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Importperikelerv door L. Wijffels, 's-Hertogenbosch 

Het vorig jaar zijn de heer K. Delleman en 
schrijver dezes er in geslaagd enkele zen-
dingen levende reptielen uit het Tanga-
nyika Territorium in Nederland te impor-
teren. Helaas bleken maar weinig dieren 
zo'n lange reis te kunnen doorstaan, wanl 
het transport duurde acht tot ell dagen, 
niettegenstaande de verzending per vlieg-
tuig plaats vond. 
Alle zendingen aikomstig uit Britse gebie-
den lopen echter via Londen en omdat de 
Engelsen zo bang zijn voor papegaaien-
ziekte, ontstaat nogal enige vertraging. 
Enlin, van hetgeen nog leefde hebben maar 
enkelen het uitgehouden. Bij aankomst tel-
den wij 60 pet. en meer doden en de helft 
van het restant ging nog dood in de daar-
na volgende periode. Het grootste deel van 
de levende have had ernstig te lijden ge-
had van droogte. Desniettemin waren er 
onderweg nog vele Riopa's en Ablepharus-
soorten geboren, maar de kleinen werden 
door de groteren opgegeten, terwijl de 
groten stierven aan duistere en minder 
duistere oorzaken (in- en uitwendige para-
sieten). Van een kleine soort Agaam (Aga-
ma atra) bleken er naast negen lijkjes nog 
twee levende exemplaren aanwezig, welke 
er zeer slecht aan toe waren en op het 
punt stonden te sterven. Door de buiten-
gewoon kundige verzorging door de heer 
Delleman is dit gelukkig niet geschied. 
Na het uitpakken werden ze eerst gebaad 
en daarna door een flinke lamp bestraald, 
maar veel resultaten leverde dit de eerste 
tijd niet op. Eerst nadat gedurende enkele 
dagen dwangvoedering met wasmotten-
larfjes was toegepast, begonnen ze wat op 
te leven. Zij lieten zich niet meer zo ge-

Agama atra - foto L Wijffels 
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makkelijk oppakken en zij openden hun 
ogen. Gelukkig waren de Agama's niet 
door parasieten aangetast, zodat verder 
alles goed ging. Toen de reptielen met fel 
blauw weerschijnende kopjes en scherp 
donker en licht getekend lichaam door het 
terrarium en over het gaas renden — zo 
schuw als een hagedis in het wild — meen-
den wij het pleit gewonnen te hebben. 
Ze werden overgebracht in het terrarium, 
ingericht voor Anolissen, waar ze het wel 
naar hun zin hadden en wat leven brach-
ten in het onderste, door de Anolissen 
nooit betreden gedeelte. Lang heeft dat niet 
geduurd, want spoedig daarna ontdekten 
wij fel rode parasieten in lies, oksel en 
rond de ooropening, welke venijnige din-
gen met de kleine Lygodactyli waren mee-
gekomen. Binnen enkele dagen had de 
heer Delleman ze weer verlost van deze 
plaag. Toch waren we te laat geweest, 
want ook de Anolissen waren reeds aan-
getast. (Dit kwam ons te staan op het ver-
lies van een der pas geboren exemplaren.) 

(vervolg pag. 16) door 

Reeds in 1934 stelde Dr Wolterstorff voor 
zijn uit de Apennijnen stammende vorm de 
naam Triturus alpestris apuanus v. ocellata 
te geven. Nadat evenwel ook de salaman-
ders uit het Lago Baccio en uit Massa/ 
Apuania de oogvlekken bleken te verto-
nen, die Wolterstorff als hoofdkenmerk 
voor zijn Genuese vorm pretendeerde, 
moest het gehele voorhanden zijnde mate-
riaal in Duitsland, en voor alles dat in 
Italie, opnieuw bewerkt worden, teneinde 
een scherpe grens tussen de dieren van 
de afzonderlijke vindplaatsen te kunnen 
trekken. 
Ook uit biologisch oogpunt gezien, ver-
tonen de salamanders uit het Lago Baccio 
enige eigenaardigheden, die zeer zeker 
vermeld moelen worden. O.a. wil het mij 
voorkomen, dat de omstandigheid, dat 
Triturus alpestris apuanus zelfs bij ruime 
dierlijke voeding ook plantenkost eet, op-
merkelijk is. Nadat tegenover de vraag: 
„Eten salamanders plantenkost?" reeds 
meermalen in de „Bldtter" en ook in de 
„DATZ" stelling genomen werd, wil ik hier 
voor de Nederlandse salamandervrienden 
en -kwekers tenminste een voorbeeld van 
latere datum te berde brengen. 
Mijn uit het Lago Baccio stammende sala-
manders van beiderlei geslacht, aten, naast 
muggenlarven, regenwormen en enchytraeen, 
geheel uit zichzelf, ook niet geheel frisse 
bladeren en plantendelen van Myriophyl-
lum. Vooral een van de 9 9 ontpopte 
zich tot een ware „specialiste" daarin, 

Van dat ogenblik af werden de Agama's 
in een terrarium ondergebracht, dat niet 
alleen minder dicht beplant was, maar 
bovendien ook meer directe zonbestraling 
kreeg. In deze bak zijn ze gebleven, totdat 
een Amsterdams Lacerta-lid, bij ons op 
bezoek, met de kreet: „Veni, vidi, vici!" 
de dieren meenam. 
Zo gaat het, als je zelf aan het importeren 
slaat. Het kost je moeite uiteindelijk zelf 
wat uit de zendingen te behouden, zo veel 
dringende schriftelijke of mondelinge ver-
zoeken om levende dieren bereiken je. 
In Amsterdam hebben ze nog veel plezier 
bezorgd aan de eigenaar, totdat op zeker 
moment een Kameleon er een van opvrat. 
Een ongeluk komt zelden alleen en het 
tweede kwam in de vorm van een kat, die 
het Kameleon op zijn beurt weer soldaat 
maakte, waarmede ik maar zeggen wil, 
dat bij het houden van terrariumdieren veel 
genoegen kan worden beleefd, maar ook 
veel pech ondervonden kan worden. 

H. E. tiubener, Berlijn, Lid der Vereniging 

die niet eerder rustte, voordat alle niet 
meer frisse of verlepte planten in haar 
bak opgepeuzeld waren. De opgegeten 
plantendelen werden normaal verteerd, 
hetgeen geconstateerd kon worden door 
het dier afzonderlijk te plaatsen. Er werden 
dan normale uitwerpselen, na de daarvoor 
in aanmerking komende tijdsruimte, aan-
getioffen. Aangezien zich steeds genoeg 
levend voer in de bak bevond, bestond 
er dus ook geen dwang zoals honger, om 
het dier er toe te brengen alleen planten-
kost te eten. 

Samenvatting 
De Italiaanse Alpenwatersalamander — 
Triturus Alpestris apuanus Bon — van de 
verschillende vindplaatsen Genua, Sori, 
Lago Baccio en Massa/Apuania, vertonen 
naast een groot aantal overeenkomsten 
toch de voor de afzonderlijke vindplaatsen 
karakteristieke eigenschappen, die mijns 
inziens de opstelling van op zijn minst 
een plaatselijke vorm zouden rechtvaar-
digen. De salamanders uit het Lago Baccio 
onderscheiden zich door hun grootte, de 
brede en driehoekige vorm van de kop-
pen, van de dieren uit andere bekende 
vindplaatsen. 
De dieren uit Massa/Apuania staan nog 
het dichtst bij die uit Genua, wijken echter 
door de smalle, spitse koppen, alsook 
door een overwegend bruine kleur, daarvan 
af en eveneens door hun geringere grootte. 
De dieren uit Sori vallen weer, door de 

Over nieuwe importen van de Italiaanse Alpenwatersalamander 
Triturus alpestris apuanus bon. 
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sobere kleur van de huid en het ontbreken 
van elke tekening op de keel en de buik-
zijde, buiten het kader. Voor hen, die wer-
kelijk belangstelling daarvoor hebben, 
staat nog een beperkt aantal, pas gemeta-
morioseerde, jonge salamanders uit Massa/ 
Apuania gratis, tegen vergoeding van 

Huja raddiana Fitzinger 

In het voorjaar van 1954 bereikte ons een 
import uit Buenos Aires, Argentinie, die 
bestond uit vier schildpadden van de soort 
Testudo chilensis Gray, en 79 exemplaren 
van de Zuid-Amerikaanse boomkikvors 
Hyla raddiana Fitzinger, welke dieren 
binnen zeer korte tijd hun weg vonden naar 
diverse leden van Lacerta. De afzender 
van deze grote zending dieren was de 
heer Seb. Bolle te Buenos Aires, die wij 
ook hier nogmaals onze hartelijke dank 
betuigen. 
Areaal 
Hyla raddiana Fitzinger (synoniem: Hyla 
pulchella Dumeril et Bibron) leeft verspreid 
over een groot gedeelte van de gematigde 
zone van Zuid-Amerika, welk gedeelte zich 
uitstrekt over de republieken Brazilie, 
Uruguay en Argentinie. 
Beschrijving 
De kleur van het dier is zeer verscheiden 
en varieert van Iichtgrijs tot donkergroen, 
waartussen men exemplaren vindt met 
grauwe, bruine, geelachtige, blauwgroene 
en beige grondkleur, welke bovendien in 
al deze tinten nog een donkere, gemar-
merde tekening kan dragen. Bijna alle 
exemplaren bezitten op de rug, even achter 
de kop, een rijtje goudkleurige stippen, 
precies op het midden, dat tot een centi-
meter boven de achterpoten doorloopt. Bij 
vele dieren is de rug bezaaid met derge-
lijke, fraaie gouden stippen. 
Aan de zijkanten bevindt zich een goud-
kleurige lijn, die loopt vanaf de neus, over 
de bovenrand van het oog tot halverwege 
de flanken. Daaronder bevindt zich een 
donkerbruine zone van dezelfde lengte, 
waarin zich het oog bevindt. Daaronder 
wederom een goudkleurige streep van de 
neus tot de oksels van de voorpoten, al-
waar deze streep overgaat in het wit van 
de onderkant. Op de plaats, waar de even-
genoemde bruine zone eindigt, gaat deze 
over in een witachtige streep, die zich tot 
op de bovenkant van het dijbeen uitstrekt. 
Daarop bevinden zich enige grote, donker-
bruine stippen. Ook op het boven- en 
ondergedeelte van het dijbeen bevinden 
zich zulke vlekken, vaak ook strepen. De 
bovenzijde van voor- en achterpoten ver-
toont dezelfde kleur als de rugzijde. Merk-
waardig is bij deze soort de fraaie, paarl-

portokosten voor de verzending, ter be-
schikking.* 

(vertaling A. T. REYST) 

* Het adres van de heer H. E. Hubener 
luidt: Niklasstrasse 68, Berlin-Schlach-
tensee. 

door R. van Iersel, Den ttaag 

moerachtige glans over het gehele dier, 
die vaak een iriserend effect geeft. 
Geslachtsonderscheid 
Naast de iets slankere vorm van de man-
nelijke dieren, onderscheiden deze zich 
van de wijfjes door de duidelijk licht- tot 
donkergeel gekleurde, enigszins geplooide 
keel. Bij de wijfjes is de keel witachtig, 
overeenkomstig de kleur van de buikzijde. 
Het is bij deze soort voldoende, indien men 
zich richt naar de al dan niet gele kleur 
van de keel. Men is dan volkomen zeker of 
men een wijfje of een mannetje voor zich 
heeft. 
Bijzonderheden 
De lengte van het dier varieert van 50 tot 
60 mm, soms zelfs iets groter. De mannetjes 
zijn over het algemeen wat kleiner dan de 
wijfjes. De voorvoeten zijn niet, de achter-
voeten slechts tot halverwege de vingers 
van zwemvliezen voorzien, hetgeen erop 
duidt, dat deze kikvors een matig zwemmer 
is, die zich slechts gedurende de voort-
plantingsperiode in het water begeeit, 
zoals Hyla arborea, onze Europese boom-
kikvors. De vorm van Hyla raddiana is in 
zijn geheel aanzienlijk slanker dan die 
van laatstgenoemde, terwijl de neus spitser 
toeloopt. 
Het schijnt, dat de kleur groen bij deze 
boomkikvors van zeer speciale omstandig-
heden afhankelijk is. Toen de dieren arri-
veerden, waren ze voor het merendeel 
groen gekleurd, iets donkerder dan Hyla 
arborea. Na verloop van een etmaal zag 
men een steeds toenemend aantal grijze, 
bruine en gemarmerde exemplaren. Van 
zeer veel leden ontvingen wij bericht, dat 
de kleur groen slechts sporadisch optreedt. 
Ons lid, de heer P. A. Jonkheid te Den 
Haag, bezit een aantal dieren, die ook 
alien de groene kleur missen. Merkwaar-
digerwijze begonnen, tijdens een tentoon-
stelling, waar het terrarium van genoemd 
lid zoals het reilde en zeilde geexposeerd 
stond, enige exemplaren een fraaie, mos-
groene tint aan te nemen. Andere dieren 
daarentegen bleven zoals zij waren. Jam-
mer genoeg was niet vast te stellen, of 
deze verkleuringen aan een bepaald ge-
slacht gebonden waren. Opmerkelijk is, 
dat het terrarium gedurende gemelde pe-
riode, die een week duurde, slechts kunst-
licht ontving. 
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Hyla raddiana Tin. ioto J. Th ter Hoist 

Geluid 
Het geluid van de mannetjes is in normale 
omstandigheden een zacht, vragend klin-
kend piepgeluidje. In de eerste maanden 
na hun aankomst in ons land werd geen 
ander geluid vernomen, hoewel de zeer 
losse keelhuid van de mannetjes erop 
wees, dat ze zeker zo luid moesten kunnen 
kwaken als Hyla arborea. Tijdens be-
doelde tentoonstelllng konden wij dan ook 
vaststellen, dat zulks inderdaad het geval 
is. Zodra de verlichting des avonds werd 
uitgeschakeld, ontstond een luid „gezang". 
Het geluid is helder, tinkelend en zeer luid. 
Naar onze mening is het welluidender dan 
dat van Hyla arborea, die een meer rate-
lend geluid voortbrengt. Maar dit was, 
alsof een aantal vogels zangoefeningen zat 
te maken. Het was toen aanvang Septem-
ber, en volgens de heer Jonkheid begonnen 
ze daarmee in de loop van Augustus. Het 
is goed mogelijk, dat de bronstcyclus van 
de dieren nog geheel is ingesteld op een 
verblijf op het Zuidelijk halfrond. Augustus 
valt immers samen met de periode, dat 
aldaar de vroege lente aanvangt. 
Verzorging in het terrarium 
Over het geheel genomen is Hyla raddiana, 
niet moeilijk te noemen. Gewenst is een 
hoog, goed beplant terrarium, van niet te 
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kleine afmetingen. In een klein terrarium 
vertonen de diertjes neiging op de glas-
ruiten te gaan zitten, liefst achter een lijst. 
In een groter terrarium doen ze dit aan-
vankelijk ook wel, doch spoedig zijn ze 
aan hun omgeving gewend en bevinden 
zich dan bij voorkeur op dikke takken en 
op bladeren. 
Schuw zijn de diertjes in het geheel niet, 
en ze zijn spoedig aan hun verzorger ge-
wend. Vaak vindt men meerdere exem-
plaren op een kleine ruimte bijeen. Over-
dag stellen ze een verblijf in matig zon-
licht vaak zeer op prijs. Ze gedragen zich 
dan erg rustig, en men kan ze uren achter-
een op dezelfde plaats zien zitten. 
Zodra de schemering invalt, verandert dit 
spoedig. Ze bewegen zich dan dikwijls 
levendig van tak naar tak en van blad 
naar blad. 
Een matig-vochtige omgeving voldoet hen 
het best. Dagelijks besproeien van de 
planten met een verstuiver is aanbevelens-
waardig in verband met de watervoorzie-
ning, die via de huid plaatsvindt. 
Voedsel 
Op het punt van de voeding zijn de dieren 
niet zeer kieskeurig. Voedering met vlie-
gende en springende insecten (sprink-
hanen), stellen ze op prijs. Men kan ze dan 
ook het best bewonderen, als ze hun be-
hendige jachtpartijen uitvoeren. Het is 
evenwel niet zo erg, als men eens naar de 
meelwormenpot moet grijpen, want ook 
meelwormen worden zonder bezwaar ge-
geten en zeer goed verteerd. Voorts kelder-
motten (populairder: pissebedden), spinnen 
(niet te grote), nachtvlinders en motten, 
onbehaarde rupsen, kevertjes enz. Ook 
kleine reepjes vlees, eiwit en zelfs vis 
worden genomen, indien men deze op een 
dun takje of met een (stompe!) pincet voor 
hun neus doet bewegen. Op deze wijze 
kan men ze ook wel enchytraeen of 
muggenlarven aanbieden. 
Voortplanting 
Hoewel het mogelijk is, dat na verloop 
van enige generaties de paring in onze 
Europese lente zal plaatsvinden, valt deze 
bij de pas gei'mporteerde dieren en hun 
onmiddellijke nakomelingen in het najaar. 
Van September tot October kunnen pa-
ringen plaatsvinden. De eieren worden in 
vrij grote klompen gedeponeerd in het 
bassin, dat daartoe natuurlijk aanwezig 
dient te zijn. Men neme zulk een bassin 
niet te klein. Aanbeveling verdient het dit 
bassin te vullen met regen- of ander zacht 
water. Het bassin dient helder en zuiver te 
zijn, aangezien de dieren hieraan de voor-
keur geven, en moet liefst wat waterplanten 
bevatten. Ook moet fel licht in het bassin 
vermeden worden. 
De larven zijn zeer levendig en voortdurend 
op zoek naar voedsel, hetwelk voorname-
lijk uit algensoorten bestaat. Men kan deze 
algen uit de sloot of uit een aquarium 



halen. Ook oud, afgevallen blad van aqua-
riumplanten wordt ijverig beknabbeld. 
Voorts kan men gekookte lever, eiwit en 
ander zacht, dierlijk voedsel toedienen. 
Men dient de larven rijkelijk te voederen, 
doch er ook op toe te zien dat het water 
in het bassin fris blijft. Na verloop van de 
winter, in het vroege voorjaar, beginnen 
de dieren tot metamorfose over te gaan. 
Tegen die tijd moet men er vooral voor 
zorgen een voorraad fruitvliegjes (Droso-
phila) bij de hand te hebben. Ook gewone 
kamervliegen kunnen de diertjes verzwel-
gen. Een hoeveelheid muggen in het bakje 
kan ook geen kwaad. Men kan hiertoe een 
aantal muggenlarven in het bassin los-
laten, die te zijner tijd wel als volwassen 
mug het water verlaten. De jonge diertjes 
groeien, bij doelmatige voedering, vrij snel. 

De bij dit artikel geplaatste ioto geeft 
een goede indruk van het dier, in karak-
teristieke houding gezeten op een blad 
van Philodendron. Het afgebeelde dier was 
een fraai, groen exemplaar, waarvan de 
heer Ter Horst ook een zeer goede kleuren-
opname voor projectie heeft vervaardigd. 
De kleuren zijn daarop wel zeer sprekend 
en het is jammer, dat wij het voor ons blad 
met een zwart-wit opname moeten stellen. 
Wij hopen, dat enkele bezitters erin zullen 
slagen tot een geslaagde kweek van dit 
interessante boomkikkertje te komen, zodat 
de soort voor ons land behouden kan 
blijven. En vanzelfsprekend worden daarbij 
dan zeer nauwgezette notities gemaakt, die 
tot een goed gefundeerd artikel omge-
werkt, ons blad aan actualiteit zullen doen 
winnen! 

Orchideeen 
door P. ft- Stettler, Bern, Lid der Vereniging 

Wij nemen een verkeerd standpunt in, 
indien wij de levende wezens, die ons zijn 
toevertrouwd, als voorwerpen beschou-
wen, die zich maar aan onze schikkingen 
en proeinemingen hebben te onderwerpen. 
De echte natuurvriend waardeert dieren 
en planten zonder meer als schepsels, veel-
zijdige levensvormen. Het stukje natuur, 
dat de terrariumhouder in zijn terraria 
poogt te scheppen, blijft, vergeleken bij 
de werkelijkheid, altijd maar lapwerk. Op 
de duur van het daglicht, in de streken 
waar de dieren en planten thuishoren, 
wordt geen acht geslagen. De natuurlijke 
bemesting (gestorven diertjes en uitwerp-
selen, atmosferische meststolfen enz.) en 
nacht- en gedeeltelijke dagrust genieten. 
breken. Ook kunnen de klimatologische 
verhoudingen, die daar heersen, slechts 
heel onvolkomen worden weergegeven. 
Niettegenstaande al deze gebrekkigheden 
is echter het stukje natuur in het terrarium 
meer dan alleen een sieraad voor de 
kamer, aangezien dit toch aan de liefheb-
ber de mogelijkheden schenkt, die hem in 
staat stellen de levensgemeenschap tussen 
plant en dier te doorgronden. Voor de op-
merkzame waarnemer een zeer aantrek-
kelijk iets. 
Orchideeen! Dadelijk denken wij aan bizar-
re, geurende en wonderlijk gekleurde bloe-
men. Waarom toch ziet men zo zelden 
orchideeen in onze terraria? Op de knoes-
tige oerwoudreuzen groeien niet alleen 
Bromelia's. Naast deze epiphyten vindt 
men tevens een ware tuin met cactussen, 
araceeen en orchideeen. Cactussen en 
orchideeen blijven evenwel meestal voor 
onze terraria buiten beschouwing. 
Het doel van dit opstel is onder de ernstige 
beoefenaars van de terrariumkunde pro-
paganda voor de orchideeen te maken en, 
tenminste in hoofdtrekken — zij het dan 

in 't kort — de verzorging er van aan te 
geven. Zo nu en dan delen liefhebbers 
in vaktijdschriften mede, dat hen de cul-
tuur van orchideeen maar niet wil lukken. 
Dergelijke mededelingen zouden allicht de 
indruk kunnen vestigen, dat het een zeer 
moeilijke zaak is orchideeen in leven te 
houden. Toch is zulks in het geheel niet 
het geval. 
Als de liefhebber maar eerst de resultaten 
ziet — heerlijke bloemen, die lange tijd 
goed blijven — dan wordt hij voor zijn 
moeite en zijn inzicht rijkelijk beloond. 
Wij willen nu proberen, uitgaande van het 
standpunt van de terrariumhouder, de 
richtlijnen te ontvouwen, die de verzorger 
in acht moet nemen, indien hij verheugen-
de kweekresultaten wil bereiken. 
Ten eerste moeten wij er dan rekening 
mee houden, dat wij in onze terraria 
meestal bromelia's, en van deze dan de 
epiphytische vormen hebben. Dus planten, 
die een lange droogteperiode niet kunnen 
doorstaan. Vanzelfsprekend maken zij ook 
een periode van rust door, waarbij tem-
peratuur, licht en vochtigheidsgraad bin-
nen zekere grenzen te houden zijn. Als men 
zich daaraan niet houdt, dan verliezen 
vele bromelia's hun individualiteit en boe-
ten zij aan karakteristieke kenmerken in. 
Soorten, die warm gehouden moeten wor-
den, mag men natuurlijk ook in hun rust-
periode niet te koud zetten, en het is 
overeenkomstig de natuur, dat men gedu-
rende die tijd deze planten ook maar een 
matige vochtigheidsgraad geeft. Deze aan-
wijzingen over de cultuur van bromelia's 
kunnen bewijzen, dat bij de verzorging 
van planten in het algemeen de kennis 
van de verhoudingen in het land van her-
komst een hoogst gewichtige factor is. Wij 
verkrijgen op deze wijze gegevens over 
wind, licht, temperatuur en vochtigheid 
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Catleya spec. 

Cliche Nederlandse 
Orchideeen Vereniging 

(regen, de branding van de zee, nevel, 
dauw, zeebries). Verder krijgt de opmerk-
zame verzorger, door het waamemen van 
de er bij behorende insectenwereld ont-
het vegetatie-organisme en de verande-
ringen bij de planten, waardevolle aan-
wijzingen voor hun kweekwijze. Want de 
plant probeert zelf, door haar inrichtingen 
voor de waterverzorging (de grondvoor-
waarde voor het leven), op velerlei manie-
ren zich aan de klimatologische omstan-
digheden aan te passen. 
Bij wijze van proef zou ik enige biotopen 
willen noemen, waarbij in aanmerking 
genomen moet worden, dat er in de natuur 
geen scherpe grenzen te trekken vallen, 
maar dat de overgangen veeleer geleide-
lijk plaatshebben. 
1. Zeekusten van subtropische gebieden: 
duinen, die met struiken en kromgegroeide 
boompjes, door elkaar, begroeid zijn. Daar-
tussen kleine, moerassige plekken, lang-
zamerhand in ondoordringbaar oerwoud 
overgaand. 
2. Tropisch regenwoud: gelijkmalige, hoge 
temperatuur, zwoele, vochtige atmosfeer, 
afgewisseld met frissere warme lucht. Des 
morgens dauwvorming, min of meer scha-
duwrijk. 

3. Tropisch regenwoud: vochtig-warme 
atmosfeer, des namiddags intensieve 
nevelvorming, zonnig. 
4. Dalen in het gebergte van tropische en 
subtropische zones: met koele, vochtige 
lucht doortrokken dalen (zeebries). 
Hieruit blijkt, dat voor onze doeleinden 
voornamelijk de planten uit de onder 1 en 
2 genoemde levensgebieden het meest 
geschikt zijn. In grove trekken kan de cul-
tuur van deze orchideeen als volgt om-
schreven worden. 
Ventilatie 
Een eerste vereiste voor een succesvolle 
orchideeenkweek is frisse en verwarmde 
lucht. Tocht moet vermeden worden. 
licht 
Vele orchideeen willen in een voortdurend 
vochtig, ondoordringbaar oerwoud in het 
geheel niet groeien. De meeste soorten 
houden van licht. Cattleya-soorten geve 
men, tijdens het uitbotten van de jonge 
loten, geleidelijk aan vol licht en tegelij-
kerlijd beperke men het geven van water. 
Dus: hoe meer licht, des te minder water. 
Vooral 's nachts zorge men voor rijkelijke 
toevoer van verse lucht. Alleen op die 
manier zal de Cattleya de liefhebber met 
haar verrukkelijke, grote bloemen. vreugde 
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bereiden (zie foto 1). 
Over het algemeen geve men niet teveel 
schaduw. Men gewenne de planten lang-
zamerhand aan de zon, waarbij in acht 
moet worden genomen, dat epiphytische 
orchideeen met dunne bladeren en fijne 

Honderden vragen van terrariumhouders, 
het gehele terrein van de herpetologie en 
terrariumkunde bestrijkend, zijn in de af-
gelopen jaren door de INLICHT1NGEN-
DIENST van onze vereniging — beheerd 
door onze bibliothecaris, de heer A. T. 
Reijst, Hoogstraat 47 te Koog aan de 
Zaan — beantwoord. 
Een brief met een postzegel voor antwoord 
en de zaak kwam altijd snel en goed in 
orde! 
Het is een gratis service waarop onze 
leden waarlijk trots mogen zijn. Zo vroeg 
een jong liefhebber uit Deventer (14 jaar) 
eens inlichtingen over zijn parelhagedissen 
(Lacerta l.lepida Daudin). Deze jongeman 
schreef: 
„Van mijn vader heb ik een tencrium 
gekregen in de maten 100 x 50 x 50 cm 
met twee parelhagedissen, een van 41 en 
een van 35 centimeter lengte! In het 
terrarium heerst een temperatuur van 18 
tot 23° Celsius. De verwarming geschiedt 
door middel van een electrische aquarium-
verwarmer, die onder het zand begraven 
is, hetgeen heel goed gaat. De hagedissen 
worden gevoederd met kleine sprinkhanen, 
grote sabelsprinkhanen, terwijl ai en toe 
wel eens een grote vlinder verorberd wordt, 
maar niet met graagle. Vaak worden ook 
grote kruisspinnen gegeven. 
Toen ik de dieren kocht waren ze goed 
gezond, maar nadat ik ze een paar dagen 
thuis had bemerkte ik, dat het grootste 
exemplaar uitslag begon te krijgen en lelijk 
werd. Zij werd heel mager. Enige dagen 
geleden bemerkte ik tevens, dat er bloed 
in haar uitwerpselen zat alsmede heel 
kleine witte wormpjes." 
De vraag luidde hoe die kwaal kon worden 
genezen en op welke wijze de hagedissen 
door de winter moesten worden gebracht. 
Dergelijke ieiten komen veelvuldig voor en 
opdat ook anderen hiermede hun voordeel 
kunnen doen, publiceren wij hieronder het 
antwoord en advies van onze Inlichtingen-
dienst. 
Tevens bereiken wij hiermede, dat de aan-
dacht wordt gevestigd op een eveneens 
gratis service voor de leden van „Lacerta", 
namelijk die der SECTIEDIENST, een dienst 
waarvan nog veel te weinig personen ge-
bruik maken. 
Het antwoord en advies luidde als volgt: 
„Het terrarium voldoet uitstekend wat de 
ruimte betreft. Hebben de twee parelhage-

worlels gevoeliger zijn, dan die met knol-
vormige of dikke wortels en lederachtige 
bladeren. Intensieve zonbestraling is echter 
ook voor de laatstgenoemde soorten scha-
delijk. 

slot volgt 

dissen daarin ook klimgelegenheid, d.w.z. 
bestaat de achtergrond uit een rotspartij 
dan wel uit een knoestige boomstronk? 
Zijn de hagedissen wel goed droog ge-
huisvest met een dikke laag bodemgrond 
in het terrarium, waarin ze een schuilge-
legenheid kunnen zoeken, b.v. onder de 
rotspartij of boomstronk? Vochtigheid in 
zo'n terrarium is namelijk funest en ver-
oorzaakt pokken. Wij adviseren het zieke 
dier ter onderzoek (sectie) op te zenden 
naar de SECTIEDIENST VAN „LACERTA", 
p.a. de heer J. Bovenkerk, Oostzaanstraat 
2 1 u , Amsterdam C. De zending moet ver-
gezeld gaan van een invulformulier in 
tweevoud en twee postzegels van 10 cent. 
De speciaal voor dit doel door „Lacerta" 
ontworpen en gedrukte sectieformulieren 
kunnen gratis bij de heer Bovenkerk wor-
den aangevraagd (s.v.p. een postzegel voor 
toezending bijvoegen). 
Overigens is het waarschijnlijk, dat de 
grootste parelhagedis de uitslag reeds 
onder de leden had; vaak lopen de dieren 
dergelijke ziekten op tijdens het transport 
Het door u verstrekte voedsel is goed, in 
het bijzonder wat de sabelsprinkhaan aan-
gaat. Aanbevelenswaardig zijn ook dikke 
wormen, naakte rupsen, oorwormen, allerlei 
kevers en nachtvlinders. Van kruisspinnen 
wordt wel beweerd dat ze giftig zijn voor 
terrariumdieren. Niettegenstaande dit voe-
derde ik mijn hagedissen af en toe ook 
met deze insecten. Verder vindt u een 
uitstekend voedsel in de poppen en larven 
van de honingbij, die met een fijn haakje 
vrij gemakkelijk uit de darrenraat van 
een bijenkorf (die meestal uitgesneden 
wordt) gepeuterd kunnen worden. Hiervoor 
dient dus een kennis, die bijen houdt, 
aangeschoten te worden. 
Op een plat schoteltje gelegd, vormen deze 
poppen en larven een zeer begeerd en 
uitstekend voedsel. 
Ook de z.g. kokerlarven, dit zijn de larven 
van de schielmot, die veel voorkomen 
in sloten, zijn uitstekend als voedsel ge-
schikt. Ze dienen daartoe uit de kokertjes 
gehaald te worden. Verder moet gezorgd 
worden dat de temperatuur liefst niet 
onder de 20° Celsius daalt, terwijl veel 
DIRECTE zonbestraling (dus niet door een 
ruit) buitengewoon aan te raden is. Directe 
zonbestraling verkrijgt men b.v. door 
tijdelijk in plaats van een glazen raam een 
raam van volieregaas aan te brengen en 

De inlichtingendienst antwoordt 
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a l s het te r rar ium in d e k a m e r s taa t , d e 
r a m e n open te zetten. G e d u r e n d e d e zomer-
m a a n d e n p l aa t s t men d e h a g e d i s s e n zo 
mogelijk bui ten in d e voile zon. Ze worden 

Door een der leden werd mij gevraagd, of ik 
een volledige lijst kon opgeven van de op liet 
eiland Curacao voorkomende kruipende dieren. 
Ik meen niet beter te kunnen doen, dan deze 
in ons orgaan te publiceren en ik hoop dat ze 
volledig is. 
Slangen: Leimadophis triscalis en Hclminthophis 
albirostris. 
Sauria: Gekkonidac: Gonatodcs albogularis, 
Gymnodactylus antlllensls, Phyllodactylus mar-
tini, Thecadactylus rapicaudus. 
Iguanidac: Anolis lineatus, A.chrysolepis, Iguana 
iguana. 
Teiidae: Cnemidophorus m.murinus, Gymnopht-
halmus lineatus. 
Amphibien: Pleurodema brachyops. 
Groot is deze lijst niet, maar niet vergeten moet 
worden dat Curacao een (tropisch) semi-woestijn-

Boekbespreking 
Dr Walter Rose — The reptiles and amphibians 
of Southern Africa Bij Maskew Miller, Limited 
— Cape Town, South Africa 
Over de herpeto-fauna van het in meer dan 
een opzicht zo Interessante land Zuid-Afrika, 
vindt men. buiten beschouwing gelaten de 
wetenschappelijke standaardwerken, voor ons, 
terrariumhouders, weinig literatuur. Het Is daar-
om een vreugde thans het bovengenoemde boek-
werk te kunnen aankondigen. De enige domper 
op onze vreugde is het felt, dat het boek geheel 
in het Engels is geschreven, zodat het voor vele 
Nederlandse teirariumllefhebbers helaas ontoe-
gankelijk is. Het boek verscheen in 1950. In 
45 hoofdstukken geeft de schrijver ons een 
beeld van de vele verschijningsvormen van de 
kruipdierenwereld in Zuidelijk Afrika, op een 
wijze, die boven alle lof verheven is. Overal is 
zijn betoog boeiend en leerzaam en vaak ook 
zeer humoristisch. Het boek, voorzien van 214 
foto's, alle door de schrijver zelf vervaardigd en 
van zeer goede kwalltelt, voert ons, na een geestig 
voorwoord, door de gehele amphibien- en rep-
tlelenwereld van genoemd werelddeel. Verrassend 
Is het grote aantal kikvors- en padachtigen, 
waarvan het merendeel zeer geschikt voor het 
terrarium. Vooral de beschrijving van vele kleine, 
Sleurrijke kikvorsachtigen, zoals Hyperolius, Ml-
crobatrachella. Chriromantis, Hylambates, Mega-
lixalus enz. enz. doet het hart van de terrarium-
houder sneller kloppen. Over de diverse wijzen 
van broedverzorglng schrijft dr Rose met zoveel 
enthousiasme en op zulk een verantwoorde ma-
nier, dat men de beschreven diersoorten wel stuk 
voor stuk zou willen bezitten. Vele pentekenln-
gen verduidelijken de tekst. 
Vervolgens beschrijft hij de hagedisachtlgen, 
waarbij ons wederom opvalt hoe weinig we nog 
maar van Zuid-Afrika op ons gebied weten. Alleen 
al het aantal Cordylussoorten geeft ons de indruk 
van de enorme ultgestrektheld van de onder-
zochte gebieden. Het is ondoenlijk hier alle be-
schreven dieren op te noemen, maar iedere 
bladzijde opnieuw bewijst ons, met hoeveel liefde 
en zorg dr Rose zich van zijn taak gekweten 
heeft. 
In het gedeelte over de slangen vcrhaalt ons de 
schrijver de meest Interessante belevenissen en 
wederwaardigheden en nergens krijgt men de 
indruk dat ook maar iets van het besprokene 
minder serieus of oppervlakklg zou zijn. Door-
drongen als hij is van het grote nut van de 
slangen in de strijd tegen de vele schadelijke 
knaagdieren, wordt hij niet moe te betogen, 
hoezeer de Zuid-Afrikaan de slangen moet 

d a n oers terk en gezond en komen d a n in 
hun e igen terrar ium b innenshu i s d e winter 
goed door. 

door H. A. Menne, Den ttaag 
karakter vertoont en de plantengroei daarom ook 
een xerophytisch type heeft. Zelf heb ik ge-
durende mijn kort verblijf op Curacao slechts de 
genoemde Cnemidophorus waargenomen. 
Hierbij teken Ik nog aan, dat de nabijgelegen 
eilanden Aruba en Bonaire belangrijke verschillen 
tonen: Slechts enkele van de opgesomde soorten 
komen op beide eilanden voor, andere alleen op 
Aruba of op Bonaire. 
Aparte soorten voor deze eilanden zijn: voor 
Aruba: Gonatodcs vittatus Phyllodactylus julicnie, 
Ameiva b.bifrontata, Gymnophthalmus laevidicus, 
Cnemidophorus lemniscatus arubensis en de beide 
slangen Leptodeira amuilata bakeri en Crotalus 
aurissus unicolor. Voor Bonaire: Anolis b. 
bonairensis, Cnemidophorus murinus ruthveni en 
de slang Leptotyphlops albifrons. 

waarderen en beschermen, overal waar hij ze 
vindt. Ten aanzien van de gifslangen — w.o. 
de Mamba wel de meest gevreesde is — neemt 
hij een zeer tolererende houding aan en, hoewel 
hij geen pogingen doet de gevaren te verdoezelen, 
hij brengt de vele van sensatiezucht druipende 
verhalen tot normale proporties terug. Zeer 
waardevol zijn een 34-tal tekeningen, die boven-
en zijaanzicht van evenzoveel slangensoorten 
schetsmatlg voorstellen, en die bij de deter-
minatie zeer nuttig kunnen zijn. 
Hierna volgen een hoofdstuk over de schild-
padden, een over de krokodil en een over Viva-
rium en Museum. In het laatste hoofdstuk geeft 
dr Rose een groot aantal raadgevingen voor hen, 
die de in het boek beschreven dieren zelf willen 
verzorgen. 
De grote verdienste van het boek is, dat de 
schrijver zich voor het merendeel van zijn 
betoog baseert oil eigen waarnemingen in het 
veld, terwijl hij voor vele dieren interessante 
aanwijzingen geeft omtrent het leven In ge-
vangenschap. Een aanhangsel van 7 pagina's is 
toegevoegd. waarin de schrijver nog allerhande 
wetenswaardigheden mededeelt, die tijdens op-
maak en druk van het boek zijn verzameld. Een 
index completeert het geheel. 
Gebonden in grijslinnen omslag en voorzien van 
een stofomslag is de prijs 30 Zd. Afrikaanse 
shillings. 

v. I. 
Vraag en aanbod, Ruilrubriek 
Ter overname aangeboden: grote terrarium -
installatie met ultbouwmogelljkheden, bestaande 
uit diverse terraria. Volledige inlichtingen en 
prijzen op aanvrage bij VV. G. Kierdorff, A. 
Heinsiusslraat 12, Den Haag. 
Aangeboden: 2 vuursalamanders (Salamandra s. 
maculosa) en 1 ribbensalamander (Pleurodeles 
waltlil), in ruil voor muurhagedissen (Lacerta 
muralis). 
R. Wesdorp, Helderscwcg 26, Alkmaar. 
Aangeboden: te koop of in ruil voor kleine 
aquaria (liefst volglas): van Lacerta de 4e Jrg., 
nos. 1 t/9, 5e Jrg. 1/8 en 10/12, 6e Jrg. nos. 1/12. 
7e Jrg. nos. 1/12, 8e Jrg. nos. 1/5 en 10/12, 9e 
Jrg. nos. 1/12. 
J. C. van Egdom, Breitnersingel 42, Rotterdam-
Hillegersbcrg. 
Gevraagd: een kweekportle wasmotten. 
Th. de Vleeschauwer, Bartholomeusstraat 97, 
Mcrksem-Antwerpen. 
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