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Planten voor ons verwarmd Oervvoudterrarium 
De Criipthantusfamilie door P. A. Jonkheid, Den H a a g 

m 
Midden: Crypthantus zonatus - rechtsonder: Cr. blvlttatus Tekening Th. J. P. Cornelissen 

Onmisbaar in een oerwoudterrarium zijn 
de Epiphyten in het algemeen en de Cryp-
thantussoorten in het bijzonder. Deze laat-
sten zijn de ideaalste planten voor ons 
doel. Ze zijn stevig en daardoor toestand 
tegen het springen en kruipen der bewo-

ners. Bovendien groeien zij langzaam, 
k<=ren zich niet naar het licht en zijn 
daarbij prachtig en decoratief. De 
groeiwijze in de natuur is bijzondei .inte-
ressant. Zoals men weet groeien Epiphyten 
in boomholten, boomspleten enz. Aan de 
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voet van de planten voimt zich op de duui 
een humuslaag, die bij nestvaiens — As-
plenium nidus — soms een doorsnede van 
vijf meter bereikt. In deze humus leeft 
allerlei gedierte, zoals oorwormen, kevers, 
spinnen, duizendpoten en zelfs regen-
wormen. Bijen en mieren maken hun nesten 
graag aan Bromelia's. Ook kan men, vol-
gens Robeit Meitens, in de molm vaak 
hagedissen (vooial Mabuia's) en slangen 
(b.v. Typhlops) aantieffen. De humus, die 
zich aan de voet van Biomelia's heeft ge-
voimd, is buitengewoon geliefd als schuil-
plaats voor allerlei dieren. We kunnen dit 
in het terrarium zelf constateren, hetgeen 
weer een interessante studie op zichzelf isl 
Vele soorten boomkikkers gebruiken deze 
humusnesten als slaapplaats en zelfs sala-
manders hebben er een grote voorlieide 
voor. In mijn terrarium bevinden zich enke-
le Triturus cristatus bij voorkeur in de mos-
en humuslaag van een kolossale Cryp-
thantus zonatus en vaak vind ik vier of 
vijf stuks van de, door bemiddeling van 
„Lacerta" verkregen, Hyla raddiana rond-
om deze plant. Deze Crypthantussoort is 
wel de fraaiste vertegenwoordiger van een 
zeer uitgebreide familie. Er zijn twee 
zonatussoorten, n.l. Cr. zonatus fusca en 
Cr. zonatus fusca viridus. De hardgroene, 
grillig gegolfde bladeren zijn in de breedte 
van onregelmatige korrelige, roodachtig 
beige dwarsbanden voorzien. De gehele 
plant heeft de vorm van een veelpuntige 
ster en is bijzonder decoratief, vooral als 
er een jonge plant aan ontspruit, die door 
het jeugdige frisse aanzien de schoonheid 
van het geheel verhoogt. In mijn terrarium 
heeft deze plant zich zo schitterend ont-
wikkeld, dat er het hele centrum door 
beheerst wordt. Ook Crypthantus acaulis, 
met paarsachtige bladeren en diens varie-

Kikkers in het ijs 
door Mej. E. M. D. 

In mijn tuin is een vijvertje met schuin 
aflopende, betonnen wanden, oppervlakte 
plm. 9 m2, diepste plek 78 cm. 's Winters 
bedek ik hiervan ongeveer 5 m2 met riet-
matten, liggende op latten, zodat tussen 
matten en water een luchtlaag blijft. Het 
poeltje is medogenloos tolootgesteld aan de 
oostenwind. 
Bij de invallende vorst begon ik met een 
wak open te houden van ongeveer \A m.2. 
Iedere keer, als ik het ijs uit het wak 
geschept had, waaferde ik met het vlak 
van een schop wat lucht onder het ijs. 
Toen het ijsdek hiervoor sterk genoeg leek, 
schepte ik zoveel water uit het wak, dat er 
tussen ijs en water een luchtlaag van onge-
veer 5 cm ontstond. 
Toen de dooi in Januari inviel, brak het 
ijsdek, zodat het middengedeelte weer op 
het water rustle. Vrezend — wat ook is 
gebeurd — dat de vorst weer zou invallen 
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teit argenteus, met donkerrode en witte 
banden, zijn prachtige planten. Kleiner, 
maar eveneens fraai, is Crypthantus bivit-
tatus, die overwegend groen is in lichte en 
donkere tinten. Bij felle belichting nemen 
de bladeren van de bivittatus vaak ge-
deeltelijk een rose kleur aan. Het zou te 
ver voeren al de Crypthantussoorten op te 
noemen. Meer gebaat zijn we met een be-
schrijving van de juiste behandeling. 
Hoewel de Crypthantus het in droge ver-
warmde terraria eveneens goed kan doen, 
zal hij in de vochtige bak toch beter ge-
dijen. De var. bivittatus is ook geschikt 
voor bodembegroeiing, b.v. aan de voet 
van een tooomwortel. De zonatus echter 
behoort, mede door zijn bijzondere habitus, 
beslist epiph,rtisch, dus boombewonend te 
zijn. De ideale plaats is in de kromming 
van een grillig gevormde en getekende 
boomstronk. Het behoeft geen betoog, dat 
een bloempot niet in aanmerking komt. 
Zulke monsterlijke dingen treft men in de 
wildemis niet aan. We mogen er slechts 
bij hoge uitzondering gebruik van maken 
en dan nog alleen, als we tere planten 
tegen bodemwoelers willen beschermen. 
Grove bladaarde, vermengd met turfmolm, 
gehakt Sphagnum en wat scherp zand is 
een uitstekend grondmengsel voor alle 
Bromelia's. Als we van te voren een kom-
vormig nest van Sphagnum maken en 
daar het grondmengsel in doen, kunnen 
we het geringe wortelstelsel van de plant 
hier in verankeren. Na matig aandrukken 
omwikkelen we het geheel met dun touw 
of raffia zodanig, dat het humusnest niet 
uiteen kan vallen. Houden we het Sphag-
num nu matig vochtig, dan zullen de 
planten en de er in levende dieren ons 
zeer dankbaar zijn. 

Lups, Velp 

en door de nu lagere waterstand het ijs 
de bodem van het bassin zou kunnen be-
reiken, vulde ik water bij uit de "water-
leiding, waardoor het ijs de normale, 
vlakke stand innam. 
Zodra de vorst zijn strenge heerschappij 
hervatte, zorgde ik weer voor een wak, 
dat ik deze keer met een driedubbele 
laag rietmatten bedekte: er was dan 
's ochtends en soms 's avonds niet meer 
dan een vliesje ijs af te scheppen, maar 
de zijkanten van het wak namen onrust-
barend in dikte toe. 
Met een zucht van verlichting begroette 
ik de dooi! 
Maar nu de bewoners van het vijvertje, 
waarom het eigenlijk gaat. Alle zes goud-
vissen brachten het er levend af. Zij hadden 
zo'n luchtbehoefte, dat zij soms onder het 
wak bleven zwemmen, terwijl ik bezig was 
de ijskorst kapot te slaan. 



Vooi de kikkers — Rana esculenta L. — 
was de afloop treuriger. In de tussen-
tijdse dooiperiode, na toevoeging van het 
leidingwater, zag ik twee keer een kikker 
in het wak zwemmen. Slechts een daarvan 
liet zich met een schepnet vangen. Dit is 
zijn redding geweest! Hij bracht de rest 
van de winter in vochtig sphagnum, waar-
in hij spoedig de winterslaap hervatte, in 
mijn kelder door. Hij is thans wakker en 
springlevend en zal vanavond de vrijheid 
herkrijgen. De tweede dook weer onder het 
ijsvlak en vertoonde zich niet meer. Zijn 
angst is hem noodlottig geworden. Sinds 
het zien van de eerste kikker liet ik een 
plankje in het wrak drijven om eventueel 
zwemmende kikkers houvast te geven voor 
hun pootjes, wat aan de gladde ijswand 
onmogelijk was: dit ter voorkoming van de 
verdrinkingsdood. 
Toen de dooi zover gevorderd was, dat het 
ijs aan de oevers van het vijvertje begon 
los te laten, heeit mijn tuinman het ijs 
stuk geslagen en uit het poeltje gewipt 
om de vissen schoon en warmer water te 
geven. Midden in dat ijs zaten wel acht 
kikkers ingevroren. Gestikt lijken zij mij 
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Gerrhonotus multicarlnatus webbii. Foto P. Marcusse 

In Lacerta 12e jaargang, biz. 27, no. 2/4, 
deelde ik U reeds het een en ander mede 
over deze fraaie hagedis uit Zuid-Cali-
fornie, o.a. ook iets omtrent de vervelling 
van dit dier. 

niet. Waarom zouden de kikkers gestikt 
zijn, als de goudvissen het er alien levend 

t afgebracht hadden? Ook hielden de lijkjes 
i de bekjes stijf dicht; dit wijst niet op 
i verstikkings- of verdrinkingsdood. Mijn 
3 verklaring is, dat de kikkers wakker 
t werden, toen de tussenperiode van dooi 

inviel, temeer dooidat ik, in verhouding tot 
l het ijswater, warmer leidingwater bij het 
l vijverwater voegde. Zij zijn toen vermoede-
1 lijk wakker geworden en, nog half versuft, 
t aan het oppervlak gaan drijven. Bij weer 
i invallende vorst groeide de ijskorst van 
; onderen aan en vroren de kikkers daaiin 
i vast, 
1 Heeft iemand anders ook lijken van 
r amphibien in het ijs vastgevroren gevon-
! den, en hielden deze daarbij de bek 
! gesloten? Of zou het bij mij alleen liqgen 

aan het bijvullen met warmer water? Dan 
I zou dit voor alle houders van buitenvijvers 
i een waarschuwing inhouden. Ik bedoel 
! natuurlijk geen lijkjes van dieren, die op de 
t bodem ol in de modder door het ijs be-
• reikt werden: zo liggen er hier in het broek 
I helaas honderden in de sloten. 
i Februari 1954. 

Thans, 9 Mei 1954, heb ik zo'n vervelling 
eens van A tot Z meegemaakt. Deze was 
zo interessant om te zien, dat ik ook U eens 
haarfijn wil mededelen, hoe dit in zijn werk 
gaat. 
Precies om 11 uur des morgens zag ik, 
dat dit dier, gezeten op een dikke vliertak, 
met z'n snuit telkens tegen de ruwe schors 
van deze tak wreef. Evenals bij een slang 
begon de huid bij de lippen los te laten en 
al spoedig hing deze bij de onderkaak 
als een lapje er onderaan, terwijl het 
bovenstuk van de huid, dat de bovenkaak, 
snuit en kop bedekt had, naar achteren, 
met de binnenkant naar buiten, werd ge-
schoven. 
Aldoor bleef het dier tegen de schois van 
de vlieitak wiijven of kroop het onder een 
tak van de daaromheen groeiende klim-
opplant door. Zo werd de huid verder en 
verder naar achteren geduwd, met de 
binnenkant naar buiten, zoals dat gaat bij 
een kous, die van het been wordt afge-
schoven. Het dier kroop er, als een slang, 
finaal uit. 
Om 11.05 uur was de hals reeds vrijge-
komen. Met de krachtige staart klemde het 
dier zich vast aan de tak, zoals een hazel-
worm — die evenals Gerrhonotus tot de 
Anguidae behoort — dat kan doen. Heeit 
U wel eens gevoeld hoe stevig een hazel-
worm zich met z'n lichaam om Uw pols of 
vinger kan vastklemmen? Zo bleef af en 
toe onze Gerrhonotus met z'n staart aan 
de tak hangen, want de pootjes waren 

Het vervellen bij Gerrhonotus multicarinatus Webbii (Baird) 
door A. T. Reust, Koog aan de Zaan 
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dooi het vervellen, omdat ze in de oude 
huid gewikkeld zaten, niet goed te ge-
bruiken. 
Om 11.10 uur kwamen de voorpootjes vrij 
en begon het dier van de tak af te dalen. 
Eerst dacht ik, dat hij voor het verder 
afschuiven van de oude huid tussen de 
rotsstenen zou verdwijnen, maar v66r hij 
geheel beneden was kroop hij weer tegen 
de stam op. Om 11.14 uur was hij al met 
de vervelling tot even voor de achter-
pootjes gekomen en om 11.17 waren ook 
deze vrij. Daarna ging het verder vrij vlot. 
Door de smal toelopende staart had het 
dier niet veel moeite meer om de oude 
huid kwijt te raken en om 11.23 was deze 
geheel afgeworpen. 
Leuk is het, dat zo'n afgeworpen huidje 
vrijwel steeds geheel gaaf blijft en men 
dit bewaren kan (zie afbeelding). 
De nieuwe huid, die thans het lichaam 
bedekt, is zeer mooi en glanzend. De arond-
kleur is olijfgeel, met een fraaie tekening 
van regelmatig geplaatste donkere dwars-
banden bedekt. Deze dwarsbanden zijn 
van achteren aan de randen zeer licht, 
nagenoeg wit van kleur, terwijl ook kleine 
ronde vlekjes in deze dwarsbanden zitten. 
De bovenzijde van het kopje is meer olijf-
groen van kleur. 

Afgeworpen huid van 
Gerrhonotus multl carinata Webbii (Baird) 

Foto Peter Marcusse 

Mijn bezoek aan het American Museum of Natural Historu. 
in New York, in April 1948 

door H. A. L. Menne 
In dit geweldige museumcomplex kan men 
dagen lang vertoeven alvorens men alles 
werkelijk goed bekeken heeft. 
Om U enig idee te geven: er zijn een 60-tal 
grote zalen met exposities, verdeeld over 
vier verdiepingenl Op de vijfde verdieping 
zijn verder de bibliotheek — met ± 135.000 
werken —, de laboratoria der wetenschap-
pelijke aldelingen en de administralie. In 
het „basement" (sous-terrain) zijn de werk-
plaatsen waar met de meest moderne 
machines alle benodigdheden voor de 
showkasten vervaaidigd worden. Verder 
zijn in het Museum diverse zalen voor 
lezingen en grote ateliers waar een staf 
van kunstenaars alle ingredienten voor de 
diorama's maken. Zo worden to.v. bomen 
en bloemen zo accuraat vervaardigd dat zij 
in feite niet te onderscheiden zijn van echte 

planten. Dan zijn er een planetarium, een 
boekwinkel met een schat van natuurweten-
schappelijke werken, een cafetaria voor 
volwassenen en een voor scholen, en — 
last not least — de enorme Theodore 
Roosevelt Memorial Hall met fantastische 
muurbeschilderingen, waardoor men bin-
nentreedt indien men de hoofdingang aan 
de Central Park-zijde neemt. 
Hoewel de zaal voor reptielen en amphi-
bian wel mijn grootste aandacht had, is 
toch wel het allergeweldigst van het 
Museum de z.g. Akeley Memorial Hall oi 
African Mammals (geopend in 1936). Zowat 
alle grote zoogdieren van het zwarte 
werelddeel zijn in een 20-tal grote alde-
lingen — diorama's van gigantische af-
metingen — tentoongesteld in hun natuur-
lijke omgeving. Alle talerelen zijn even 
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goed en het landschap op de vooigiond 
gaat steeds onzichtbaar over op de be-
schildering van de achterwand, doch de 
gorilla-groep op een open plek van een 
regenwoud van de Kivu-bergen verdient 
wel extra vermelding. Het ontwerp voor 
deze hal is uitgegaan van de Afiika-reizi-
ger wijlen Carl. E. Akeley. 
Doch ook van de andere werelddelen zijn 
— weer in andere zalen — prachtige 
diorama's te bezichtigen. In 't bijzonder 
mag worden genoemd de luipaardengroep, 
in 'n Indisch oerwoud, in de „Vemay-Faunt-
horpe Hall oi South Asiatic Mammals". Een 
der luipaarden heeft juist een pauw be-
machtigd. 
En nu de herpetologische verzamelingen. 
Sterk op de vooigiond tieedt het giote 
dioiama van de Komodo-waranen (Varanus 
komodoensis). Buitengewoon mooi is ook 
een cypres-moeras in Noord-Florida, een 
groot diorama ook, waarin een alligator, 
slangen, kikkers enz. voorkomen en waarin 
de broedgewoonten van enige soorten 
schildpadden en padden te zien zijn. Over 
mijn excursie in dat interessante gebied 
hoop ik binnenkort een artikeltje in „La-
certa" te plaatsen. Voorts noem ik van de 

1 

Lacerta l i l fordi vaedrae Foto L. Wijffels 

Wanneer men het artikel, dat de heer 
A. Th. Reijst geschreven heeft in het num-

talloze exposities nog die van de Gila 
Monsters (Heloderma's); van de West-
Indische boomkikkers en van de Rhino-
ceros-leguanen (Metopoceros cornutus). 
Het passende landschap hierbij is de oever 
van het Enriquilla-meer, op de grens van 
Haiti en de Dominicaanse Republiek. Dit 
meer, dat 130 voet beneden de oceaan-
spiegel gelegen is, mocht ik, op een toeig-
tocht in Haiti, vanaf een beigtop aan-
schouwen. Het is een indiukwekkend, woest 
landschap. 
Prachtige ratelslangen in hun natuurlijke 
omgeving vragen ook de bijzondere aan-
dacht. 
Tenslotte vermeld ik nog een serie spe-
ciale showkasten (met kruipende dieren 
in hun omgeving), die vaak gestelde 
vragen beantwoorden, als „How do reptiles 
and amphibians feed?" en „How do they 
protect themselves?"; „How do they 
breed?"; „What is the economic value ol 
them?" 
Er was bovendien beneden in de Memorial 
Hall een tentoonstelllng van alle kruipende 
dieren (levend) die in de Staat New York 
gevonden worden. 

mer 2/4 van de 12e jaargang van „Lacerta", 
leest, zou men kunnen denken, dat Balearen-
hagedissen slechts bij hoge uitzondering 
in terraria gehouden worden. Toch is dit 
niet geheel juist. 
Sinds 1951 zijn deze prachtige hagedissen 
in de handel te koop geweest en voor 
zover niet in Nederland, dan toch niet ver 
daarbuiten. De prijzen waren lang niet mals 
en varieerden tussen / 8.— en / 5.50 per 
stuk. 
Het is ons niet bekend welke ondersoorten 
verkrijgbaar waren, maar wel weten wij, 
dat bij de zendingen steeds Lacerta pityu-
sensis maluquerorum Mertens aanwezig 
was. 
Zelfs zijn wij er het vorige jaar in geslaagd 
nog enkele „Inseleidechsen" te pakken te 
krijgen en wel Lacerta pityusensis malu-
querorum Mertens en Lacerta lilfordi vae-
drae Giinther. 
Van deze laatste, vrijwel onbekende, onder-
soort wordt hierbij een foto gereprodu-
ceerd. 
De Balearenhagedissen maakten op ons 
geen bijzonder vechtlustige indruk. Ze 
waren lang niet zo fel als smaragdhage-
dissen en — in het bijzonder Lacerta serpa 
— onderling kunnen zijn. Ze zijn aanzien-
lijk groter dan de meeste andeie Laceita-
soorten. De giootte ligt tussen die van 
Laceita agilis L. en Laceita siculain. 

Zijn Balearenhagedissen een zeldzaamheid? 
door L. Wijffels. 's-Hertogenbosch 
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Terrariumkunde III 
door R. van Iersel, den ttaag 

Als tweede mateiiaal, dat van belang is 
voor de tenariumtechniek, geldt het, even-
eens door de kunststoffenindustrie ontwik-
delde Windolite. 
Dit is een doorzichtig plastic-mateiiaal, 
dat verstevigd wordt door een metaal-
draadweefsel, zoals bij gewapend glas. *). 
Met recht mag het sterk genoemd worden: 
een proef werd genomen, waarbij een groot, 
met Windolite bespannen raam op het 
vrijzwevende middenvlak werd belast met 
een tas bakstenen. Deze proef werd zonder 
enige beschadiging doorstaan. 
Men kan Windolite gemakkelijk met een 
oude schaar in elk gewenst formaat knip-
pen en het op hout spijkeren. Hierbij ver-
dient aanbeveling het iets ruimer te knip-
pen, en de geknipte zijden om te buigen, 
totdat de gewenste maat on vorm bereikt 
is. Dit verhoogt de stevigheid aan de ge-
spijkerde randen, die uiteraard het zwak-
ste punt vormen. Het kan dan niet in-
scheuren en toch goed strak gespannen 
worden. 
Het voordeel van Windolite is, dat het ultra-
violette stralen doorlaat. Ultraviolet licht 
is voor het merendeel onzer reptielen van 
het grootste belang. Daarom is het gebruik 
van Windolite zeer aan te raden. Wel moet 
erop worden gewezen, dat het voor binnen-
terraria, die toch nooit direct zonlicht ont-
vangen, geen zin heeft. Iedere glasruit 
houdt immers het ultraviolette licht tegen, 
zodat een ruit meer of minder er niet toe 
doet. Kan evenwel de naar het licht ge-
keerde zijde van een terrarium, alsmede 
de bovenzijde, direct zonlicht ontvangen, 
dan heeft het aanbrengen van Windolite 
aan de lichtzijde en de bovenkant veel 
nut. 
Ook voor het afschermen van buitenterraria 
kan een Windolite-raam veel goede dien-
sten bewijzen, waarbij ik voornameljjk 
denk aan buitenterraria, dis moeten dienen 
om tropische en subtropische dieren ge-
durende de zomermaanden in onder te 
brengen. 
Het is van groot belang, dat op ruime 
schaal de proef met dit mateiiaal en het 
in het vorig 'artikel beschieven Zelf-
ademend Plastic woidt genomen. Het laat 
zich aanzien, dat wij hier de beschikking 
hebben gekregen over twee hulpmiddelen, 
die ons met de terraristiek een grote stap 
in de goede richting kunnen brengen. 
Het terrarium. 
Na deze uitvoerige inleiding komen we dan 
tot het terrarium zelf. Op de bouw zullen 
we hier niet dieper ingaan, omdat in reeds 
verschenen en nog te verschijnen, afzon-
derlijke artikelen tal van typen en vormen 
besproken worden. Over het algemeen 

bouwt een ieder toch naar eigen smaak 
en inzicht, terwijl bovendien onze Tech-
nische Terrariumdienst een aantal stan-
daardtypen terraria heeft ontworpen, waar-
uit elk zijn keus kan doen. 
De voornaamste eisen, waaraan elk ter-
rarium moet voldoen, zijn licht, lucht en 
perfecte afsluiting. 
Aan de eerste eis is op eenvoudige wijze 
tegemoet te komen. Het komt er daarbij 
slechts op aan, zoals reeds eerder gezegd, 
het lijstwerk tot het uiterste te toeperken, 
mede ook om het aanzien van het terra-
rium niet te schaden. 
Lucht is een belangrijke voorwaarde voor 
een gezond dierenbestand. Hierbij komen 
we aan de ventilatie van onze bakken. Het 
is hier de plaats om daar iets dieper op in 
te gaan. 
De welhaast klassiek geworden methode 
van ventileren is in wezen het veroorzaken 
van tocht. Zo goed als ieder schema voor 
een teriarium geeft aan: een ventilatie-
strook aan de ene zijde, vlak boven de 
bodem en een tweede aan de andere kant, 
onder de bovenlijst. Dat op deze wijze 
velen erin slagen de dieren in goede 
conditie te houden is meer een gevolg van 
de weerstandskracht van deze dieren, dan 
van de goede veizorging. Bovendien is 
het onnodig. E6n ventilatiestrook is vol-
doende. De warme, bedorven lucht stijgt, 
en daarom brengen we die strook aan in 
het bovengedeelte. De frisse lucht kan dan 
vrij toetreden door dezelfde opening. Er 
ontstaan dan geen wervelingen, die aan-
zienlijke tempeiatuuisveischillen in de bak 
verooizcken. Let u maai eens op, als u 
des winters langs een verwarmd lokaal 
loopt, waar toevallig de deur geopend 
wordt. Een waime luchtstroom treedt u 
dan tegemoet. De personen in dat lokaal, 
evenwel, voelen terzelfdertijd de koude 
lucht van buiten naar binnen stromen. Be-
denk echter, dat vele reptielen zeer ge-
voelig zijn voor kouvatten waar longaan-
doeningen het gevolg van kunnen zijn. 
De afsluiting. Ook op dit gebied wordt heel 
wat nutteloos werk verricht. Als voornaam-
ste regel geldt: zo weinig mogelijk sluit-
weik. Een opening, waardoorheen men de 
gehele inhoud gemakkelijk kan bereiken, 
is voldoende. Bij een terrarium, dat niet 
hoger is dan de lengte van uw arm van 
vingertoppen tot elleboog, kan men deze 
opening in de kap aanbrengen. Dit biedt 
het voordeel, dat de dieren niet zo gemak-
kelijk zullen kunnen ontsnappen als men 
voor het inplaatsen van voedsel, reinigen 
van bassin of verwijderen van excrementen 
in de bak moet zijn. Is het terrarium even-
wel groter, dan kan men het best de 
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opening aanbrengen in de zijde, die naar 
u toe gewend is. Men heeit dan het beste 
overzicht om ontsnappingen te voorkomen. 
Een goede schuif-sluiting, die men kan 
vastzetten, is het best. Het aanbrengen van 
deuren brengt, vooral bij metalen terraria, 
veelal grote moeilijkheden mede. 
Let er voorts op, dat eventueel aan te 
brengen gaas van goede lcwaliteit is en 
roestvrij, anders ontstaan daarin snel 
zwakke plekken, waarin gaten of scheuren 
optreden. Als dan voedseldieren ontsnap-
pen veroorzaakt dit vaak grote moeilijk-
heden met uw huisgenoten. En meelwormen 
zijn zeer gevaarlijke dieren in uw huis. 
Bij gebrek aan beter vreten ze van alles, 

Mijn belevenissen in Suriname 

Van de Gekkonidae in de West is mij alleen 
bekend: Thecadactylus rapicaudus, een 
zeer schuw diertje, dat zich steeds verbergt 
achter de boomstammen waar het op leeft. 
Nog wil ik noemen de prachtige Zandskink 
van Haiti Wetmorena haetiana. 
De amphibieen zijn ook sterk vertegen-
woordigd in de West. Ik voor mij geloof 
dat vooral van de boomkikkers in het 
binnenland van Suriname nog wel nieuwe 
soorten te ontdekken zijn. Hoe verder men 
naar de Braziliaanse grens komt, hoe meer 
soorten men waarneemt; ik nam in het 
Marowijnegebied o.a. kaneelkleurige, don-
kergestreepte en zeer kleine grasgroene 
boomkikkers waar, doch nabij het Drie-
landenpunt (samenkomst Suriname, Brazi-
lie en Frans Guyana) moeten volgens hen, 
die een expeditie meemaakten, nog ande-
re fantastisch gekleurde kikkers (boom-
kikkers? of Atelopus-soorten?) voorkomen. 
Van de reuzenboomkikker van Suriname, 
Hyla maxima, die een zwaar, luguber ge-
luid voortbrengt en zelfs aan de rand van 
Paramaribo wordt aangetroffen, gaf deel I 
van dit artikeltje een goede foto. 
De pipa (Pipa americana) behandelde ik 
uitvoerig in Lacerta No. 2/3 van de elfde 
Jaargang en ik moge dus voor dit hoogst 
merkwaardige dier naar dat artikel ver-
wijzen. 

Van de padden noem ik de Zuid-Ameri-
kaanse reuzenpad Bufo marinus, en Bufo 
arenarum. Alleen de eerste heb ik waar-
genomen en in behoorlijk aantal! Ik vond 
eens een veertigtal exemplaren bij elkaar 
in een verlaten stal in de buurt van een 
Hoilandse boerderij, welke ik prompt in 
een warimbo-mandje per K.L.M. naar 
LACERTA verzond. De kolonisten verfoei-
den deze dieren en konden maar niet be-
grijpen dat ik ze met de hand aanvatte. 
Sommige Indianen menen dat zij vuur kun-
nen eten. 
Bij het zoeken naar deze padden op een 

tot boeken toe! Wat dit laatste betreft: ook 
in uw terrarium kunnen meelwormen ver-
woestend te werk gaan. Zorg, dat ze uit het 
voedselbakje volstrekt niet kunnen ont-
snappen, want ze nestelen zich onder 
schors van takken, vreten door houtdelen 
en kurkschors. Persoonlijk heb ik ervaren, 
dat een stuk kurkschors, da t met een 
houtschroef aan de houten achterwand van 
het terrarium bevestigd was, eensklaps 
naar beneden viel. Meelwormen hadden 
het gedeelte, waar de schroef in zat, iinaal 
weggevreten! Dit voorval kostte mij een 
paar aardige plantjes, die erop bevestigd 
waren. 

(wordt vervolgd). 

en de Antillen (III) 
door ft. A. L. Menne, Den t taag 

In de wouden van Trinidad Foto H. A. L Menne 

koffieplantage aan de Suriname-rivier 
werd ik eens verrast door de beruchte 
Parasolmieren (Atta cephalotes), waarmee 
niet te spotten valt! Het is misschien inte-
ressant de leefwijze van deze mieren hier 
even aan te halen. Zij ziin buitengewoon 
schadelijk daar zij in de plantages en 
vruchtentuinen hele bomen in een nacht 
kaal vreten. De bladeren eten zij niet doch 
brengen zij in kleine stukjes, die zij boven 
hun kop houden bij wijze van een parasol, 
naar hun nest. Een brede stroom van der-
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Arowakkendorp in Suriname. Foto H. A. L. Menne 

gelijke mieren levert een merkwaardig 
gezicht op; het is also! de bosbodem in 
beweging is! Zij kweken op dat bladgruis 
in onderaardse kamers een paddestoel, 
die kleine witte kopjes vormt. Hiermee 
voeden de mieren zich. Ze zijn moeilijk te 
bestrijden, vooral een soort, Atta sexdens, 
die in het binnenland voorkomt en waar-
van de nesten zich vaak meer dan drie 
meter onder de grond bevinden. Bij het 
kamperen kan men beter uit de buurt van 
de parasolmieren blijven. 

Vermeldenswaard is ook de grote pad 
Bufo peltocephalus, een prachtig roodbruin 
dier, aat waarscmjnlijk slechts op Cuba 
voorkomt. De kleurschakeringen doen aan 
een tapijt denken. 
Van de kikvorsachtigen wil ik nog noemen 
de merkwaardige Leptodactylus iallax, een 
grote beige kikker, die in het bergwoud 
van het eiland Dominica (Kleine Antillen) 
voorkomt. Dit dier maakt een krachtig ge-
luid en geeft bij overrompeling een harde 
gil, met geopende bek. Het wordt door de 
inboorlingen gegeten. 
Van Cuba noem ik verder de grote boom-
kikker Hyla septentrionalis, die ongeveer 
19 cm lang wordt en in kleur ongeveer 
overeenkomt met Hyla maxima. De kleur 
wisselt echter sterk bij deze soort. 
Als slot wil ik nog vermelden de fantastisch 
(rood-geel-zwart) gekleurde kleine kikker 
Atelopus varius uit de wouden van Mid-
den- en N.W. Zuid-Amerika. Wordt in 
Amerika de „Belgian Flag" genaamd. Ik 
zag het diertje in het reptielengebouw van 
de Bronx Zoo te New York en het is een 
juweeltje van het tropische vochtige terra-
rium. 

Enige opmerkingen over de inrichting van Terraria 
Moeilijkheden bij de biologische methode 
(vervolg van pagina 31) door D. P. van U/ijk, Bussum 

(Het spijt ons, dat dit gedeelte van het 
artikel op pag. 30 van deze jaargang door 
de vorige redactie volkomen over het hoofd 
was gezien en weggevallen is. Nadat het 
in druk verschenen was, werden wij daarop 
door de schrijver opmerkzaam gemaakt, en 
wij haasten ons het artikel alsnog te com-
pleteren. Voorts zijn de figuren 2 en 3 op 
pagina 31 verwisseld, zodat 'ze hierbij 
nogmaals, op de juiste wijze, worden ge-
plaatst. Red.) 

Een ander punt van belang is bij de in-
richting van een terrarium, hoe men zijn 
achtergrond opbouwt, namelijk in welke 
richting, ten opzichte weer van de zon. 
In fig. 2 ziet men in bak 3 door een dikke 
„hoogtelijn" de richting van een „oude 
muur" aangegeven. Deze bak was bestemd 
voor muurhagedissen. Bij deze opstelling 
ontvangt het uiterst rechtse stukje muur en 
de zijkant van de bak de meeste zon. Het 
resultaat was dat de dieren weldra langs 
de zijruit een groot hoi gegraven hadden 
en meer daarin bivakkeerden, dan dat zij 
op de muur zichtbaar waren. Een ver-
andering als aangegeven in figuur 3 lever-
de het gewenste resultaat op. Men bedenke 
hierbij wel, dat om niet teveel zon van de 
ernaast gelegen bak weg te vangen, een 
nog idealere opstelling onmogelijk was. 

\ 

Fig. 2. Helllngen ontvangen weinig zonnewarmte. 
Pijl geeit aan richting zon in hoogste stand. 

Ook bak 2, bestemd voor de eigenlijk 
subtropische smaragdhagedissen, werd 
volgens het principe: achtergrond zoveel 
mogelijk loodrechte zonnesrraien veran-
derd, voor de dieren voldoende redenen om 
ook hun schuilplaats te veranderen. 
Gaan wij nu over tot het bespreken van 
enkele inrichtingen, dan wil ik mij in dit 
nummer bepalen tot de uitbeelding van 
een biotoop voor geelbuikvuurpadden 
(Bombina variegata). 
Hiervoor is ingericht bak 12 en stelt voor 
een Limburgse poel, drinkplaats voor het 
vee. De poel is 25 cm diep. Dominerend 
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Fig. 3. Helllngen ontvangen het maximum aan zonne-
warmte. Pijl geeft aan richting zon In hoogste stand 

is de oude boomstam, zoals bij de vee-
drinkplaatsen ook vrijwel steeds een of 
meerdere oude wilgen te vinden zijn. Drie-
kwart van de bak wordt door de poel in 
beslag genomen, daar de dieren slechts 
zelden op het land komen. Een smalle reep 
grond langs de achter- en rechter zijkant 
wordt overwoekerd door maagdenpalm, 
enkele soorten boterbloemen, en wilde 
aardbei. 

Goud in goud valt het warme Augustus-
licht over de gele weidebloemen en een 
hoge leeuwerik jubelt zijn blijdschap alom 
in het rond. De trage Oostenwind diijft de 
witte wolken naar zee. In het stille water 
van de sloot liggen roerloos de blaadjes 
van het kroosvarentje en bedrijvig roeit 
een dikke, zwarte watertor tussen het ge-
wirwar van hoornblad naar omlaag. Een 
late waterlelie spreidt haar blanke pracht 
tussen het groen der bladeren en op het 
land, langs de sloot, zoemen de insecten. 
Grote en kleine bruine kikkers jagen er 
rond en verzadigen zich tot berstens toe 
van de rijke dis. Overal waar mijn plompe 
schoenen zich neerzetten floepen ze ver-
schrikt in het beschermende water, waar 
modderwolkjes hun schuilplaatsen ver-
raden. Warm is het, en overal is het leven. 
Aan de voet van een elzenstronk zet ik mij 
neer. Het is heerlijk hier te zitten, waar het 
goedig gebladerte gastvrij zich uitstrekt 
en schaduw biedt aan de kwetterende 
vogels. In een uitholling onder een bloot-
gekomen woitel, tussen plantenstengels en 
vochtige, veiteiende bladeien, tiekt een 
vuilwitte klomp mijn aandacht. Het lijken 
bolle paddestoelen, die hier een gunstig 
plaatsje hebben uitgezocht om hun geheim-
zinnig leven te leiden. Bij nadeie beschou-
wing blijken het echter gedeukte, onregel-
matig gevormde eitjes te zijn, die aan 
elkaar geplakt zitten. Ringslangeneieren 
zijn het. Er beweegt iets in 66n ervan, en 
plotseling verschijnt een minuscuul puntje 

Links voor in de poel staat een pol hoog-
opschietend gras, welke een bijzondere 
riieptewerking aan het geheel geeit. 
Zoals men op de plattegrond kan zien, 
ontvangt dit terrarium volop zon. Dat is 
ook nodig, anders komt het water onvol-
doende op temperatuur. Maar is het dan 
ook eenmaal zo ver dan is het aangenaam 
toeven bij deze bak: van Mei tot Septem-
ber zijn de padjes altijd druk in de weer 
en wonderlijk genoeg komt het speciaal 
bij het voeren steeds maar weer tot heftige 
copulatiepogingen van de mannetjes, zodat 
ze met vier of vijf exemplaren tegelijk een 
wijfje of ook wel sexegenoten trachten te 
„omarmen". Voortplanting is gelukt met 
dieren die reeds drie jaar in mijn bezit 
waren. De jonge dieren groeien snel en zijn 
binnen twee jaar volwassen te krijgen. 
Overwintering geschiedt bij mij slechts 
door enkele exemplaren op het land, de 
meeste dieren kruipen in de modder. De 
winterslaap duurt lang: van begin October 
tot begin of medio April. 
Mits een behoorlijk bassin tot hun beschik-
king staat, zijn deze padjes bijzonder sterk: 
in zeven jaar geen enkele dode. 
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Natrix n. helvetica Lacepede. Foio H. Fischei 

door de perkamentachige schaal, een 
puntje, dat zich langzaam verplaatst en een 
fijn, recht scheurtje achterlaat. Geruime 
tijd blijit het nu stil. Dan weei verschijnt 

Voor de beginner 
De ringslang (Natrix natrix helvetica Lacepede) door R. van Iersel, Den Haag 
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. . . trekt een vuilwitte 
klomp mijn aandacht . . 

Foto's: J. B. ten Veen 

dat puntje, een klein stukje veider in de 
schaal. Het is de eitand, die dient om het 
ei open te maken. Een tweede gleufje 
wordt getrokken, dat haaks op het eerste 
komt te staan, zodat een winkelhaakje ge-
vormd wordt. Het ringeltje is bezig zich te 
bevrijden, maar dat kost het diertje o zo 
veel moeite. Het duurt heel lang voordat 
weer iets gebeurt, maar dan wordt voor-
zichtig het witte driehoekje naar buiten 
gedrukt en een gitzwart snuitje steekt door 
de opening, nattig glanzend. Twee glim-
mende kraaloogjes verschijnen en dan een 
schitterend wit ringetje. Het slangenkopje 
ligt ademloos op de eischaal. Op drie, vier 
verschillende plaatsen steken zulke kopjes 
uit de eiklomp. Nummer een glijdt nu voor-
zichtig een paar centimeter naar buiten 
en sleept, kletsnat, het roseachtige, fijn 
roodgeaderde restant van de dooierzak mee 
naar buiten. Het flankje zwoegt heftig en 
een dun tongetje beroert trillend, nieuws-
gierig, de witte eimassa. Heel wat eitjes 
zijn nu open, en een vreemde, zoetige geur 
stijgt op uit de geopende schalen, nauwe-
lijks waarneembaar en toch penetrant. 
Een geur, die later, bij het vervellen, in veel 
sterker mate optreedt. Het is de huidolie 
van de ringslang, die het proces van het 
vervellen begeleidt en deze vlot doet ver-
lopen. Eensklaps gaat een siddering door 
het slangenlichaampje en dan, met ruk-
kende bewegingen, kruipt het diertje ge-
heel uit het ei. Het dooiertje, dof nu door het 
opdrogen, hangt verlaten uit de eiopening. 
Ringeltje is zijn vrije leven begonnen. 
Uit de schaduw kruip hij, naar het zonlicht, 
waar hij zich drogen gaat en zijn donkere 
kleur iets oplicht, nu de natte glans vei-
dwijnt. Mooi, diep donkergrijs is zij, met 
verspreide, zwarte puntjes. Keel en bulk 
zijn melkwit, en de kaakianden dragen 
grote schubben, wit, met zwarte achterrand. 
Zoekend gaat de voorste lichaamshelft, 
langgerekt en opgeheven, over het gras. 
Al maar heen en weer, terwijl het tongetje 
uit de opening in de gesloten kaken, juist 
onder de neusgaten, in- en uitglijdt. Een 
belangrijk orgaan, dat tongetje. Onze slang 

„ruikt" ermee. Alles wat beroerd woidt 
laat geutdelen na op de tong, die bij het 
intiekken stiijkt langs het slijmvlies, dat 
het in de bovenkaak gelegen reukorgaan 
(het orgaan van Jacobson) bedekt, en zo de 
nabijheid van eventueel voedsel aangeeft. 
Wee de kikker, die het pad van de ring-
slang heeft gekruist. De slang volgt haar 
spoor, al zoekend met de tong, totdat het 
slachtoffer ontdekt is. Bliksemsnel grijpt de 
slang toe en werkt de prooi, al schuivend 
met de elastische kaken, naar binnen. Maar 
ons ringeltje denkt nog niet aan eten. Als 
de schaduwen langer worden draait zij 
zich om, en schuifelt langzaam terug, naar 
de eiklomp. Daar brengt zij de eerste nacht 
door. En morgen begint het leven pas goed. 
Dan gaat zij op jacht naar allerlei klein 
gedierte als wormen, zeer jonge kikkers, 
salamandertjes enz. 
Als de winter nadert is onze slang al een 
paar centimeter langer, en ook iets dikker 
geworden en de dalende temperatuur doet 
haar wat suf worden. Totdat ze op zekere 
dag de darm ledigt en een schuilplaats 
opzoekt, onder bladerhopen of in een 
holletje, onder een boomstronk. De winter-

Pas uit het ei gekropen ringslang 
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. . . hel slangenkopje ligt ademloos op de elschaal . Foto: J. B. ten Veen 

rust is begonnen. Pas in het volgend voor-
jaar komt ons ringeltje weer tot leven en 
gaat dan een snelle groei beginnen. Om 
de tien a veertien dagen wordt de huid 
te klein voor het snel groeiende lichaam. 
De slang gaat dan vervellen. Ze voelt zich 
onbehaaglijk en de huidolie scheidt zich af 
tussen oude en nieuwe huid, ook over de 
ooghuid. Dit veroorzaakt een troebeling, 
melkachtig van kleur, die de slang nage-
noeg blind maakt. Ze trekt zich terug in 
haar schuilplaats. Fijne borstelachtige 
haartjes tussen de schubben richten zich 
op en helpen de oude van de nieuwe huid 
losraken. Een dag of twee later is de huid 
voldoende losgeweekt en barst open aan 
de punten van boven- en onderkaak. 
Schurend tussen takken, langs stenen enz. 
wordt nu de huid afgeschoven, binnenste 
buiten, in een stuk. 
In uw terrarium kunt u dit prachtig waar-
nemen. Laat de huid voorlopig rustig in de 
bak liggen of over de tak hangen. Deze 
riekt, evenals de slang zelf, onaangenaam 
van de huidolie. Als u het huidje wilt 
bewaren, neem het dan eerst na een dag 
of twee uit het terraiium. Het is dan droog 
en daaimede is de onaangename geui 
verdwenen. 
De lingslang is wel de giootste onzer in-
heemse slangen. Ze bereikt meestal een 
lengte van ongeveer 1 m tot 1.20 m, doch 
kan nog wel langer worden. Ze voedt zich 
voornamelijk met kikkeis (bruine- Rana 
temporaria L.), voorts ook padden, sala-
manders, visjes enz. De gevlekte landsala-
mander — Salamandra maculosa Laur. — 

laat ze met rust. Als ze deze gegrepen 
heeit, laat ze hem toch weer vrij. De 
smaak schijnt haar niet te bevallen. 
Voor het houden van de ringslang heeft 
men een flink terrarium, minstens 75—80 cm 
lang, nodig. Hierin moet zich een behoorlijk 
bassin bevinden, om haar in staat te stellen 
het natte element op te zoeken als ze daar 
behoefte aan heeft. Nog mooier is het, als 
men een flink buitenterrarium kan aanleg-
gen, met een zo groot mogelijke vijver. De 
ringslang houdt ook van klimmen, waartoe 
men een stevige tak in het terrarium kan 
aanbrengen. Vooral als die tak zich onder 
een lamp bevindt, kan men haar daar 
vaak op aantreffen, genietend van licht 
en warmte. 
De ringslang is niet moeilijk te houden. 
Men kan haar als gezelschap een aantal 
bruine kikkers geven, die ze, als de maag 
knort en het gezelschap haar verveelt, 
dan tevens kan consumeren. 
Bij het naderen van de koude dagen, in 
October/November, kan men het terrarium 
op een vorstvrije plaats op zolder of in de 
kelder plaatsen, waarbij het aanbeveling 
verdient een laag bladeren, of nog beter, 
turfmolm aan te brengen. De overwintering 
dient te geschieden in matigvochtig milieu. 
Ook niet te nat dus, want dat geeft onaan-
genaamheden als schimmel e.d., waar de 
ringslang zeer gevoelig voor is. 
Tenslotte zij nog vermeld, dat ook de 
overige leden van het geslacht Natrix uit-
nemende terrariumdieren zijn, die men alle 
op dezelfde wijze als de ringslang kan 
verzorgen. 
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Vacantiegangers opgepast! 
door W. Q. van Oiien, Den Haag 

Tengevolge van de intense droogte, die dit voor-
jaar heerste, heeft in het natuurreservaat „Het 
Brandevren" tussen Uffelte en Wapserveen in 
Drente een felle brand gewoed. Op de zwart ge-
blakerde aarde trof men later, behalve veel wild, 
ook de resten aan van adders en andere slangen. 
Het blijkt, dat de verschillende bos- en helde-

branden niet alleen het natuurschoon grote 
schade hebben toegebracht, maar dat ook de 
dlerenwereld zwaar werd getroffen, met name 
in bovengenoemd gebied de herpetofauna, daar 
onze drie Nederlandse slangen hier goed vertegen-
woordigd waren. 

Hifdrazine MH-40 

Jarenlang werd hydrazine, een vloeistof die er 
ultzlet als water en een zwakke ammonlnkgeur 
heeft, beschouwd als een laboratorlum-curiosltelt. 
Duitse schelkundlgen ontwlkkelden er gedurende 
de laatste oorlog echter een raket-brandstof uit. 
Na de oorlog ontdekte men, vooral in de V.S., 
meerdere nuttige doeleinden voor deze stof. 
Thans zijn er ruim 100 Amerikaanse firma's en 
universitelten bezig aan nieuwe projecten, om 
deze vloeistof een voor de mensheid nuttige be-
stemming te geven. 
Een van deze projecten kan vooral voor ons, als 
terrariumhouders. In de toekomst wel eens van 
groot nut zijn. Het is het door Dr D. Lorin 
Schoene ontwikkelde MH-40, waarmede op plan-
ten werd geiSxperlmenteerd. Deze experlmenten 
sloegen de plantenkundlgen met verbazing. Na 
besproeiing met MH-40 bleken de planten zich 
niet verder te ontwikkelen, doch slechts tot een 
dwergvorm op te groeien. En dit opende wijdse 

door M. van Rekum, Amstelveen 
perspectieven. Tropische grassoorten b.v., die 
anders tot heuphoogte opschieten, bleken na be-
sproeiing slechts tot circa 2Vs cm hoogte op te 
groeien. 
Hier ligt dus voor ons de mogelijkheid, dat wij. 
dank zij MH-40, in de toekomst van allerlei 
planten dwergvormen in onze terraria kunnen 
plaatsen, waar deze eertijds door hun weelderlge 
groei of hun grootte ongeschikt voor waren. 
Er is echter nog een maar aan dit middel ver-
bonden en dat zijn de momenteel nog hoge 
kosten ervan. Vorig Jaar was de prijs door de 
grote productie evenwel reeds gedaald tot / 20.— 
per kg. en de verwachtlng Is, dat de kostprljs 
bij voortgaande massaproductle tot ca. / 4.— per 
kg zal dalen. Ook het besproeien levert nog 
moeilijkheden op, daar dit zeer gelijkmatig moet 
geschieden, omdat anders op de bladeren der 
planten bruine vlekken ontstaan. Wie weet, wat 
de toekomst ons met dit middel nog brengen zal. 

Vraag en aanbod. Ruilrubriek 

Elk lid 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. 

Gevraagd: Lacerta vivipara, eventueel in ruil voor 
Coronella austriaca. 
P. J. H. Bernsen, arts, Tijgerstraat 67, Nijmegen. 

Te koop, of in mil voor terrariumdieren: 
van "Lacerta'' de 9e Jrg., de nos. 3-5-7-8-9-10-11 

idem lOe Jrg., de nos. 4-5-7-9-11-12 
2Ie Jaargang "Het Aquarium'' compleet. 
Dr W. B. Sachs "Het aquarium voor iedereen". 
Bod gevraagd op microscoop (± 75 x 150) als nieuw 
Nicuwwaarde plm. I 40,-. 
Bovendien gevraagd: dieren voor mijn openluchtter-
rarium (geen adder of gladde slang)' 
B. Wezeman, Huningaweg 33, Oostwold (Old.). 
Verkrijgbaar bij N.J.N.-Uitgeverij p/a Dolf Boelmans, 
Stationsweg 17, Bodegraven: Determinatietabel Ne-
derlandse amphibiBn en reptielen, pr. f 0,30 - giro 233040 

Gevraagd: nummer 3, 6e Jaargang "Lacerta", in ruil 
voor Verkade's-album „Zeewateraquarium- en terra-
rium". P. W. Roelofs, Lombokstraat 35, Utrecht. 
Aangeboden: Lacerta vivipara 
J. J. M. Post, Nie. Pieckstraat 26, Tilburg. 

Voederdieren-Centrale Burgers biedt aan: 
meelwormen / 2,— per ons 
vliegenmaden (poppen) - 0,30 per portie 
tubifex - 0,60 deciliter 
micro-aaltjes - 0,30 per portie 
enchytraeen - 0.30 per portie 
idem - kweekkist - 5,— per kist 
witte, grijze cn bonte muizen: 
3 weken oud - 0,15 per stuk 
halfwas - 0,20 per stuk 
volwassen - 0.25 per stuk 
kikkers - groene en bruine - 0,25 per stuk 
padden - B. bufo en calamita- 0,35 per stuk 
salamanders: Trit. vulgaris - 035 per stuk 
Lac. agilis en vivipara - 0,40 per stuk 

bestelllngen per postwissel en verpakkingsmateriaal 
aan J. Burgers, Gasstraat 27, Tilburg. 

Bibliotheek en inlichtingendienst 

A. T. Reijst, Hoogr.traat 
47 te Koog a. d. Zaan 

Nu de index van de lie jaargang eindelijk verschenen 
is, bestaat wederom gelegenheid deze jaargang te doen 
inbinden. Jaargangen te zenden aan de bibliothecaris. 
Prijs: 1 jaargang f 3,20, 2 jaargangen ineiin f 3,75, 
3e jaargangen ineen f 4,25 enz. 
De bibliothecaris, die van 28 Juli tot 21 Augustus 
afwezig is, verzoekt de leden hem die dagen geen 
brieven en vooral geen pakketten met boeken te zenden 
Ook het Auguitusnummer zal 12 pag. bevatten. 
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