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Tribolonotus novaeguinea in het terrarium 
door L. Wijffels, 's-ftertogenbosch 

Tribolonotus novaeguinae 

Ergens, in een duister, vochtig en niet al te 
warm hoekje van het oerwoudterrarium, zijn 
twee vreemde, donkere en bijzonder 
schuwe hagedissen verborgen: Tribolonotus 
novaeguinae. 
Deze exemplaren kwamen, door de bijzon-
dere zorgen van Dr D. L. Leiker, ons in 
Nieuw-Guinea als arts gestationneerd lid, 
in Nederland. Hij bracht deze dieren zelf 
mee, toen hij in Juni 1953 met verlof over-
kwam. Dr Leiker schreef, toen hij de dieien 

foto Hans Wlnkelhoif 

aan ons toezond: „Hopelijk is het blikje 
met hagedissen goed aangekomen. De eei-
ste import van Nieuw-Guinea ging met 
en!ge moeilijkheden gepaard. Beide Tribo-
lonotus hadden we op Seroei in het terra-
rium. De dieren moesten vijf dagen voor 
ons verirek uit Biak reeds „in het blik". De 
andere hagedisjes (dat waren wat kleine 
skinkjes, Emoia baudin, met een prachtige 
glans als van metaal op hun lichaampjes) 
vingen we kort voor het vertrek te Biak. 
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Alle dieien kwamen levend in Nederland 
aan. Het was echter koud in de Constella-
tion, zodat we besloten ze even te obsei-
veien in Groningen. De volgende dag wa-
ren vier kleine exemplaren dood, twee da-
gen later nog een zestal. Ik verwacht, dat 
er nog wel een paar zullen succomberen". 
De kleine skinkjes zijn geleidelijk aan alle 
doodgegaan, door duistere en minder duis-
tere oorzaken (in- en uitwendige parasie-
ten). De ene dag waren ze springlevend en 
renden door het terrarium, alle even actief, 
en de dag daarop vonden we er weer twee 
of meer dood. Dezelfde onprettige erva-
ringen hadden we met Afrikaanse Ablepha-
rus- en Mabuyasoorten. 
Maar die grote Tribolonotus waien in uit-
stekende conditie, zo schuw en vlug als 
een gecko. Uiterlijk vertonen ze weer enige 
overeenkomst met de Zuid-Afrikaanse Cor-
dylussoorten (vroeger Zonurus). De rug is 
bedekt met grote schubben, die, zoals bij 
alle skinken, gesteund worden door been-
platen, zgn. osteodermen, waarvan de pun-
tige achterrand iets omhoog steekf, en die 
het dier zijn stekelig aanzien geven. De 
kleur is donker, bruinzwart, terwijl de on-
derzijde van het lichaam een oranje-bruine 
kleur heeft. 
As terrariumdieren zijn ze helaas niet bij-
zonder aan te bevelen, indien men liefheb-
ber is van soorten, die de gehele dag in 
de weer zijn en zich vaak vertonen. Bijna 
nooit krijgt men ze te zien. Steeds zitten ze 
verscholen, tussen stukken natte turf of 
onder de schutbladeren van een herts-
hoomvaren. Eerst vrij laat op de avond — 
en dan moet het heel stil en rustig in de 
kamer zijn — komen ze even te voorsohijn, 
lopen vlug wat rond en verdwijnen dan 
vlug in een of andere schuilhoek. Alleen 
midden in de nacht kon ik ze vaker zien. 
In het weinige licht, dat maan en straat-
lantaarn verspreidden, zag ik de zwarte 
gedaanten door het terrarium rondgaan, 
waarbij ze enkele, voorzichtig neergelegde 
meelwormen en gekortwiekte nachtvlinders 
aten. Ze zijn steeds heel rustig en blijven 
altijd op de bodem, zodat ze de andere 

Eindelijk is er voor de reptielen een rui-
mere accomodatie in de Rotterdamse Dier-
gaarde verkregen. Het gebouw van de 
vroegere theeschenkerij is nu ingericht 
met tenaiia. Ten opzichte van de mimte is 
dit een zeer welkome verbetering, want de 
behuizing in de kassen tussen de Victoria 
Regis en de Succulenten-kas was zeer 
klein. Hoewel de inrichting ruim is opgezet 
voldoet zij m.i. toch niet aan het gestelde 
doel. Midden in de zaal staan grote terra-
ria opgesteld en vlak naast de ingang 

bewoners, dagdieren, niet storen. Bij de 
minste stoornis nemen ze weer de benen. 
Een voorbijrijdende zware auto, verande-
ring van lichtinval ol een stoel, die ver-
schoven wordt, is al voldoende om aan het 
schouwspel een einde te maken. 
Nu en dan worden de dieren overdag uit 
hun schuilhoekjes gehaald om ons van hun 
welstand te kunnen overtuigen. Tot nu toe 
hebben wij er ons nog steeds over kunnen 
verheugen. Bij het voederen houden wij met 
hun nachtelijke excursies rekening en 
steeds blijft wat voor hen liggen. 
De eerste dag, dat wij de dieren hadden, 
meenden wij inderdaad met een Cordylus-
soort te doen te hebben. Op het pakje was 
geen aizender te lezen en daar de verte-
genwoordigers van luchtvaartmaatschap-
pijen ons wel meer „prive"-zendingen 
stuurden, dachten wij, dat de dieren uit 
Afrika kwamen. In het vrij droge, zonnige 
terrarium, waarin ze direct geplaatst wer-
den, toonden ze weldra wie ze waren. 
Eerst kropen ze weg onder de stenen, maar 
even later gingen ze languit in het bescha-
duwde deel van het drinkbakje liggen, 
hall in het water. Overgebracht in het oer-
woudteirarium vonden ze aanstonds hun 
juiste plekje: de natte platen Liinenburgei 
turf, die met tamelijk dichte, lage en fijne 
begroeiing midden in het terrarium liggen, 
waar oorspronkelijk een betonnen vijvertje 
was aangelegd. 
Voor de liefhebbers, die iets bijzonders 
wensen en ook de lust en moeite willen 
opbrengen om ze goed te bestuderen en 
met hun bijzondere eisen rekening te hou-
den, zijn deze dieren een prachtig object. 
Het is een merkwaardige sensatie, indien 
men, doodstil in het schermerduister voor 
het terrarium zittend, deze mysterieuze 
creaturen uit de Nieuw-Guinese wildernis 
hun nachtelijk bestaan ziet leiden. 
We zijn voor deze dieren veel dank aan 
Dr Leiker verschuldigd. Door zijn goede en 
buitengewone zorgen zijn wij in het bezit 
geraakt van een tweetal reptielen, dat we 
gerust een unicum in de terrariumwereld 
mogen noemen. 

treffen wij lanas de vensters een aantal 
kleinere bakken aan. Verder is er nog in 
een uitbouw van de zaal plaats vrij ge-
maakt voor twee Snoekkopalligators en 
twee Spitssnuitkrokodillen. Langs de vrij-
gebleven glazen wanden van het gebouw 
is een rotstuin met cacteeen en dergelijke 
planten aangelegd. 
In de kleine terraria links naast de ingang 
bevinden zich schildpadjes, waaronder de 
Afrikaanse Borstklep Clemys caspica, 
Clemys leprosa en Emys orbicularis. In 

Het nieuwe reptielenhuis in de Diergaarde Blijdorp te Rotterdam 
door Frans Jansen, Den ttaag 

58 



dezelfde lij bakken zijn Doosschildpadden 
(Terrapene pulchra, var. Baud), gewone 
landschildpadden (Testudo Ibeia) en 
Stialenschildpadden ondergebracht. 
Stelt u zich echter van deze terraria geen 
stukjes natuur voor. Eigenlijk is deze rij 
terraria gemaakt voor landschildpadden. 
De afscheiding van de aaneengebouwde 
bakken geschiedt door ca 50 cm hoge 
glasplaten, die los in ijzeren spijltjes staan, 
hetgeen een idee van een uitstalkast geeft 
in plaats van een serie terraria. 
Bovendien heeft elke afdeling (terrarium) 
een cementen bodem, die bijna op gelijke 
hoogte liqt met de rand van het vijvertje, 
dat bestaat uit een keurig rechthoekig 
betegeld bassin. Aannezien de cementen 
bodem bijna op gelijke hoogte ligt met de 
rand van het vijvertje, schuiven reptielen 
al het zand in het water, waardoor er 
steeds zeer weinig bodemgrond aanweziq 
is, hetwelk de aesthetische aanblik van 
een en ander niet bepaald bevordert. 
Ook de grote, dichte terraria in het mid-
den zijn alle voorzien van een dergelijke 
onpractische technische accomodatie nl. 
een betegeld bassin met een cementen 
bodem, die bijna evenhoog ligt als de rand 
van de waterbak, met het hierboven aan-
geduide gevolg. 
De niet-glazen wanden zijn blinkend wit 
aehouden, wat wel een idee van ruimte 
suggereert maar bij felle zon toch pijnlijk 
aan de ogen van de toeschouwers is en 
ongetwijfeld ook te fel zal zijn voor diver-
se diersoorten o.a. de slangen. De vegeta-
tie in alle terraria is nauwelijks beplanting 
te noemen. Kennelijk is dit ook niet de 
bedoeling van de Stichting, die weinig 
dieren in ruime verblijven met zo weinig 
mogelijk entourage wil verzorgen. 
In een terrarium met een heel stel Brillen-
kaaimannetjes stonden povertjes twee 
potten met planten. Dit was de enige be-
planting. In de andere zeven terraria lagen 
alleen maar boomsPmmen. De dieren 

Reeds enkele malen hebben wij kunnen 
lezen, dat melding werd gemaakt van 
waarnemingen van de Groene Pad — Bufo 
viridis L — in ons land. Officieel wordt dit 
dier (nog) niet als een inheems amphibie 
beschouwd, maar desondanks werd zij 
aangetroffen in N.O.-Overijsel en in Noord-
Brabant, waarbij wij er echter rekening 
mee moeten houden, dat onbekend is of 
het hier serieuze waarnemers met een goe-
de kennis van de herpetologie betrof. 
De echte Groene Pad (niet te verwarren met 
de Rugstreeppad — Bufo calamita Laur. —, 
die In sommige werkjes nog met de naam 
„Groene Pad" wordt aangeduid) wordt 

waren, voor zover ik kon zien, in prima 
conditie. Tot mijn grote verbazing hoorde 
ik van de verzorger, dat alle dieren met 
dode prooi gevoedeid woiden. De uit 
Noord-Amerika komende Bruine water-
slang (Natrix taxispilota), Roodbuik-water-
slang (Natrix Sipedon Eiythr.), Geringde 
waterslang (Natrix Sipedon fasc). „Pine 
Snake" (Pituophis Spec.) en Rode Ratten-
slang (of Vossenslang?) (Elaphe guttata) 
eten allemaal dode prooi. Evenzo de gif-
slangen: Gedoornde Palmadder (Botrops 
schlegeli) uit Equadoi, Diamant Ratelslang 
(Crctalus adamantus) en Levantadder 
(Vipera lebetina, var. Mauretanica). 
Verder treft men er nog drie Waterboa's, 
Anaconda's, aan en enige Pythons. Als 
bijzonderheid is er ook Heloderma hoiri-
dum uit Mexico, een varieteit van het Gila^ 
monster. Ook zijn er verscheidene Groene 
leguanen en Varanen (Varanus salvator). 
Een aardig experiment heeft men genomen 
door in twee ingebouwde aquaria een 
„holle" voorruit te plaatsen. Helaas is er 
oen gebroken, maar de onbeschadigde ruit 
geeft een aardig effect. Het is net of men 
zo de bewoner — een onechte Karetschild-
oad (Caretta caretta) — pakken kan. In 
het half leeggelopen aquarium met de 
gebarste ruit bevinden zich een Alligator-
schildpad (Chelydra serpentina) en een 
varieteit Lederschildpad (Hydraspis Hi-
larii). 
Resumerend meen ik te mogen zeggen dat 
het verplaatsen en vooral het principieel 
veranderen van de inrichting van de ter-
raria geen stap in voorwaartse richting is 
en dat wij het moeten bstreuren, dat men 
het systeem van de zuiver hygienische 
inrichting ingevoerd heeft. Ook hier geldt 
weer het spreekwoord dat niet alle ver-
andering verbetering is. 
De verzorger van dit reptielengebouw, de 
heer J. P. v. d. Werff — lid onzer vereniging 
— was zo vriendelijk mij rond te leiden, 
waarvoor ik hem nog wel bedank. 

namelijk wel eens verwisseld met de Knof-
lookpad — Pelobates fuscus Laur. —, een 
amphibie, dat ook niet zo algemeen be-
kend is in ons land. 
De heer H. Adriaanz, Pijnboomstraat 7 te 
Nijmegen, schreef mij dezer dagen het 
volgende: 
„Het mooie weer van de vorige week was 
zo aanlokkelijk om er eens op uit te trek-
ken, dat mijn vrouw en ik 11 Maart onze 
fietsen beklommen en via Groesbeek naar 
de Plasmolen reden en daar gingen wan-
delen. Bij onze wandeling langs een beekje, 
dat daar door de heuvels loopt, plonsde 
iets van de kant in het water. Het was een 

Komt de Groene Pad in ons land voor? 
door J. Th. ter rtorst 
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groen gekleurde pad, die daar, goed zwem-
mend, tegen het nogal snel stiomende wa-
tei optornde. Het diertje werd gevangen en 
terdege bekeken, wat gemakkelijk ging 
want het hield zich erg rustig. 

£ 
.-•:'• 

Bufo viridis L. foto Max Stelger. Basel 

Het was een groene pad, maar was het 
ook de Groene Pad (Bufo viridis?) Ik had 
eens gelezen, dat de Groene Pad in Neder-
land niet in de vrije natuur zou voorkomen 
en dus prentte ik mij het gevangen exem-
plaar goed in het geheugen, alvorens het 
weer vrij te laten. Thuis gekomen ben ik 
in mijn boekenkast gaan snuffelen of ik 
determineergegevens kon vinden. Het 
boekje van Dr Scheijgrond en Dr IJsseling 
„Wat is dat voor een dier?" bood nog da 

Nergens ter wereld zijn planten en dieien 
zo onverbrekelijk verbonden en zo afhan-
kelijk van elkander als in de tropische 
regenwouden. De dampige, broeierige at-
mosfeer van deze oerbossen is bij uitstek 
geschikt voor het weelderig gedijen van de 
fraaiste epiphyten, klimmers en bodem-
gewassen. 
Tussen dit alles leeft een rijkdom van in-
secten, amphibien en reptielen, die aan 
hun overeenkomst in vorm of kleur met 
bladeren en lianen hun veiligheid te dan-
ken hebben, of door het dichte gebladerte 
in staat gesteld worden hun verborgen le-
ven te leiden. Vanzelfsprekend kunnen de 
insecten het niet zonder planten stellen en 
omgekeerd, de amphibien niet zonder in-
secten, de grotere reptielen niet zonder 
amphibien en deze Iaatsten weer niet 
zonder de beschutting en rustplaats bie-
dende planten. Dus zien we, dat geen en-
kele partij gemist kan worden en wel het 
minst de planten, die bij uitstek het jacht-
terrein vormen voor kruipend en vliegend 
gedierte. De rijke plantengroei, een juiste 
vochtigheidsgraad en de milde zonneschijn 

meeste houvast en de beschrijving van de 
Groene Pad klopte precies met het die mid-
dag door mij gevangen exemplaar. Op de 
gekleurde afbeelding in dat boekje heeft 
de Groene Pad een smal rugstreepje, maar 
het door mij gevangen exemplaar vertoon-
de absoluut geen rugstreep. De geel en 
groene vlektekening was erg sprekend, 
terwijl de lengte van neuspunt tot staart 
plm. 6 cm zal zijn geweest. 
Deze serieuze waarneming doet ons dus de 
vraag opperen: zou het een echte Bufo 
viridis geweest zijn? We weten het niet. 
Het beste is — als onze leden een analoog 
geval meemaken — het dier even te van-
gen, het op te sturen om te doen determi-
neren (en eventueel er een kleurenfoto van 
te maken). Wij sturen het dan weer om-
gaand terug, opdat het dier op dezelfde 
plaats als waar het gevangen is kan wor-
den losgelaten. Wij moeten er allemaal 
wel een beetje moeite voor doen, maar op 
deze wijze komen wij aan zeer waardevclle 
gegevens over de verspreiding van die 
amphibien, waarvan we nog te weinig 
weten, bv. Bufo viridis, Pelobates fuscus, 
Vinpootsalamander en Alpenwatersalo-
mander. Wij wekken de veldbiologen onder 
de Lacertaleden op dit jaar eens extra hun 
best te doen wat meei te weten te komen 
over de verspreiding van de Nederlandse 
herpeto-iauna en hun medeleden van de 
verworven kennis te doen delen door pu-
blicaties in ons orgaan. 

zijn oorzaken, dat er bv. in het Amazone-
gebied meer dan duizend soorten hagedis-
sen kunnen leven, waaronder de leguanen 
specifieke boombewoners zijn, die speciaal 
de dikste lianen tot rustplaats kiezen. Die 
lianen zijn een typisch kenmerk voor de 
tropische bossen. Zoals alle planten groeien 
zij naar het licht en onderaan brengen zij 
zelden of nooit bloemen voort en bladeren 
ontbreken meestal, maar als ze eenmaal 
de top van de boom, waarlangs zij op-
groeien, hebben bereikt, en voldoende 
lucht en licht ontvangen, dan bedekken zij 
de kruin van de boom vaak met de prach-
tigste bloesems en vormen zodoende soms 
een zee van bloemen in hogere regionen. 
Indrukwekkend groot is het aantal boom-
soorten, nl. op Java 1070, op Ceylon 1500, 
in de Amazona's 2500 en zij bereiken vaak 
een hoogte van 80 meter Vindt men een 
bepaalde soort, dan zoekt men vaak een 
mijl in de omtrek tevergeefs naar een 
exemplaar van dezelfde habitus. Soms ont-
breekt struikgewas in de regenwouden ge-
heel, maar meestal is het wel aanwezig. 
Toch speelt het leven zich niet alleen af 

Planten voor ons verwarmde oerwoudterrarium 
Begonia rex en Ruellia devosiana hort 

door P. A. Jonkheid, Den ttaag 
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tussen 'bladeren en lianen, in de humus-
nesten, die door de epiphytisch groeiende 
planten gevormd worden en in boom-
spleten, maar ook in mindere mate op de 
bodem, tussen het vlechtwerk van boom-
wortels. Hier groeit een niet zo gevarieerde 
plantenvegetatie. Het zijn voornamelijk 
Varens, Selaginellen, Aronskelkachtigen, 
Marantaceen, Peperomia's, Begonia's en 
Strobilanthes, die door hun bont getekende 
bladeren zeer opvallend zijn. Juist deze 
bodemplanten hebben frisse, sappige bla-
deren en zijn altijd goed gevuld, daartoe in 
staat gesteld door het overvloedige vocht, 
dat steeds zijn weg naar beneden zoekt, 
langs stammen gutsend en van bladermas-
sa's druipend. Dit water voert op zijn weg 
rijkelijk voedingsstoffen mee, in de vorm 
van vogelmest uit roestbomen en dierlijke 
bestanddelen, zonder welke de beste hu-
mus immers waardeloos is. Geen wonder, 
dat in een zo gunstig milieu bv. in Brazilie 
grote massa's prachtig gekleurde Begonia's 
de bodem bedekken. De altijd doorbloeien-
de Begonia semperflorens, de 75 cm hoog 
groeiende Begonia metallica, met oliji-
groene, donkergenerfde bladeren en Be-
gonia Scharfiiana, die roodbehaarde bla-
deren heeft met purperrode onderkant, zijn 
stuk voor stuk Brazilianen. Een uitgespro-
ken bladplant is de Koning-Bladbegonia 
(Begonia Rex Putz), die niet uit Brazilie, 

die zeer decoratief zijn. Alle Begonia's kun-
nen we het best planten in voedzame, ma-
tig vochtige humusgrond, die vooral luchtig 
moet zijn. Bladaarde, veimengd met oude 
koemest en grof zand, voldoet zeer goed. 
In de groeitijd verlangen Begonia's volop 
water en af en toe mest. Des winters is een 
zonnige en 's zomers een beschaduwde 
plaats gewenst. In het terrarium is daar 
meestal wel iets op te vinden. Desnoods 
graven we de plant met pot en al in, zodat 
we haar gemakkelijk kunnen verplaatsen. 

Begonia rex Putz tekening Th. J. P. Cornelissen 

maar uit de Himalaya afkomstig is. De rose 
of witte bloempjes zijn onaanzienlijk, doch 
des te fraaier zijn de grote, opvallende 
bladeren, die een donkere, metaalglanzen-
de tint bezitten, doorsneden door brede, 
zilverkleurige banden. De oorspronkelijke 
wilde Begonia rex heeft een korte, kruipen-
de, scheefgevormdo tronk, waaraan de 
20 cm brede en 30 cm lange bladen zitten. 

Over Ratelslangen . . . . 
In een buitenlandse courant kwam dezer dagen het bericht voor dat het ..Internationale 
Verbond van Ratelslangenjagers" een massa-jacht op ratelslangen in de Salt Creek Canyon 
in Oklahoma (US A.) organiseerde. 20.000 Toeschouwers woonden deze jacht bij, die 1576 
levende ratelslangen opleverde. Men ving ze met gevorkte stokken, tangen, en zelfs met 
de handen. Er werd niet bij vermeld wat men met de dieren deed. H. A. L. Menne 26-4-'54 

Ruellia devoslana hort. tekening Th. J. P. Cornelissen 

Een geheel ander type plant is de Ruellia 
devosiana hort., van oorsprong een Bra-
ziliaan, hoewel haar vindgebied zich ook 
tot andere Zuid-Amerikaanse staten uit-
strekt. Zijn gehele uiterlijk doet direct aan 
de Netelgewassen denken. 
De Ruellia's blijven meestal laag en 
zijn dus geschikte planten voor de voor-
grond van ons oerwoudterrarium. Met haar 
bonte, fris opgerichte bladere.1, maakt de 
Ruellia een kwieke indruk. Ook deze fraaie 
plant is vochtminnend en heeft in de groei-
tijd graag nu en dan wat bemesting. Voor 
sterk geconcentreerde kunstmest moet ge-
waarschuwd worden. Deze kan zowel voor 
de planten als voor de dieren schadelijke 
gevolgen hebben. We passen dus liever 
organische bemesting toe en dan nog liefst 
oude koemest, die sterk verdund moet 
worden. 
Ongetwijfeld kunt u van genoemde planten 
bij een verstandige behandeling veel ple-
zier beleven, vooral als de gehele planten-
inhoud van het terrarium nu en dan met 
lauwwarm en liefst zacht water besproeid 
wordt. Ook de dieren zullen u daar dank-
baar voor zijn. 
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Mijn belevenrssen in Suriname en de Antillen (II) 
door ft . A. L. Menne, Den Haag 

In het eeiste deel van dit aitikel behan-
delde ik in 't bijzonder de slangen van de 
Oaiaibische gebieden en verder van de 
hagedisachtigen de Iguanidae. 
Ik wil nu iets meedelen over de schild-
padden, de krokodillen, de echte hage-
dissen en de amphibieen van genoemde 
streken. 
In Suriname zijn niet veel soorten van 
schildpadden. De enige soort, die er alge-
meen voorkomt, behoort tot de grote familie 
der Testuainidae; het is de Zuid-Ameri-
kaanse Woudschildpad (Testudo denticu-
lata), waarvan de heer Reijst in Lacerta 
van Mei 1947 een beschrijving gaf. De 
grootste exemplaren hebben een schaal 
van ca 50 cm lengte. De kleur is bruin; de 
rugschilden zijn in het midden geel of 
oranje. Hier en daar wordt deze schildpad 
in Suriname als huisdier gehouden. Zo had 
een employe van de Suikerplantage ,,Ma-
rienburg" enige grote exemplaren, die op 
het roepen van hun namen naar hem toe 
kwamen. Maar overigens wordt het dier in 
de West hevig vervolgd om zijn vlees. 
Vooral de aldaar gevestigde Chinezen zijn 
er gek op, en de methode van doden is 
zeer wreed: men hakt met een bijl het 
pantser van het levende dier op zij open. 
Op de wreedheid geatlendeerd door mij, 
antwoordde een Chinees me eens: „Z6 
veel lekkerder". Het is zeer moeilijk bij 
gekleurde rassen dierenmishandelingen 
tegen te gaan. Een ander voorbeeld hier-
van is bij de Surinaamse Arowakken te 
vinden: men bestrijkt de jachthonden vaak 

met de bebladerde takken van de tot de 
Euphorbiaceae behorende plant Jatropha 
urens, waarvan het blad met brandharen 
overdekt is. De brandende pijn verhoogt, 
volgens die Indianen, de jachtijver der 
honden. 
Waterschildpadden heb ik in de West op 
mijn tochten nooit waargenomen. In het 
Noordelijk deel van Zuid-Amerika moeten 
enkele soorten voorkomen behorende tot 
de familie der Chelydidae (draaihals-
schildpadden), o.m. de Mata-mata (Chelys 
timbriata). Indien deze in Suriname voor-
komt, zal zij zeldzaam zijn. In Frans Guya-
na komt zij voor. Ik vroeg mensen in 
Cayenne mij deze dieren te bezorgen maar 
dat leverde niets op. Het grillig gevormde, 
zwaar bepantserde, ik zou haast zeggen 
monsterachtige dier, kan tot 45 cm lang 
worden, leeft in rivieren en voedt zich met 
vis. Het is geregeld in „ARTIS" te zien. 
Van de Rrokodilachtigen komt in Suriname 
het meest voor de Brillenkaaiman (Caiman 
sclerops), die tot 2\4 m lang kan worden. 
Zelfs op de koffie- en citrusplantages aan 
de rand van Paramaribo kan men deze 
soort aantreffen. Andere kaaimanachtigen 
als Caiman palpebrosus nam ik niet waar, 
terwijl de Orinoco-krokodil (Crocodylus 
intermedius) waarschijnlijk slechts in Vene-
zuela voorkomt. 
Caiman sclerops nam ik voor het eerst 
waar op Marienburg. Deze belangrijke 
suikerplantage, gelegen aan de Comme-
wijne, is zo groot dat zij een spoorwegnet 
heeft. Voor passagiersvervoer gebruikt 
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men echter lorries, voortbewogen door 
twee Javaanse koelies. Een tochtje met zo'n 
lorrie naar Marienburg-Zuid dwars door 
de suikerrietvelden en bananenbosjes le-
verde tal van aardige waarnemingen op. 
Ontzettend veel vogels zagen wij, zoals 
grijze buizerds (Asturina nitida), gele tiran-
vogels (Pitanqus sulphuratus, bijgenaamd 
„Grietjebie") —• deze vogeltjes zijn zeer 
Iuidruchtig en vechtlustig, ze vervolgen 
zelfs gieren en uilen kilometers ver —, 
voorts roodborstlijsters, zwermen rijstdiefjes 
— blauwzwart met helgele kop —, enz. 
Tussen de rails zitten vaak dwergduifjes, 
die op het laatste moment met een ruk 
opfladderen. Overal schieten Ameiva's 
weg (de meest algemene hagedis in Suri-
name). De gele irioemetjes langs de baan, 
die we overal in het laagland hier zien 
en die doen denken aan overvloedig 
bloeiend speenkruid (Weidelia trilobata), 
worden bezocht door tal van vlinders: 
grote roodbruine, oranje en pauwblauwe. 
Kolossale sprinkhanen vliegen telkens op 
en boven de moerasjes zweven libellen in 
diverse kleuren. Heel in de verte in het bos 
horen we het zware, indrukwekkende ge-
luid der brul-apen (Alouatta macconnelli), 
waarvan ik eens een zielig achtergelaten 
jong thuis opfokte. Het zijn, in tegenstelling 
tot de vele andere soorten van Surinaamse 
apen, in gevangenschap zeer melancho-
lieke dieren. 

Opeens zegt een der Javanen „Boeaja 
disitoe, toewan". ('n Krokodil daar, me-
neer) en ik zie in de kreek langs de spoor-
baan een kleine kaaiman zich een weg 
banen tussen de dichte waterplanten. Wat 
een iantastisch gezicht! Alleen begrijp ik 
niet dat ik pas na twee maanden verblijf 
in de West mijn eerste kaaiman zie! Want 
dit dier komt letterlijk overal voor. Wij zien 
nog meerdere kaaimannen, maar alle zijn 
nog vrij klein. Ik hoorde dat op Marienburg 
zelf volwassen exemplaren niet veel gezien 
worden, wel aan de randen. Ze worden er 
vermoedelijk kort gehouden 6f veibergen 
zich overdag. Veel kaaimannen zag ik 
later in het achterland van Groningen (ge-
bied van de Coesewijne). Ik zal nooit 
vergeten hoe spijtig gestemd ik was op 
een, overigens hoogst interessante auto-
tocht naar de monding van de Coppename. 
We passeerden een moeras en zagen van-
uit de wagen heftig gewriemel tussen de 
vegetatie. Toen we er heen stapten bleek 
het moeras te krioelen van baby-kaai-
mannetjes. Juist op die tocht hadden we 
niets bij ons, geen net, qeen waterlaarzen. 
Ook van een boot was daar in de wilder-
nis geen sprake. Het was niet gewenst in 
de diepe poel binnen te dringen met blote 
voeten. Ten behoeve van toekomstige 
Surinamegangers wijs ik er nl. op dat zich 
in vele swamps in de West voor de mens 
gevaarlijke bloedparasieten ophouden. 
Deze microscopisch kleine wormpjes — 
Schictosomum (Bilharzia) haematobium — 

die als larve in de waterslakken leven, 
dringen in de huid van benen of handen 
binnen, zich daarbij langs de bloeds-
omloop naar nieren ol blaas begevend, 
waar ze fatale verwoestingen kunnen aan-
richten. Ze zijn niet te verwarren met de in 
Suriname zo verwenste ,,sika's" of zand-
vlooitjes (Tunga penetrans), die eveneens 
in de (voet)huid binnendringen en on-
schuldig doch uiterst lastig zijn. Over het 
algemeen is het lopen op blote voeten in 
de tropen nooit aan te bevelen, zoals onze 
oud-Indisch-gasten goed bekend is. 
Ik verzond heel wat exemplaren in alle 
grootten van Caiman sclerops naar Hol-
land. Deze dieren werden voor mij ge-
vangen door aistammelingen van een eeuw 
geleden geemigreerde Hoilandse boeren :— 
wie het ovei het algemeen helaas door 
ziekten en tegenslagen niet voor de wind 
is gegaan. Zij leveren thans dagelijks 
melk en groenten aan de stad en wonen in 
het district Kwatta, 6 a 12 km westelijk 
van Paramaribo in een schilderachtige 
streek waarin, als gevolg van aanwezig-
heid van „ritsen" (oude, natuurlijke zand-
banken, evenwijdig aan de kust lopend) 
afwisselend zeer interessante moerassen 
vol waterlelies, lotusbloemen, enz., en 
hoger gelegen beboste stroken voorkomen. 
In deze bossen ziet men veelal de zeer 
hoge, oude „cancan-tries", Suriname's 
grootste boom (Ceiba pentandra), die ovei-
dekt is met epiphyten en orchideeen. Deze 
boom wordt door de negerbevolking niet 
gekapt omdat hij lijkt op de Airikaanse 
baobab, die als heilig beschouwd wordt. 
Ik heb die Hoilandse boeren altijd be-
wonderd om de moedige wijze, waarop zij 
1\4 a 2 m lange kaaimannen achter de kop 
en bij de staart aangrepen; ik had het hen 
niet graag nagedaan. Deze mensen zijn 
hartstochtelijke jagers, die hun hart in die 
kustgebieden kunnen ophalen want er 
komen daar heel wat wilde dieien vooi, 
waaivan ik noem: pecaii's, agoeti's, drie 
sooiten mieieneteis, twee sooiten luiaaids, 
gordeldieren, krabbenwasberen, opossums, 
boomstekelvarkens, ocelots, een enkele 
keer een jaguar; scharlaken-ibissen (ten 
onrechte in Suriname genoemd „flamin-
go's"), purperkoeten, boom-eenden, bruine 
waterhoenders, bosduiven, trompetter-
vogels . . . te veel om op te sommen doch 
niet te vergeten de papegaaien en de 
parkieten, waarvan de boeren soep koken. 
De voornaamste in het Cara'ibisch gebied 
voorkomende hagedissen zijn de „Sapaca-
ra" (Tejoe-hagedis, Tupinambis teguixin), 
een groot, bijtlustig dier, in Suriname alge-
meen. Kan tot 1.25 m lang worden en doet 
in leefwijze denken aan de Indische wa-
raan. Jonge exemplaren zijn wel geschikte 
terrariumdieren. 

Andere tejoe-achtigen van de Guyana's 
zijn: Tupinambis nigro-punctatus en Dra-
caena guianensis. 
Dan noem ik de reeds vroeger besproken 
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Ameiva ameiva (in Suriname „tuinhagedu " 
genaamd), die zowel in de steden als in 
de olantages en wouden voorkomt en het 
renhagedisje Cnemidophorus lemniscatus 
dat in hoofdzaak in droge bossen voor-
komt en ongelooflijk vlug is. 

Van de verdere soorten wil ik nog noemen 
een kleine skink (vermoedelijk een Ma-
buia), welke eniqszins lijkt op de „kadal" 
van Indonesie, en welke ik in het hart van 
Paramaribo aantrol. 

(Wordt vervolgd) 

Herpeto-Geografische dienst 

(Alle correspondentie deze 
dienst betreffende, uitsluitend 
Amersfoortsestraatweg 45, 

Bussum 

Op enkele uitzonderingen na hebben alle 
leden van „Lacerta" nog juist voor de 
Paasdagen een stencil van deze dienst 
ontvangen, bevattende een verzoek tot 
medewerking aan een onderzoek betref-
fende het leggen van eieren van kikkers 
en padden, wat uitgaat van de British 
Herpetological Society. *) 
Ik hoop van harte dat een zo groot moge-
lijk aantal leden van onze vereniging hier 
zijn steun aan zal willen geven en de 
mogelijkheid weet te vinden om de ge-
vraagde gegevens gedurende de afgelo-
pen en nog komende weken (denk aan de 
vrij laai ,/uroedende" soort Bufo calamita 
Laur. en de nog latere Rana esculenta L.) 
te verzamelen. 
De moeilijkheid bij dit onderzoek is dat 
gedurende meestal enkele weken dezelfde 

biotoop zo mogelijk van dag tot dag ge-
controleerd moet worden. Dit is alleen 
mogelijk voor hen, die hetzij dicht bij hun 
huis of hun werk zo'n vindplaats hebben, 
die zich gemakkelijk laat controleren. 
Maar bovendien moet men over een zekere 
volharding beschikken om, zo mogelijk 
met de thermometer in de hand, dit enige 
tijd, weer of geen weer, vol te houden. 
Zoiets is heel wat anders, en vereist veel 
meer arbeid dan een paar waarnemingen 
op H.G.D.-kaarten vast te leggen. 
Als ik echter bedenk hoe in de afgelopen 
tien jaren (de Herpeto-Geografische Dienst 
ontsproot on 1 Maart 1944 aan de Lacerta-
stam) de leden van deze kleine vereniging 
het klaar gespeeld hebben om verreweg 
het leeuwenaandeel te leveren van de 
meer dan tweeduizend documentaties, die 
nu in het bezit van deze dienst zijn, dan 
geloof ik ook dat hieronder een aantal 
medewerkers is dat de moeite van dit 
onderzoek wil brengen. Vergeet niet dat 
dit een fraaie demonstratie tegenover het 
buitenland kan worden van wat Lacerta 
vermag! 

D. P. van Wijk 
*) Op verzoek kan dit zolang de voorraad 
strekt nog aan belangsiellenden worden 
toegezonden. 

Vraag en aanbod . Ruilrubriek Bibliotheek en inlichtingendienst 
Elk lid kan gratis van de 
vraag-, aanbod- en ruil-
rubriek gebruik maken, mils 
de gegevens uiterlijk op de 
10c van de maand, vooraf-
gaande aan die waarin de 
mededeling moet worden op-
genomen, de redactie van 
ons blad hebben bereikt. 

Gevraagd 1 paartje muurhagedissen (Lacerta mu-
tatis Laur.) en/of 1 paartje smaragdhngedlssen 
(Lacerta viridis Laur.). 
B. v. Baaren, Hasseltsestraat 45, Schevenlngen. 
Gevraagd: levende tropische Insecten tegen vei'-
goedlng. Voor aanbiedingen zich in verbinding 
te stellen met: J. W. van Gorkom, Stadhouders-
laan 32, Hilversum. 
Wanted: Living tropical Insects. Offers with 
detailed informations to: J. W. van Gorkom, 
Stadhouderslaan 32, Hilversum. 
Aangeboden: 
Malpolon monspcssulata (slant;) per stuk t 9,— 
Coronella girondica (slang) per stuk f 7,— 
Scelopmus o. occidentalis (Hagedis) per stuk f 5,50 
Bestellingen aan: 
L Wijffels, Baselaarsstraat 10, 's Hertogenboseh 

A. T. Reijst, Hoogitraat 
47 te Koog a. d. Zaan 

Nu dc index van de lie jaargang eindclijk verschenen 
is, bestaat wederom gelegenheid deze jaargang te doen 
inbinden. Jaargangen te zenden aan de bibliothecaris. 

Belangrijk 
le . In v e r b a n d met de vacan t i e s zal in Jun i 
een dubbe lnummer verschijnen over d e 
m a a n d e n Jun i en Jul i . 
2c Aangezien in een der grootste weekbladen in 
Nederland een reportage zal verschijnen over slangen 
houders, wordt de leden, die slangen verzorgen ver-
zocht hun namen cn adressen, met vermelding soort 
slangen, op te geven aan de redactie. 
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