaal" 
gaan gedragen, d.w.z. geheel natuurlijk 
reageren op prikkels van honger, dorst, 
koude, warmte enz. Deze reacties ver-
schillen in geen enkel opzicht van de 
reacties op gelijke prikkels in het vrije 
leven. In een eenvoudige, hoekijzeren bak 
met glas, waarin op de bodem pakpapier 
was aangebracht en waarin een bakje 
water en een bakje voedsel aanwezig 
waren, heb ik smaragdhagedissen — 
Lacerta viridis L — zien paren, dat het 
een aard hod. Vast en zeker geen gevolg 
van de aangename omgeving, doch louter 
een reactie op de omstandigheid, dat het 
zonnetje zo mooi scheen en de tempera-
tuur behaaglijk was. 

Natuurlijk kan men een vuursalamander 
in dezelfde omstandigheden nimmer tot 
voortplanting brengen: logisch, want de 
geschetste toestand was wel volkomen in 
strijd met de factoren, die een vuursala-
mander in optimale conditie kunnen 
biengen. 
Hieiuit blijkt dan ook, dat men wel degelijk 
zoveel mogelijk aan het natuuilijk milieu 
van de dieren moet tegemoetkomen. Het 
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is echter, en daar gaat het voomamelijk 
om, niet nodig, dat de dieren zich, zodra 
men bij het terrarium komt of een hand 
beweegt, als dollen gaan ingraven, ver-
stoppen oi heen en weer rennen. En het 
is merkwaardig, hoe gauw amphibien en 
reptielen gewend raken aan de omstan-
digheid, dat ze zich niet kunnen ver-
schuilen. Uitdrukkelijk maak ik hier een 
uitzondering voor de gioene wateikikker 
— Bana esculenta L —: dit is wel het 
meest extreme voorbeeld van een dom, 
vraatzuchtig gedierte, dat niet ophoudt 
zich de neus te stoten aan de bodem van 
het waterbakje, zodra zich iets beweegt. 
En zelfs van de heer R. Esculenta kan 
men de paring waamemen in een een-
voudig aquarium: een reactie op de meest 
dwingende van alle natuurlijke prikkels. 
In het algemeen kan men evenwel zeggen, 
dat het niet al te moeilijk is een terrarium 
te construeren, dat aan de voornaamste 
te stellen eisen voldoet. Uitdrukkelijk zij 
hier nog opgemerkt, dat er inderdaad, 
buiten het zojuist genoemde voorbeeld, 
wel diersoorlen zijn, waarbij men slechts 
succes kan hebben, indien men serieus 
poogt „de natuur te benaderen" (ik doel 
hier in het bijzonder op nachfdieren, zoals 
gecko's en diverse amphibiensoorten). 
Deze te stellen eisen zijn: overzichtelijk-
heid en schoonheid in aesthetische zin 
(hoewel dit laatste meer een eis is, om der 
wille van de lieve vrede in uw gezin. 
Onze huisvrouwen hebben nu eenmaal 
een vreselijke hekel aan „rommelige 
bakjes"). Het is niet eens zo moeilijk om 
hieraan te voldoen, omdat beide factoren 
te bereiken zijn door eenvoud van inrich-
ting. En het is deze opvatting, die in de 
hiernavolgende artikelen verder ontwik-
keld zal worden. 
De biotoop t). 
Alvorens nader in te gaan op de inrichting 
van onze terraria verdient het aanbeveling 
eerst hieraan enige aandacht te besteden. 
i) = levensgebied. 

Kennis van de biotoop betekent in de 
terraristiek het halve werk. 
Ter illustratie van het navolgende zijn 
hierbij twee afbeeldingen gevoegd, beide 
uit de staat Israel aikomstig. Aangezien 
men in de gehele wereld analoge land-
schappen kan vinden, en daarin zelfs een, 
hoewel in de verschillende weielddelen 
vaak niet eens met elkaar verwante, 
analoge herpetofauna kan aantreffen, zijn 
juisf deze twee beelden gekozen, omdat 
ze zo fraai twee totaal verschillende 
aspecten van het landschap vertonen. 
De eerste foto geeft weer het landschap 
bij het plaatsje Holon, in de omgeving van 
Tel Aviv. Het betreft hier een uitgesproken 
zandig duinterrein, zoals men dat ook 
elders ter wereld kan aantreifen. Het zou 
zelfs een groepje gebouwtjes kunnen zijn 
aan de rand van een Veiuwse zandver-
stuiving in ons eigen land. De vegetatie 
bestaat uit bossige grassen, zoals men die 
ook vindt in onze duinlandschappen. Hier 
leven hagedissen van het geslacht Acan-
thodactylus, nl. A. schreiberi syriacus en 
A. scutellatus, en voorts Ophisops elegans 
ehrenbergi. 
Zouden wij dus voor deze diersoorten een 
terrarium willen inriohten, dat beantwoordt 
aan hun natuurlijke omgeving, dan blijkt 
dit stellig niet moeilijk. Men mene even-
wel niet, dat het een kwestie is van een 
laag zand in een terrarium, eventueel een 
steen en een bakje water. Het succes zal 
bij een zo simpele inrichting zonder meer 
uitblijven. Neen, we zoeken de oplossing 
ook niet in het al te eenvoudige. De ge-
noemde dieren stellen toch weer wat 
hogere eisen, en het is daarom, naast de 
kennis van de bioloop, ook nodig iets te 
weten van de levenswijze van de desbe-
treffende dieren. Stellig is het onjuist, dat 
er maar een slag naar geslagen kan wor-
den. De Acanthodactylus-soorten houden 
ervan holletjes te maken in de zandgrond. 
Het ligt voor de hand, dat dit in droog, 

Landschap bij 
Holon, Israel 

Foto Y. Werner 
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mul zand niet mogelijk is. Daarom dienen 
we er zorg voor te dragen, dat er enige 
samenhang in dit zand is, en dit kunnen 
we bewerkstelligen, door in een bepaalde 
hoek van het terrarium een of andere plant, 
die in zand kan leven, te plaatsen. Door 
het wortelgestel van een dergelijke plant 
wordt het zand bij elkaar gehouden, het-
geen weer mogelijk wordt, doordat het in 
de omgeving van die plant enigszins 
vochtig zal zijn, nl. door het besproeien. 
Nu eerst is een milieu geschapen, waarin 
het dier zich volledig kan ontplooien. Het 
vindt ruimte, waarin het kan rondrennen, 
zijn energie kan uitleven en zijn biologi-
sche cyclus van paren, eieren voort-
brengen etc. kan vervullen. 
De tweede foto toont ons een landschap 
te Tiv'on, ten Oosten van Haifa. Hier is 
een geheel andere omgeving uitgebeeld. 
De bodem is daar rotsig, z.g. „terra 
rossa", met een vegetatie van „Maqui", 
hetgeen dus wil zeggen, veel struikgewas 
en geboomte van allerhande aard en 
vorm. Hier heerst een veel hogere vochtig-
heidsgraad, getuige het grote aantal loof-
planten dat daar voorkomt. Een dergelijke 
biotoop in de beperkte ruimte van een 
terrarium uit te beelden, wordt dan ook 
een onmogelijkheid. Men kan hier slechts 
trachten de werkelijkheid te typeren, door 
beplanting van het geheel met een of 
meer stereotype planten uit zulk een ge-
bied. Het is daarom ook, dat het streven 
naar een „streek-terrarium", zoals men 
dat van verschillende zijden hoort propa-
geren, een practische onmoqelijkheid is, 
zelfs indien men de beschikking zou heb-
ben over aanzienlijk meer ruimte, dan de 
gemiddelde terrariumhouder ten dienste 
stoat. Hier kan het slechts een poging 
blijven, al was het alleen maar, omdat men 
nu eenmaal niet de beschikking heeft over 
juist die planten, die in zulk een landschap 
voorkomen. Is dit nu een bezwaar? Ach, 
waarschijnlijk niet. De dieren, die hier 
voorkomen (Mabuya vittata. Coluber naja-
dum, Chamaeleo chamaeleon, Ophisaurus 
apus) kan men, met uitzondering van de 
skink Chalcides monodactylus, die ook ter 
plaatse gevonden wordt, in het gehele 
mediterrane gebied vinden, terwijl de 
vegetatie sterk afwijkend kan zijn. 
In het algemeen kan dus gezegd worden: 
probeer zoveel mogelijk aan de natuurlijke 

Omstreeks begin November 1953 bleek 
mij, dat uit beide ogen van een mijner, 
nog jonge parelhagedissen (Lacerta lepida 
lepida Daudin) een waterachtig vocht liep. 
Daar reeds vrij veel in ons maandblad 
geschreven is over de genezing van oog-
ziekten met Irgamid-oogzalf, schafte ik mij 
onmiddellijk een tube aan, en dacht, dat 

Landschap bl) Tiv'on, Israel Foto Y. Werner 

behoelten en de natuurlijke omgeving van 
het dier tegemoet te komen. Dit zal in het 
ene geval, zoals gezegd, gemakkelijker 
zijn dan in het andere, al naar de aard 
van het gebied, waar een dier vandaan 
komt. Koste wat kost naar „volmaaktheid" 
streven is niet alleen onmogelijk, het is, 
gezien de ons ten dienste staande mid-
delen, ook belachelijk. En bovendien: het 
Chamaeleon, geplaatst in een eikenboom 
uit het Middellandse-Zeegebied zal zich 
niet gelukkiger voelen dan dat, geplaatst 
in een vlierstruik uit onze polder. Meer 
van belang is: waar bevindt zich die plant, 
doch daarop komen we ter bestemder 
plaatse nader terug. 

(Wordt vervolgd) 

het nu wel spoedig over zou zijn. Helaas 
was dit niet het geval, want, hoewel ik 
beide ogen driemaal per dag met de zalf 
insmeerde, bleven er voortdurend grote 
druppels vocht uit de ogen komen. 
Toen op 5 Januari 1954 de heer van Oijen 
bij mij was, zei hij, dat dit waarschijnlijk 
Conjunctivitis (bindvliesontsteking) was. 

Een oogziekte bij een Parelhagedis 
door Jac. Nagtegaal, Den ttaag 
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Deze ontsteking woidt veiooizaakt dooi 
tocht of dooi vuil, dat zich in het oog 
bevindt. 
Daar de heer van Oijen zekerheid wilde 
hebben, nam hij de hagedis mee naar een 
bevriende oogarts, die het oog en het 
vocht onderzocht en verklaarde, dat het 
inderdaad bindvliesontsteking was. Het 
beste geneesmiddel hiervoor zou Globeni-
col, een anti-biotisch middel, zijn. Glo-
benicol is een product van de Nederland-
sche Gist- en Spiritusfabriek N.V. Deze 
zalf, die uitsluitend onder medisch toezicht 
mag worden gebruikt, is verkrijgbaar in 
tuben van drie gram a / 1,20. In de zalf-

Dank zij de activiteit van onze leden, de 
heren Delleman en Wijffels, kwam ik onge-
veer zomer 1953 in het bezit van een paa i 
kleine landslangetjes, behoiende tot de 
familie der Contia's. 
Deze slangetjes zijn maximaal 36 cm lang. 
Het mannetje is lichtbruin, met overlangse, 
zwarte stippen. Het wijfje daarentegen is 
grauw, doch verder op dezelfde wijze ge-
tekend. Het mannelijk dier heeft ongeveer 
de dikte van een gewoon potlood, terwijl 
het wijfje de omvang van een vulpenhou-
der heeft en dus aanzienlijk zwaarder van 
bouw is. 
Volgens de litteratuur zijn het insecten-
eters. Evenwel (en dat is ook de conclusie 
van ons medelid, de heer Cornelissen) eten 
ze schijnbaar alleen wormen. Mogelijk 
verorberen ze in hel land van herkomst 
ook ander dierlijk voedsel, maar in gevan-
gen staat schijnt een eenzijdige voedering 
met wormen hen best te bekomen. De 
wormen, welke ik hun toedien, worden bij 
mij eerst schoongewassen, daarna in stuk-
jes gehakt en vervolgens wordt er een 
druppeltje vitamineDreparaat A-D bijge-
voegd. De familie der Contia's is niet groot. 
Een soort leeft in West-Azie. Deze soort, 
de Contia collaris, is lichtgeel (woestijn-
kleur). Artis had enige jaren geleden een 
paartje, doch de diertjes gingen al zeer 
spoedig dood, daar ze geen voedsel aan-
namen. 
In Noord- en Zuid-Amerika zijn er nog twee 
soorten, nl. de groene Contia vemalis en 
de in mijn bezit zijnde Storeria Dekayi 
Holbrook (Contia aestiva), minder fraai van 
kleur dan eerstgenoemde. Volgens het 
Amerikaanse herpetologische tijdschrift 
„Copeia" (1952, biz. 49) bestaan dan nog 
Storeria o. occipitomaculatus en Storeria 
victa (1950, biz. 155). 
Aanvankelijk had ik de slangetjes in mijn 
grote terrarium, doch daarin kropen ze 
spoedig weg en bleven uiterst schuw en 
veelal onzichtbaar, zodat ik er niet veel 
genoegen van beleefde. Thans zijn ze 

basis bevindt zich 1 % chlooramphenicol. 
Met deze zalf smeerde ik het lechteroog, 
want alleen dat bleek door de kwaal te 
zijn aangetast, viermaal per dag in. 
Gedurende de tijd, dat het dier aan deze 
ziekte leed, moest ik het met meelwormen 
en regenwormen dwangvoederen. Ook 
diende ik het dier elke week enige drup-
pels Davitamon A-D toe. Om het weer te 
stimuleren tot zelf-eten, mengde ik door 
het drinkwater wal Dextropur, maar helaas 
zonder een enkel resultaat. Mijn parel-
hagedis ging langzaam achteruit en op 
27 Januari 1954 vond ik hem dood in het 
terrarium. 
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Storeria Dekayi Foto L. Roubroeks 

echter gehuisvest in een klein terrarium, 
verwarmd met een 40 Watt Philipslamp 
(een lichtlamp, die dus tevens voor ver-
lichting dient), met als bodembedekking 
een uiterst dun laagje turfmolm en in het 
midden een boomstronkje. De diertjes, die 
nogal beweeglijk zijn, kunnen nu doorlo-
pend bezichtigd worden en het is aller-
aardigst te bemerken, dat ze hun aanvan-
kelijke schuwheid geheel hebben aigelegd, 
ja, het klinkt haast ongelofelijk, ze bedelen 
om voedsel, op dezelfde manier als, gelijk 
bekend, de kleine sierschildpadjes dit 
doen. 
Ook is het grappig te zien, hoe speciaal 
het wijfje zich na de maaltijd op de boom-
stronk gaat koesteren in de gloeilamp-
warmte, zich daarbij uitzet tot ze zowat 
haar dubbele dikte heeft verkregen en af 
en toe . . . gaapt. 
Elke morgen besproei ik de slangetjes met 
lauw water, deels om ze gelegenheid te 
geven tot drinken, deels met het oog op de 
vervelling. Bij mij zijn beide exemplaren 
er hierbij prachtig, zonder kleerscheuren 
afgekomen. Ze hebben hun hemdjes uit-

Over een elegant slangetje 
(Storeria Dekayi - Holbrook) door J. Cock, Monnikendam 
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getiokken, absoluut gaaf. De afgelegde 
huidjes heb ik bewaard. 
Het is ook uiterst interessant hun gedra-
gingen ten opzichte van elkaar te obser-
veren. Steeds zijn de diertjes samen. Ze 
gaan, zoals dit een goed echtpaar betaamt, 
steeds samen ter ruste, i.e. ze strengelen 
zich in elkaar tussen de takjes van het 
boomstronkje, waarop ze vrijwel de gehele 
nacht slapen. Eerst tegen de morgen krui-
pen ze door het terrarium, richten zich als 
volleerde acrobaten op hun staarteinde 
omhoog, tongelen doorlopend en blijven 
ook daarbij zo goed als onafgebroken bij 
elkaar. 
Omstreeks Augustus heb ik ze zien paren. 
De slangetjes waren innig aan elkaar ver-
bonden (kruiselings) en het vrouwtje nam 
als het ware haar echtgenoot op sleep-
touw. Lange tijd leefde ik in de verwach-
ting, dat de copulatie vruchtdragend zou 
zijn. Volgens de litteratuur leggen de 
slangetjes 12—20 eitjes, waaruit spoedig 
de jongen te voorschijn kruipen. Ze zouden 
dus ovovivipaar zijn. Thans begin ik even-

Omstreeks begin November 1953 van het 
vorige jaar ontving ik van de heer J. W. 
W. Louwman te Wassenaar twee Chamae-
leo dilepis, waarvoor ik hem nogmaals 
hartelijk dank. 
Deze soort, die een lengte bereikt van 25 
a 30 cm, bewoont de West- en Oostkuslen 
van Afrika. Overdag is het diet meestal 
grasgroen met twee roodbruine lengte-
strepen, maar vaak mist het deze strepen 
of is geel, met vele groene punten. Des 
nachts is het bijna altijd geelgroen. Als 
een kameleon een gele kleur heeft, is er 
iets niet met hem in orde. Zo had mijn 
vrouwelijk exemplaar de dagen voor het 
eieren leggen ook een gele kleur. Ook 
tegen het tijdstip dat ze sterven zijn ze 
vaak geel gekleurd. 
Het terrarium, dat ik voor mijn kameleons 
bestemde, was niet zo groot, nl. 44 x 30 x 
40 cm. Ik beplantte het eerst met een 
Bougainvillia, en het was een aardig ge-
zicht de kameleons tussen het groen der 
bladeren te zien lopen, maar dit was 
helaas van korte duur, want na drie dagen 
zat er geen blad of bloem meer aan de 
plant, zodat ik hem eruit moest halen. 
Toen probeerde ik het met de z.g. Hulst-
of ijzervaren (Cyrtomium) en een Dadel-
palm (Phoenix dactyliiera). Deze voldoen 
gelukkig beter. Tussen deze planten zette 
ik enige takken, zodat ze gemakkelijk 
overal in het terrarium kunnen komen. 
En nu de verwarming. Deze vindt plaats 
door slechts een lamp van 40 Watt, die ik 
om 4 uur des middags aansteek en om 

wel te twijfelen en het kon wel eens zijn, 
dat mevrouw zich alleen maar dik gegeten 
heeft. Dus maar aiwachten of het wat 
worden zal. 
Alles bij elkaar zijn de Storeria dekayi en 
soortgenoten allerliefste terrariumdiertjes, 
natuurlijk ook omdat ze totaal onschadelijk 
en niet giftig zijn. Jammer dat ze, althans 
hier te lande, niet vaak op de mark! ver-
schijnen en men er alleen bij toeval kan 
aankomen. Misschien dat de in de aanvang 
van dit artikeltje genoemde heren in het 
komende seizoen kans zullen zien een 
groter aantal van deze interessante slange-
tjes te bemachtigen, zodat meer leden van 
Lacerta hiervan zouden kunnen profiteren. 

Naschrift redactie: Storeria dekayi komt al-
gemeen voor in geheel Westelijk tot Cen-
traal Noord-Amerika. Het voedsel bestaat 
hoofdzakelijk uit wormen en slakken. Het 
is een bodembewonende, gravende soort, 
die een vrij verborgen levenswijze voert. Is 
levendbarend. 

9 uur des avonds uitschakel. Alleen met 
de zware vorstperiode in Januari j.l. stond 
er de gehele dag een kooldraadlamp 
boven en wikkelde ik het terrarium des 
nachts in een doek. De temperatuur in het 
terrarium is dan ook gemiddeld 25 gr. C. 
Het terrarium bevindt zich in de huis-
kamer, waar de kachel dag en nacht 
brandt. 
Om de vochtigheid in het terrarium op peil 
te houden, staat er de gehele dag een 
druppelaar boven, zodat, als de dieren 
dorst hebben (en dat gebeurt nogal vaak), 
ze direct kunnen drinken. Bovendien be-
spuit ik 's avonds de planten en ook de 
kameleons met lauw water, iets wat ze 
niet bepaald op prijs stellen, maar wat 
mij toch wel goed voor hen lijkt. 
Maar nu het allerbelangrijkste: de voe-
ding! Daar ik van tevoren niet op de 
hoogte was gesteld, dat ik de dieren zou 
ontvangen, probeerde ik nog een hoeveel-
heid vliegenmaden te kopen, maar ik was 
reeds te laat en kon er nog maar enkele 
bemachtigen. Ik zag de naderende winter 
dan ook somber tegemoet. 
Hoewel ik afwisselend vliegen en meel-
wormen voerde, waarvoor ik speciaal de 
zachte, witte exemplaren uit mijn meel-
wormenkweek zocht, moest ik toch na 
verloop van tijd alleen meelwormen voe-
ren. Begin December kon ik nog wat van 
de z.g. „wintervlinders" vangen, die ook 
grif werden weggeschoten. Ook probeerde 
ik het met muggenlarven, die ik op een 
blad legde, en werkelijk, een del beide 

Chamaeleo Dilepis Leach 
door Jac. Nagtegaal, Den Haag 
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Alb. 1 
Het fixeren von de prooi. Beide ogen zijn erop ge-
richt, en bepalen zodoende nauwkeurig de afstand. 

Aib. 2 
Voorzichtig doet het kameleon een klein stapje naar 
de prooi en opent de bek, om de tong door te la-
ten. De tong komt reeds gedeeltelijk naar buiten. 
Oil gaat zeer langzaam. 

Aib. 3 
Nog dlchter komt bet kameleon bij de prooi, door 
bet lichaam geheel naar voren le doen overhellen. 
De tong is nu „ichietklaar". Gedurende deze gehele 
handeling blijven de ogen geiicht op de prooi. 

dieren schoot ze weg . Helaas kon ik dit 
slechts tijdelijk voeren, want korte tijd 
later w a s er geen muggenlarf in Den Haag 
meer te koop. Toen probeerde ik het met 
een stukje gekookte lever, dat ik op mijn 
hand legde , en het zelfde exemplaar, dat 
de muggenlarven at schoot ook de lever 
weg ; op dezelfde manier gingen ook 
stukjes eiwit naar binnen(l). Ook dronk 
dat bewuste exemplaar s inaasappe l sap 
van een lepeltje. Natuurlijk krijgen ze elke 
d a g een druppel Davitamon A-D. 
Maar midden November w a s een mijner 
dieren zeer onrustig, en ik dacht, dat dit 
wel eens het begin van het einde kon zijn. 
Ik vond het vooral jammei, omdat dit juist 
het diei w a s , dat allei lei dood voe i at. 
Het liep voortdurend over de bodem van 
het terrarium heen en weer en groef dan 
hier en dan daar een gat. Daar het ka-
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meleon zeer dik was , dacht ik, dat het wel 
eens een wijfje met eieren zou kunnen 
zijn. Op 2 December groef zij (want het 
bleek een „zij" te zijn) e e n gat, dat zo 
ongeveer onder de gehe le bodem van het 
teriaiium dooi l iep, en w a s daar bijna de 
gehele dag in. Toen ik des morgens op 
3 December in het terrarium keek, zag ik 
het dier op een tak zitten: het w a s steik 
vermagerdl 
Toen ik de bodemgrond aan een vluchtig 
onderzoek onderwierp, vond ik in het mid-
den van het terrarium 16 eieren en in een 
hoek van het terrarium, onder d e grond, 
vond ik nog eens 17 eieren. 6 eieren haal-
de ik emit en stopte ze in een bloempotje 
met turfmolm, in het broedapparaat, b e -
schreven in mijn artikel nummer 2/4, biz. 11 
van dit blad, over de Tjitjaks. 
Enige weken later maakte ik een ei open, 
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maai e i bevond zich slechts een dikke 
massa van eiwit en dooie i in, dat dooi 
elkaar ge lopen w a s . De ande ie e ie ien liet 
ik l iggen. Een paar w e k e n later maakte 
ik weer een ei open, en ook daarin bevond 
zich eenzelfde dikke massa . Toen heb ik 
ze a l lemaal nagekeken, en steeds het-
zelfde beeld. Helaas bleken de eieren dus 
onbevrucht te zijn gewees l . 
Het vrouwelijk exemplaar verkeert op het 
ogenblik nog in de beste conditie, zodat 
ik g o e d e hoop heb het door de winter te 
krijgen. Dan is het l eed geleden, want 
dan kan ik haar in het zonnetje buiten 
zetten om v a n d e voor onze reptielen zo 
kostelijke stralen te genieten. 
Het andere dier is er h e l a a s minder goed 
aan toe, want op zekere dag, toen hij 
zich onder de lamp koesterde, nam hij 
plotseling een dreigende houding aan 

Alb. 4 
Het ,,schot". OnfeUbaar treft de nu geheel ultge-
worpen tong het prooidier. De tong overstulpt ge-
deeltelijk de prooi. Zoalt reeds werd aangenomen, 
is de tong dus ook enigszins grijporgaan. Let op de 
ogen: het klaarblljkelijk vermoelende fixeren is nu 
overbodlg geworden, en de ogen zijn ontspannen. 

Aib. 5 
Het verorberen van de proof. Prachtig is hier de 
sterke kleurveranderlng te zien, die altijd optreedt 
bij het verorberen van prooi, des te sterker, naar-
mate deze meer in de smaak valt. Zie ,,Lacerta" 
lOe Jaargang, pag. 43. 

Aib. 6 
Het vervellen. Grote stukken huid worden afge-
worpen, welk proces bevorderd wordt door het 
beurtelings zich opblazen en zo dun mogelijk ma-
ken van het kameleon. 

Fotoserie welwillend ter reproductle afgestaan door 
bet Weekblad „De Spiegel", te Wageningen. 

tegenover het wijfje. Hij maakte zich ge-
weldig plat, zette zijn keel op, sperde zijn 
bek wijd open en d e e d een schijnaanval 
n a a i haa i . Het wijfje trok zich angst ig 
teiug en durfde niet meer onder de lamp 
te komen. Daar het onverdraagzame 
exemplaar toch niet al te g o e d at, h a a l d e 
ik dit uit het terrarium en plaatste het in 
een andere bak. In Februari j.l. wi lde hij 
helemaal niet meer eten. Op het ogenblik 
pas ik dwangvoeder ing toe met geklutst 
ei, doch ik kan nog g e e n verbetering in 
zijn toestand bespeuren. Het dier loopt 
s teeds op de bodem van de bak, langs de 
voorruit heen en weer, h e t g e e n bij ka-
meleons steeds een duidelijk bewijs v a n 
onbehagen is. 
Naschrift redactie: 
Gezien de omstandigheid, dat de schrijver van 
dit artikel zijn dieren erg laat In het seizoen 
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(November!) ontvlng, mag worden aangenomen, 
dat hun conditle niet zeer goed was. Des temeer 
mag hier worden gesproken van een zeer gunstig 
resultaat bij het houden van kameleons. Het felt, 
dat het wijfje, ook na het afzetten van de eieren, 
gezond en fit is gebleven, kan er slechts op 
dulden, dat de schrijver bij het verzorgen van 
deze, algemeen moeilijk genoemde dieren, op de 
goede weg is. Een woord van lof voor de zeer 
nauwkeurige zorg en oplettendheid, die de heer 
Nagtegaal blijkens dit artikel ten toon spreldt, 
is hier stellig op zijn plaats. Uniek is bv. alleen 
reeds de manier, waarop hij tracht zijn dieren 

aan het eten te houden. Het is deze Instelllng. 
die men nodig heeft om tot de juiste wijze van 
verzorglng van reptielen te komen. Slechts wei-
nigen zouden immers ook maar een poglng aan-
wenden om een dier als het Chameleon met 
stukjes eiwit, lever en muggenlarven te doen 
eten. Indien de schrijver erln mocht slagen de 
dieren in leven te houden totdat het weer ge-
schikt zal zijn om de dieren in de open lucht 
te brengen, dan kan, gezien de ervaringen van 
andere liefhebbers, verwacht worden, dat het 
plelt gcwonnen Is. Het is daarom, dat dit artikel 
onze buitengewone belangstelling verdient. 

Beperkte w/oonruimte en toch een terrarium! 
Een hoekterrarlum voor muurhagedissen 
Tekeningen van E. v. Oijen-Houbolt door W. Q. van Oijen, Den H a a g 

V 
Alb. 1. Het hier beschreven hoekterrarlum. Foto J. Th. ter Horst 
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Wie, zoals ondeigetekende, enigszins moet 
woekeren met de mimte vooi de opstelling 
van zijn bakken, zal misschien in het hiei-
ondei beschieven hoekteuarium iets van 
zijn gading kunnen vinden, omdat dit type 
weinig plaats inneemt, en tevens onge-
bruikte hoeken benut kunnen worden. 
De basis voor de opbouw van de rots-
partij vormen twee platen hardboard, die 
stevig aan een vierkante lat bevestigd 
worden (afb. 2). Met slakken, verkregen 
uit de verbranding van cokes, en cement 
wordt nu een natuurlijk uitziende rots-
wand samengesteld, waarbij de grote 
stukken, die als ondergrond dienen, met 
ijzerdraad aan de platen hardboard be-
vestigd worden. Daar in dit stadium het 
gevaar dreigt van kunstmatigheid en het 
kitschduiveltje steeds het hoofd probeert 
op te steken, moet men vooral letten op 
een natuurlijk aanzien van de zeer plooi-
bare materie. 

Alb. 2 

Nadat de cement hard is geworden, verft 
men de rotswand in een passende kleur. 
Hiervoor werd Keimverf gebruikt. Het is 
hier de plaats om op deze verf nog verder 
in te gaan. 
Keimse mineraalverven bestaan uit een 
poeder en fixatief, welke, indien tezamen 
gevoegd en blootgesteld aan het koolzuur 
in de lucht, een chemische verbinding aan-
gaan met de ondergrond, waarop zij wor-
den aangebracht. Door Keimverf wordt de 
vrije kalk gebonden en omgezet in cal-
ciumsilicaten. Een rijkelijke silicaatvor-
ming (verkiezeling, verstening) ontstaat, 
waarbij kleurstof en moitel tot een nieuw, 
homogeen en ondeelbaar lichaam over-
gaan. 
Door het procede van een kunstmatige 
verstening is deze verf zeer geschikt voor 
terraria, vooral ook, omdat hij bestand is 
tegen reiniging (zoals afwassen) en at-
mosferische invioeden, zoals zonneschijn, 
regen en vorst, zodat hij ook goed voor 
buitenterraria is te gebruiken.1) 
Daar de kleurenscala alle kleuren van de 
regenboog omvat, is het grote voordeel, 
dat men een absoluut natuurlijk effect kan 

bereiken, dit laatste natuurlijk met enige 
handigheid en experimenteren. 
Er dient nog op te worden gewezen, dat 
een zo behandeld terrarium alleen ge-
schikt is voor reptielen, wanneer men 
tenminste het steenwerk niet uitwatert. 
Voor amphibieen met hun gevoelige huid 
is uitwateren natuurlijk altijd nodig. 
Nadat men van driehoekige stukken hard-
board en latjes bodem en plafond beves-
tigd heeft, schuift men de losse rotswand 
op de daarvoor bestemde plaats, en 
brengt de ruit (reeds in de sponning) met 
scharniertjes aan, op deze wijze dus een 
deur vormend, die de gehele voorwand 
van het terrarium beslaat. 
Het beplanten geschiedt het best in daar-
voor uitgespaarde plantgaten, waarin men 
bloempotjes (onzichtbaar) aanbrengt. 
Aan de hand van albeeiding 3 ziet men 
tevens, van welke technische hulpmidde-
len gebruik gemaakt werd, nl. twee 
lampjes ter verlichting in de bovenlijst 
gemonteerd, een lamp boven een soort 
terrasje, ter verlichting en verwarming, en 
oen ingebouwde verwarmingsstaaf (deze 
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Afb. 4. Het interieur Foto J. Th. ter Horst 

l aa t s t e voor even tue le t ropische kost-
g a n g e r s ) . 
Vooral d e onz ich tbaar i n g e b o u w d e l amp 
in het terrar ium, d ie s chu i lgaa t achter een 
in d e rots g e m e t s e l d e b o o g , in het ter-
rar ium is be langr i jk : hij ve rwa imt het 
t e r ras en noodt d e dieren tot een zonneba d 
(afbeelding 1). 
De twee a a n weerszi jden, onz ich tbaar in-
g e b o u w d e bak je s zijn b e d o e l d voor wa te r 
en voederd ie ren . Natuurlijk wordt er ook 
gesproe id , m a a r dit a l l e en op d e planten, 
d a a r d e r o t s w a n d p o r e u s is. Dit l aa t s t e 
heeft het voordee l , da t d e v loe iba re be -
s t andde l en v a n d e ont las t ing snel ge -
a b s o r b e e r d worden . 

In een der nummers van de ..Toeristenkampioen" 
van de A.N.W.B. las ik een relsverslag over een 
rels door de Cevennes In Prankrijk. In dit rels-
verslag stond de volgende allnea: 
„Op de terugweg hoorden we een eigenaardig, 
zangerig gesjirp uit de rotsspleten langs de weg. 
Krekels waren het niet, vogels nog minder, „dat 
zijn adders die zingen", zei hij (met „hij" werd 

Daar dit terrar ium b e d o e l d w a s voor 
muurhaged i s sen , is afgezien v a n e e n 
b o d e m b a k . 
Naa r men uit d e beschr i jv ing heeft kunnen 
opmaken , zijn voor een dergel i jk te r ra r ium 
d e kosten a a n m a t e r i a a l l a a g . Ook d e 
spec ia l e verf (verkr i jgbaar in zakjes v a n 
100 gram) is niet duur. 
Op afbeeld ing 4 krijgt m e n e e n indruk v a n 
het gehee l , wiaaruit blijkt, da t m e n we in ig 
of n a g e n o e g g e e n ruimtever l ies heeft, ter-
wijl een „ d o d e " hoek op aan t rekke l i jke 
wijze wordt ve r levend igd . 

i) Verkrijgbaar bij Fa. J. L. H. Smlts & Co., 
Warmoesstraat 42, Amsterdam. 
een schapenfokker bedoeld), ,,ce sera la plule 
pour demaln". De volgende dag stroomde de regen 
langs de ramen . . . " 
Wie van de leden heeft wel eens van zlngende, 
d.w.z. geluldmakende adders gehoord of op een 
buitenlandse rels een dergelijke ervaring op-
gedaan? 

J. Th. ter Horst, Den Haag 
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Zeldzaamheden in het terrarium II 
door A. Th. Reijst 

Eveneens via de heren Delleman en Wijflels 
kwam ik half Mei 1953 in het bezit van een 
paai , voor Nederland al heel zeldzame 
hagedissen, te weten twee Dipsosaurus d. 
dorsalis (Baird and Girard), of, zoals de 
Amerikaanse herpetoloog Charles E. Burt 
ze in zijn boek „A Key to the Lizards of 
the United States and Canada" (no. 126 
van onze bibliotheek) noemt „the short-
headed sand iguana" — kort-koppige 
zandleguaan. 
Dat deze diertjes voor ons en zells voor 
Europa zeldzaamheden zijn, blijkt wel uit 
het artikel daarover van P. de Gijs in 
„Blatter fiir Aquarien- und Terrarienkunde" 
van 1932, biz. 26, die daai zegt, dat deze 
diertjes bij zijn weten in Juni 1929 voor het 
eerst door W. Eimeke levend gelmporteerd 
zijn. Ik wil hier dadelijk aan toevoegen, 
dat, toen een van deze diertjes helaas na 
ongeveer drie weken gestorven was en ik 
het lijk aan het Zoologisch Museum te 
Amsterdam had opgezonden, ik een schrij-
ven terug ontving, met de mededeling, dat 
men er daar zeer verheugd mee was, want 
dit dier was nog niet in de verzameling 
van genoemd museum vertegenwoordigd, 
en dat wil toch heel wat zeggen. 
U begrijpt levendig, dat ik thans, terwijl ik 
dit artikel schrijf (October 1953 — Red.), 
dus zowat na vijf maanden, nog te weinig 
eigen ervaring met deze hagedissen gehad 
heb, om er zelfstandig een oordeel over te 
vellen, en dus zal ik in hoofdzaak het zeer 
goede artikel van P. de Grijs en ook dat 
van Dr med. Br. Popp in de vijftigste jaar-
gang van „Blatter" op biz. 157 volgen, ten-
einde u een duidelijk beeld te geven van 
deze inderdaad zeer fraaie en interessante 
hagedissen. 

Dr Popp had dan in de herfst van 1937 ook 
een paar van deze leguanen gekregen en 
beschrijft ze als zijnde zeer mooi van kleur 
en tekening. De bovenzijde van het diertje 
is lichtbruin of grijs, aan de zijkanten lopen 
donkerbruine lijnen in lichte golvingen. Men 
zou volgens mij beter kunnen zeggen, dat 
op donkere ondergrond licht grijze punten 
of vlekken lijnvormig vanaf de kop naar de 
staart lopen, terwijl de staart, al naarmate 
men de lichte of donkere kleur als onder-
grond beschouwt, donkere of lichte ringen 
heeit. De buikzijde is nagenoeg wit, soms 
vuil wit, zonder enige vlek of tekening. De 
mooie tekening wordt door de bijgevoegde 
afbeelding weergegeven. 
..Dipsosaurus" behoort tot de familie der 
Iguanidae of de leguanen, waartoe talrijke 
geslachten, o.a. de ons zo goed bekende 
anolissen behoien. Uit het giote weik van 
Vandenbuigh, ontleent de Grijs dan de 
volgende opgaven omtient het veispiei-
dingsgebied van de „Dipsosaurus": 
Zij bewoont het Westen van het Noord-
Amerikaanse vasteland, tussen ongeveer 

de 35e en 24e breedtegraad en overschrijdt 
naar het Westen de woestijnstreek niet. 
Oostelijk van de 112e graad westerlengte 
schijnt ze ook niet meer gevonden te wor-
den. Vanaf de „Owens"- en „Death Valley" 
in het Noorden, loopt dus het veispreidings-
gebied tot aan de zuidpunt van Californie 
en Sonora in Mexico in het Zuiden. Op de 
westhellingen van de Sierra Nevada tot aan 
de Stille Zuidzee komt ze niet voor en naar 
het Oosten schijnt zij het Rotsgebergte niet 
te kunnen overschrijden. In hoofdzaak zijn 
het dus de tussen deze beide gebergten 
gelegen woestijngebieden, die haar woon-
gebied vormen en dan geeft ze hier nog de 
voorkeur aan de zandige streken. In be-
neden-Californie wordt ze in beide kust-
stroken in de duinstreek aangetroffen. Dit 
woestijngebied in het Westen van de Ver-
enigde Staten is berucht om haar buiten-
gewoon hoge zomertemperaturen, die het 
voor de mens nagenoeg onbewoonbaar 
maken. Des winters daalt de temperatuur 
daarentegen, vooral des nachts, aanzienlijk 
en we dienen dus rekening te houden met 
klimatologische verhoudingen, zoals die 
ongeveer in Noord-Afrika te vinden zijn. 
Dienovereenkomstig treffen we dan ook in 
die streken soorten aan, die men als 
parallelvormen zou kunnen beschouwen. 
Volgens mededelingen van zegslieden van 
Vandenburgh geeft Dipsosaurus de voor-
keur aan met cacteeen begroeide, zandige 
streken als verblijfplaats. De stekels dier 
cacteeen bieden haar dan een daadwerke-
lijke beschutting tegen de aanvallen van 
roofvogels, waaraan de hagedissen bloot-
gesteld zijn als ze zich buiten het bereik 
van die beschuttende gewassen begeven. 
Dipsosaurus loopt vlug, als het tenminste 
lekker warm in het terrarium is, zo om en 
nabij de 30° C. en zou zich daarbij, volgens 
de Grijs, vaak op de achterpoten verheffen. 
Dit heb ik nog niet kunnen waamemen, wel 
dat zij zich hoog op de voorpootjes opricht 
en dan, met het leuke kopje scheef ge-
houden, ol naar links of rechts wendend, 
alles opneemt, wat in haar nabijheid ge-
beurt. 

Als schuilplaats gebruikt het diertje de 
holen en gangen van knaagdieren, maar 
graaft zich ook wel in het mulle zand in. 
Dit laatste kan ik ook steeds waamemen 
bij mijn exemplaar, dat zich, met platge-
maakt lichaam, heen en weer schuifelend 
inwoelt — hetgeen ook Dr Popp beaamt — 
of anders onder het stuk kurkschors, dat 
er gewoonlijk bovenop ligt, kan wegkrui-
pen. Hoge temperaturen en zonnestralen 
zijn dan ook een eerste levensbehoefte voor 
deze hagedis; op dagen met dichte bewol-
king zal men haar dan ook in de vrije 
natuur, zelfs bij 38° C , slechts zelden aan-
treffen. Parinqen heeft men daar in de 
maand Augustus waargenomen, maar in-
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tussen ontbieken nog nadeie gegevens 
omtrent de voortplanting. 
Een gevaarlijke vijand voor deze en andere, 
in hetzelfde gebied voorkomende hagedis-
sen, is de Coluber Hagellum irenatum Steij-
neger. In de maag van deze slang — de 
schrijver noemt haar nog Zamenis flagelli-
formis — heeft men vaak resten van Dipso-
saurus gevonden. 
Het grootste aantal van de door Eimeke ge-
importeerde dieren was door gebrek aan 
vocht, gedurende de rois, zo verzwakt, dat 
het niei mogelijk bleek ze in leven te hou-
den. Nu zou men juist denken, dat dieren, 
die in de natuur dikwijls lange tijd genood-
zaakt zijn om, terwijl er totaal geen regen 
valt, het toch bij intense zonbestraling uit te 
houden, het ook wel gedurende een reis, al 
duurt die dan ook wat lang, zonder drinken 
zouden kunnen stellen. Dit is echter, zoals 
de ervaring geleerd heeft, niet het geval en 
de meeste verliezen, die de importeurs van 
dieren te dragen hebben, zijn toe te schrij-
ven aan de gebrekkige verzorging met 
water, die deze dieren onderweg ten deel 
valt. Het is dan ook zeer verklaarbaar, want 
zelfs in droge, dorre streken heeft een meer 
of minder overvloedige dauwvorming 
plaats, zonder welke ook elke plantengroei 
onmogelijk zou zijn. 
Gebieden, waar elke vegetatie ontbreekt 
zijn dan ook, zelfs in een woestijn, maar 
zelden te vinden. 
Overigens is echter ook een woestijnbewo-
nend dier in staat de voor hem noodzake-
lijke hoeveelheid vocht uit de voeding te 
halen. Ontbreekt echter deze ook. zoals dat 
gedurende een transport het geval is, dan 
moet een uitdrogen van de weefsels de 
dood tengevolge hebben. 
Een onderzoek van de maaginhoud zou 
aangetoond hebben, dat deze dieren uit-
sluitend herbivoor zijn en zowel bladeren 
als bloemen verorbeien. 
Afgaande op deze gegevens en op die van 
Vandenburgh en zijn zegslieden, veimeende 
de Giijs dan ook, dat Dipsosauius toch wel 
voomamelijk een plantenetende soort zou 
zijn, hetgeen ook overeenkomstig hun leven 
in de natuur, waar water ontbreekt, wel de 
norm scheen te zijn. Immers, dan zijn daar 
ook de insecten zeer schaars. Zijn dieren 
echter, bleken zeer verzot op insectenvoe-
ding, in ieder geval gaven zij hieraan de 
voorkeur. 
Ook ik kon niet constateren, dat ze uitslui-
tend vegetariers waren, want bij mij aten 
ze meelwormen, maar dan liefst de pas-
vervelde, witte wormen en de poppen er-
van, doch ook heel weinig. Andere insecten, 
als sprinkhanen, vliegen, kevertjes, rupsen, 
vlinders, krekeltjes en kleine kakkerlakken 
enz. werden geheel versmaad. Van de aan-
geboden plantenkost, als bijvoorbeeld sla, 
paardenbloemen en de bladeren daarvan 
— Taraxacum officinale — werd wel ge-
geten, maar zeer weinig en soms in het 
geheel niet. Het bij mij gestorven exemplaar 

scheen nogal graag de bloemen van 
Taraxacum officinale te lusten. De Grijs 
zegt dan nog, dat ze bij hem, behalve deze 
groente, ook nog kool en de blaadjes van 
Sedum telephium gaarne aten, maar toch 
meer als bijkost en in zeer kleine hoeveel-
heden. 
Behalve meelwormen, waarvan zij er wel 
twintig stuks (bij de Grijs dan altijd) achter 
elkaar voor een maaltijd gebruikten, aten 
ze ook kleine kakkerlakken, kevertjes en 
rupsen. Dat is dan toch weer iets anders 
dan bij de diertjes van mij. Het zou anders 
niet zo'n wonder zijn, als deze dieren echte 
vegetariers warenlHet zijn immers leguanen, 
en zoals bekend leeft hun grote neef, de 
Groene Leguaan — Iguana iguana — uit-
sluitend van plantaardig voedsel, bijv. ba-
nanen, sla enz. 
Zoals ik reeds bij de aanvang van mijn 
artikel meedeelde, was bij mij een van 
de diertjes, en natuurlijk de grootste en 
mooiste, ofschoon het evenals de andere bij 
aankomst volkomen gezond leek, na onge-
veer een week of drie dood. Het begon 
ermee, dat het diertje steeds meer apa-
thisch werd en af en toe hevig met het 
achterlijf heen en weer schudde, alsof het 
hevige krampen in de buik had. Ook met de 
kop werd zo nu en dan heftig heen en weer 
geschud. Dit schudden werd steeds heviger 
en herhaalde zich vaker. Op een dag zag 
ik, dat de nog vrijwel onverteerde meel-
wormen tegen de ruiten van het terrarium 
vlogen, en een dag daarna ging het arme 
diertje onder hevige krampbewegingen 
dood. Ons lid Stettler, aan wie ik hierover 
schreef, gaf mij als zijn mening te kennen, 
dat het diertje wis en zeker aan voedsel-
stoornis had geleden, iets wat bij dit soort 
hagedissen veelvuldig voorkomt. Hij vond 
het een typerend verschijnsel hiervan. 
Ook zou het m.i. kunnen zijn, dat op de sla 
nog een, zij het zeer geringe, hoeveelheid 
van een of ander insecticide of kunstmest-
stof zat. Men kan nooit weten, wat er bij 
de tegenwoordige behandeling van tuin- en 
landbouwgewassen voor stoffen gebruikt 
worden, zowel om insecten te bestrijden 
als ook om de planten tot groei te brengen. 
De Grijs uit dan nog de mogelijkheid, dat 
onthouding van dierlijk voedsel ten gevolge 
zal hebben, dat Dipsosaurus meer tot vege-
tarische voeding overgaat. Deze hagedis 
heeft een vrij scherp gebit en snijdt daar-
mede met gemak bladeren en Stengels door 
en zeer zekei zal het diei in de natuur stuk-
jes uit de Opuntia's bijten om zijn dorst te 
lessen. Zijn dieren (en ook de mijne) dron-
ken vaak en rijkelijk uit het waterbakje, 
waarbij ze na het drinken het voorste ge-
deelte van het lichaam hoog opiichtten. 
Vanaf het ogenblik dat ze in het tenaiium 
kwamen, toonden de dieien niet de minste 
schuwheid (ook niet bij Di Popp en bij 
mij) en ze kiopen zelfs, als het deurtje 
geopend werd, zonder vrees, op de hand 
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Dipsosaurus d. dorsalis 
Foto Delleman/Wljlfels 

van de verzoigei, om zich daaiop te 
warmen. 
Hierbij hadden ze de gewoonte, zodra ze 
de warmte van de hand bespeurden, het 
lichaam te bewegen, alsof ze zich in het 
warme zand wilden woelen, hetgeen wel 
overeenkomstig hun gewoonte in de natuur 
zal zijn, zoals ik hiervoren reeds beschre-
ven heb. 
Om Dipsosaurus in een terrarium te hou-
den, zal het dan ook doelmatig zijn de 
bodemvulling uit zand te doen bestaan, 
maar indien bij gebrek aan ruimte de bak 
ook met andere soorten, die nu niet be-
paald zozeer in een woestijn thuis behoren, 
gedeeld moet worden, zo nemen ze ook 
genoegen met een bodemvulling, bestaan-
de uit droge mossen, graven zich des nachts 
hierin en komen bij licht en warmte weer 
te voorschijn. 
Dipsosaurus klautert graag en zeer handig 
en vanzelfsprekend moet er bij de inrich-
ting van het terrarium met deze neiging 
rekening gehouden worden. 
Beide exemplaren van Do Grijs vervelden 
in het voorjaar, het mannetje in Maart, het 
wijfje in Mei. Deze vervelling verliep over 
meerdere dagen en de huid viel er dan met 
grote stukken af. 
Na de vervelling zien de dieren er bijzon-
der fraai uit, met name de buikzijde is dan 
helder wit. De kleurverandering bij deze 
dieren beperkt zich tot een lichter worden 
van de algehele lichaamskleur bij hogere 
temperatuur. 
Op een ondergrond van mos of kurkschors 
steken de dieren door hun lichte kleur na-
tuurlijk erg af. Volgens Vandenburgh ech-
ter, moet het diertje op de woestijngrond 
van zijn woongebied nauwelijks van de 
bodem te onderscheiden en aldus voortref-
felijk beschut zijn. Een verder schutmiddel 
bezit dit overigens volkomen weerloze dier, 

in de breekbaarheid van zijn staart, zoals 
vele andere hagedissen. Zelf heeft De Grijs 
dit niet meegemaakt, maar bij de dooi 
Eimeke geimporteeide exemplaren, bevon-
den er zich vele met een geregenereerde 
staart, zodat er niet aan te twijfelen valt, 
dat Dipsosaurus in gevallen van groot ge-
vaar tot zelfamputatie overgaat. 
Het opnieuw aangroeien van de staart 
schijnt prompt en nagenoeg tot de normale 
lengte weer te geschieden. Het geregene-
reerde stuk is echter dadelijk te herkennen 
aan de ontbrekende, ringvormige tekening. 
Tegenover medebewoners van het terra-
rium gedraagt Dipsosaurus zich volkomen 
neutraal, zodat men deze dieren zonder 
enig bedenken met kleinere soorten kan 
samenhouden. 
Dipsosaurus verdient door haar vertrouwe-
lijkheid, aldus De Grijs, de gemakkelijke 
verzorging en haar fraaie kleuren ten voile 
de belangstelling van de reptielenhouder. 
Zij is een van de vele mooie soorten van de 
nieuwe wereld, waaraan men doorlopend 
plezier kan hebben. 
Schrijver dezes wilde wel, dat hij dit laatste 
ten voile kon onderschrijven. Helaas is het 
enig overgebleven exemplaar bij mij een 
zorgenkind gebleken. Het eet haast niet, 
zo nu en dan maar eens een enkele witte 
meelworm of pop, en qroente in het geheel 
niet. Het diertje is dan ook zo mager als 
een talhout en heeft daarbij een dik oog, 
waarvan de ontsteking ditmaal, ondanks 
het gebruik van „Irgamid" en de afwas-
singen met boorwater, maar niet genezen 
wil. 
Elke dag is de dood van dit dier te ver-
wachten, maar het schijnt een „taaie" te 
zijn. En toch, als 't kan, wil ik weer graag 
een paar van deze fraaie hagedissen in 
mijn terrarium terug zien. 
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Vraag en aanbod. Ruilrubriek 

Elk Ud kan gratis van de 
vraag-, aanbod- en ruil-
rubriek gebruik maken, mits 
de gegevens uiterlijk op de 
lOe van de maand, vooraf-
gaande aan die waarin de 
mededeling moet worden op-
genomen, de redactie van 
ons blad hebben bereikt. 

Voor belangstellendcn enkele uit Spanje gel'mpor-
teerde, volwassen Marmersalamanders en halfwas 
Ribbensalamanders beschikbaar tegen de prijs 
van resp. / 1,— en / 2,— per stuk. 
L. Wijffels, Baselaarsstraat 10, 's-Hertogenbosch. 
Gevraagd 1 kweekpaar Japanse vuurbuiksalaman-
ders — Trlturus pyrrhogaster —. 
Aangeboden ± 10 stuks Triturus cristatus camlfex, 
halfwas. / 0,35 per stuk plus porto. Liefst collectlef 
bestellen. 
F. Sijbers, Riethstraat 24, Tegelen. 
Ter overname gevraagd de boekjes: 
Dr Smith: Amphibien en reptielen (deel van de 
serle: „Wat leeft en Groeit"); Werner: Kamer-
terrarium; Dr Scheijgrond en Dr IJsseling: „Wat 
is dat voor een dier?" 
Aanbiedingen gaarne met prijsopgaaf aan 
J. Th. ter Horst, Vier Heemsklnderenstraat 159, 
Den Haag. 
Gevraagd: Subtropische hagedissen, alsmede wan-
delende takken. 
Aangeboden: Jonge jachthond (Heldewachtel, 
chocoladebruln, teef, 7 maanden). Zeer lief voor 
kinderen. Niet geschikt voor bovenhuis. Moet 
goed kunnen ultrcnnen. Prijs / 15,—. 
H. A. L. Menne, Lceuweriklaan 23, Den Haag 
(tel. 395254). 
Gevraagd: Eieren of larven van de ribbensalaman-
der en Japanse vuurbuiksalamander — Trlturus 
pyrrhogaster —. Wil ook rullen tegen Jonge 
marmersalamanders of Triturus cristatus var. 
carnlfex. 
G. van der Burgt, Hertog Reinoudsingel 134, Venlo. 
Gevraagd: 1 paar (m. en v.) levendbarende hage-
dissen (Lac. vivipara): 1 paar (m. en v.) hazel-
wormen (Anguls fragilis); 1 paar (m. en v.) boom-
kikkers (Hyla arborea). 
M. van Rekum, Bors van Wavercnstraat 26, Am-
stelveen. 

Bibliotheek en inlichtingendienst 

Het laatste exem-
plaar van het verslag 
Herpeto - Geographi-
sche-Dienst is thans 
uitverbocht. Gelleve 
derhalve niet meer te 
bestellen. 
A. T. Reijst. Hoogstraat 
W te Koog a. d. Zaan 

Belangrijk: 
Het artikel van P. Stettler, pagina 24 dezer Jaar-
gang, is overgenomen uit D.A.T.Z. 1953/12. 

Boekbespreking 
„Faunaflor" — Uitgave Alimenta, 40 Barastraat, 
Brussel. 
Hier een album, dat voor de echte verzamelaar 
wel een zeer begerenswaardig object vormt. Het 
betreft hier een uitgave van de fabrlkante van 

C6te d'Or-chocolade. De tekst is goed, hoewel 
zeer summier en het gaat er hier ook meer om 
een verklaring te geven van de afbeeldingen. 
Deze zijn evenwel uniek: een serie van 164(1) 
kleurenfoto's, die een groot deel van de Bel-
gische — en Nederlandse — vogelwereld geven, 
terwijl ook een groot aantal zoogdieren wordt 
afgebeeld. Voor ons is van belang, dat zich in dit 
album een aantal wel zeer fraaie foto's van onze 
lnlandse reptielen en amphibien bevindt, die de 
toets der critiek glansrljk kunnen doorstaan. 
Achtereenvolgens zijn afgebeeld: Lacerta vivi-
para, L. agilis, Rana temporaria en R. esculenta. 
Hyla arborea, Salamandra maculosa, Natrix 
natrix, Bombina variegata. Werkelijk een koste-
HJk bezit voor de algemeen georlenteerde natuur-
llefhebber! v. I. 

Dr W. B. Sachs en Dr R. Oeser: Terrarien-Pflege 
leicht gemacht. Franckh'sche Verlagshandlung, 
Stuttgart. (DM 5.80). 
Schaars als de werken op het gebied van de 
terrariumkunde zijn, is het altijd een groot ge-
noegen een nieuwe uitgave te kunnen begroe-
ten, vooral als zij van een gehaite is als de hier 
beschrevene, waarmede de schrijvers, oude be-
kenden op ons gebied. goed werk hebben verricht. 
In een twintigtal korte hoofdstukken wordt de 
stof behandeld, waarbij vooral opvalt de voor-
name plaats, die ingeruimd wordt aan de be-
handeling der techniek, een onontbeerlijk be-
standdeel bij het voorzien in de vele en variabele 
eisen, die de bevolking van een terrarium ons 
stelt. 
Vele nuttige tips staan dan ook zowel beglnne-
llng als gevorderde ten dienste. 
Een ultgebreide tabel van voederdieren, waarin 
de vangst, kweek en houdbaarheid vermeld wor-
den alsmede een collectie zeer fraaie foto's (ook 
de afwasbare omslag Is versierd met een prach-
tige kleurenopname van een Chamaeleo taeni-
atum) maken dit werk een welkome aanwinst 
voor bibliotheek en particuller. 

v. O. 
Herbert S. Zlm en Hobart M. Smith: Reptiles and 
Amphibians. Simon and Schuster Inc., New York. 
In de serie Golden Nature Guides van boven-
genoemde ultgeefster verscheen dit deeltje over 
de reptielen en amphibien van de Verenlgde 
Staten van Noord-Amerika. De samenstellers van 
dit boekje van 153 pagina's met Index leverden 
hier een werkje, dat bijzonder fraai is ultgevoerd. 
De naam van de tweede schrijver is voor ons een 
wel zeer bekende en vormt een garantie voor de 
betrouwbaarheid. Na een aanwijzlng hoe het 
boekje te gebruiken, wordt een overzlcht gegeven 
over de waarde van reptielen en amphibien, de 
noodzaak van bescherming door het ongerept 
houden van natuurgebleden, hoe ze te leren 
kennen, veldstudie, vanggereedschap, literatuur 
en eerste hulp bij beet door gifslangen. Vervolgens 
worden In 212 schitterend gekleurde afbeeldingen 
evenzovele dieren getoond, met een korte ver-
handeling over leefwljze, voortplanting, voedsel, 
geschiktheid voor terrarium, verspreidingsgebied 
enz. Achtereenvolgens worden behandeld de be-
langrljkste schildpadden, hagedissen, slangen, 
padden, kikkers, water- en landsalamanders. Het 
verspreidingsgebied wordt aangegeven door middel 
van een kaartschetsje onder iedere afbeelding, 
waarop in kleuren de verspreiding van de diverse 
soorten is aangegeven. De ultvoerlng der illustra-
ties door James Gordon Irving Is van uitzonder-
lijke kwalltelt en maakt een Juiste determinatie 
zonder meer mogelijk. Jammer is, dat, vermoede- • 
lijk om het geheel populair te houden, de weten-
schappelijke benamingen niet vermeld zijn, teraeer 
omdat de Amerikaanse namen niet in elk werk gelijk 
zijn. Voor dlegenen, die zich dit werkje zullen 
aanschaffen, zij nog opgemerkt. dat bij de redactie 
een sleutel In bewerking Is. die de wetenschappe-
lijke namen weergeeft en op eenvoudige wijze bij 
het boekje te gebruiken Is. Belangstellenden wordt 
verzocht hun namen aan de redactie van dit 
biad op te geven, waarna hun t.z.t. een exemplaar 
zal worden toegezonden. 
Prljs van het boekje: Gebonden $ 1.50, Ingenaald 
In afwasbaar pocket-bookomslag $ 1,—. 

v. I. 
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