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Een verwarmd buitenterrarium 

Mijn nieuwe buitenterrarium, waarvan hier-
onder een beschrijving volgt, heeft alleen 
in de zomer van 1954 dienst gedaan. Veel 
ervaringen heb ik er dus nog niet mede 
opgedaan. 
Het terrarium is gebouwd tegen een schuur, 
zodat een achterwand maken achterwege 
kon blijven. Allereerst werd op het bete-
gelde terras een stenen muurtje van 25 
centimeter hoogte gemetseld, waarop het 
houten frame met de kozijnen en de vijf 
ruiten rusten. De ramen zijn ieder 80 cm 
hoog, 70 cm breed. De zijkanten en het 
dak zijn uit vurenhout vervaardigd. 

door Bob Wesdorp, Alkmaar 

Het dak heeft een lessenaarvorm en is met 
asfaltpapier bedekt. Door het asfaltpapier 
op het laagste gedeelte iets om te buigen 
naar boven (tegen de schuurwand aan) is 
een regengootje, voor de afvoer van regen-
water, verkregen. 
De afmetingen van het gehele terrarium 
zijn: lengte 3,60 meter, diepte 70 centimeter, 
hoogte aan de voorzijde 1 meter en aan de 
achterzijde 75 centimeter. 
De kleine glazen strips boven de grote 
ramen doen dienst als ventilatiestrookjes, 
trouwens in de deuren zijn ook van on-
deren dergelijke ventilatieopeningen aan-

Verwarmd buitenterrarium Foto E. Wesdorp 
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gebracht, die naar believen kunnen wor-
den gesloten en geopend. 
De standplaats is zodanig gekozen, dat de 
zon van 's morgens 11 uur tot 's middags 
4 uur in het terrarium schijnt. 
De inrichting is eenvoudig. De bodemgrond 
bestaat hoofdzakelijk uit duinzand, dat — 
doordat het vijvertje lek is — matig vochtig 
blijft. Twee ondiepe poeltjes zijn onderling 
door een smal slootje verbonden. Het ene 
poeltje staat aan de voet van een rots-
partij. Het water, afkomstig uit de water-
leiding, loopt nu over en van die rots in 
het eerste vijvertje, wordt door het smalle 
slootje geleid naar het tweede poeltje, 
waarin een overlooppijpje (dat door het 
muurtje is gevoerd) is geplaatst, dat het 
overtollige water in de tuin doet verdwij-
nen. Zodoende blijft het water in beide 
bassins helder en schoon. Bovendien bezit 
het terrarium een ondergrondse verwar-
ming, die bestaat uit een pijp van de cen-
trale verwarming, algetakt van het woon-
huis. Deze verwarmingspijp ligt ongeveer 
18 d 20 centimeter diep onder het zand en 
is niet gei'soleerd. Hoewel in het afgelopen 
seizoen bij geen enkel dier iets van brand-
wonden geconstateerd werd, ligt het in de 
bedoeling de pijp in het komende seizoen 
toch maar te isoleren. Deze verwarming 
wordt ingeschakeld bij slecht weer en des 
nachts. Een nadeel van deze ondergrondse 

verwarming is, dat in de omgeving van de 
plaats waar de stoompijp is ingegraven. 
geen planten kunnen staan. 
De beplanting bestaat uit sterke planten 
(vetplanten). De bewoners van het buiten-
terrarium zijn Levendbarende- en Zand-
hagedissen (Lacerta vivipara en agiles) 
en Rugstreeppadden (Bufo calamita). Ge-
durende enige tijd heeft ook een Brazi-
liaanse schildpad deel van het gezel-
schap uitgemaakt. Van dit dier heb ik niet 
veel genoegen beleefd. Afkomstig van een 
particulier, die het dier zeer eenzijdig had 
gevoederd, wilde het bij mij niet eten en 
weigerde beslist alles wat hem werd voor-
gezet. Omdat dit natuurlijk geen stand kon 
houden werd de schildpad naar een han-
delaar gebracht, die beloofde de schildpad 
met zijn ervaring en geduld gewoon voed-
sel te laten eten. 
Rugstreeppadden komen hier in de om-
geving voor en worden vaak aangetroffen 
in een stenen put, niet ver van mijn woning, 
waar ze — als ze 's avonds op jacht gaan 
— invallen. Mijn dieren laat ik niet in het 
buitenterrarium overwinteren, maar dit ge-
schiedt in een binnenterrarium met als 
hulpmiddel een infra-rode bestralingslamp, 
die de zon in die periode moet vervangen. 
Ondanks de tegenslagen, die bij een begin-
neling nu eenmaal talrijk zijn, heb ik reeds 
veel plezier van mijn liefhebberij beleefd. 

Een onschu Idige boomslang met een imponerende dreighouding 
(Elaphe radiata (Boie) = Coluber radiatus Schlegel) 

door L. Coomans de Ruiter, ffilversum 

Figuur 1. Dreighouding van Elaphe radiate (Bole), een 
ongevaarlijke boomslang. 
Detail van een door Jonkvrouwe A. C. van Heurn-Besier 
genomen foto. Nagetekend door W. A. Bitter 

& 

Dat er op mijn erf te Singkawan (West-
Borneo) iets bijzonders was te zien, maakte 
het geschreeuw en gegil van mijn tamme 
gibbons mij wel duidelijk. Zeer vermoede-
lijk een slang, want het verschijnen van 
een dergelijk reptiel bezorgde de apen 
altijd een halve zenuw-shock en zij uitten 
zich dan in een oorverdovend gekrijs. 
Daar de op het erf gesignaleerde „ular 
senduk" (Naja naja subspecies) *} nog niet 
gedood was, nam ik voorzichtigheidhalve 
mijn Winchester 6 mm mede. Bij het apen-
hok gekomen hoefde ik niet lang te zoeken. 
Over de takken van een lage boom kroop 
een boomslang. De apen keken alle in ge-
spannen aandacht naar de plaats, waar 
het in hun ogen zo gevreesde reptiel zich 
bewoog. Mijn komst veroorzaakte een nog 
harder gegil, alsof ze mij opmerkzaam 
wilden maken op het grote gevaar, dat hen 
zo verontrustte. Om de apen duidelijk te 
maken dat deze „rumor in casa" ditmaal 
volkomen overbodig was, zette ik het ge-
weer weg en besloot de slang met de blote 
hand te vangen. Maar toen ik mijn hand 



dichterbij bracht, sperde de slang de bek 
wijd open, platte de hals zijdelings, dus in 
het verticale vlak af en bracht dit voorste 
gedeelte in een S-vorm, waardoor zij vol-
komen paraat was plotseling vooruit te 
schieten (figuur 1). 
Het apenkoor gilde crescendo. Ik trok mijn 

dachte Colubriden" genoemd worden, zijn 
de soorten van het geslacht Elaphe ( = 
Coluber) volkomen ongevaarlijk, daar ze 
tot de niet-giftige Aglypha behoren, die 
geen giftanden hebben. Bij de „verdachte 
Colubriden" (de zg. Ophistoglypha) zijn 
de gifklieren aanwezig, doch ze zijn voor 

Figuur 2. Elaphe radiata (Bole) in rust. Febr. 1927. Preanger, West Java. De slang ziet er nu 
geheel anders uit. Uit Dr F. Kopsteln's ..Zoologlsche Tropenreise". 1930. 

hand schielijk terug en ging enige stappen 
achteruit. Het gegil der gibbons enerveerde 
mij. In plaats van de slang met de hand te 
grijpen — zonderling idee om op die ma-
nier de apen de ongevaarlijkheid van dit 
dier te bewijzen — retireerde ik onder de 
indruk van de imponerende dreighouding. 
Ik kende de slang niet, maar ik kon mij 
in ieder geval geen gifslang herinneren, 
die er zo uitzag. Van mijn verwarring 
maakte de slang gebruik om een goed 
heenkomen te zoeken, uitgeleide gedaan 
door het gegil mijner gibbons. Nog lang 
heerste in het apenhok een zeer nerveuze 
stemming. Was het even stil, dan had maar 
een aap te krijsen, of het hele koor viel in 
en minutenlang was er een oorverdovend 
gegil. Toen ik weer in huis kwam, herin-
nerde ik me dat ik toch ergens iets over 
deze dreighouding had gelezen. Na enig 
zoeken vond ik een artikel van Jhr W. C. 
VAN HEURN in „De Tropische Natuur", 
18de jaargang, 1929, met afbeeldingen van 
de schrikhouding van Elaphe radiata. 
In tegenstelling tot de zweepslangen 
(Dryophis) en andere boomslangen (Boiga 
- Dipsadomorphus), die wel eens „ver-

de mens in de regel niet gevaarlijk, daar 
de gegroeide giftanden geheel achter in 
de bek zitten. 
Dus had een volkomen ongevaarlijke slang 
mij door haar imponerende dreighouding 
doen retireren. Niet dat ze nu zo'n onschul-
dig diertje was dat ze zich zonder verweer 
zou laten vangen; waarschijnlijk had ze mij 
met haar scherpe tandjes in de hand ge-
beten. Maar dat had ik voor het beoogde 
doel — de held spelen voor mijn gibbons 
— over moeten hebben. 
Een ervaren herpetoloog had zich door 
deze imponeerhouding stellig niet laten 
afschrikken, maar mij had de slang ontzag 
weten in te boezemen en zich daardoor in 
veiligheid kunnen stellen. 
Dr F. KOPSTEIN verhaalt in zijn „Zoolo-
gische Tropenreise", dat eens in het bos 
een woedende slang tegen zijn borst 
sprong. Hoewel hij gewoon was met slan-
gen om te gaan, schrok hij danig van 
deze plotselinge aanval. Op de grond be-
land nam de slang onmiddellijk de impo-
nerende dreighouding aan, die wij in fi-
guur 1 hebben leren kennen. Het was een 
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a n d e r h a l v e meter l a n g e Elaphe radiata. 
Versche idene ma len p r o b e e r d e zij in d e 
op h a a r ger ichte c a m e r a te bijten. N a d a t 
zij eindelijk tot rust gekome n w a s , z a g ze 
er gehee l a n d e r s uit. Niet a l l een w a s ze 
vee l minder dik, doch ook het k leurpa t roon 
w a s to taa l afwijkend, doorda t de huid-
s c h u b b e n e l k a a r nu weer dakpansgewi j ze 
b e d e k t e n en d e schel le k leuren ve rdwe-
nen w a r e n (figuur 2). 
Toen zij w e r d g e v a n g e n hield ze zich s lap 
alsof ze d o o d w a s , m a a r niettemin w a s ze 
op h a a r qui-vive om de ee r s tkomende ont-
s n a p p i n g s k a n s te benul ten - ) . 
Dat in g e v a n g e n s c h a p l evende exempla-
ren v a n d e z e soort bij het a a n p a k k e n l a n g 
niet altijd bijten, kunnen we in het art ikel 
v a n VAN HEURN lezen. Figuur 1 is n a a r 
een foto ge t ekend . Op d e foto houdt d e 
heer VAN HEURN d e s l ang vas t op de 
p l a a t s gehee l rechts op d e tekening. Aan-
vankel i jk richtte d e s l ang h a a r ve rweer 
tegen d e g e n e , die d e foto nam, m a a r een 
werkel i jke a a n v a l bleef uit. D a a r n a kee rde 
zij zich tot d e p e r s o o n die h a a r vasthield . 
Maa r hoewe l ze gemakkel i jk in d e ont-
blote a rm h a d kunnen bijten, h a p t e ze 
s lechts een bee t je in het wi lde weg . Ook 
hier bleef een d o e l b e w u s t e , d u s ger ichte 
a a n v a l , a c h t e r w e g e . 
Elaphe radiata wordt door d e Sundanezen 
„t jaoe a s a k " g e n o e m d , we lke woorden 
„rijpe p i s a n g " be t ekenen , waarschijnli jk 
n a a r d e ge l e kleur v a n d e onderde len . Op 
d e rug en op d e l a t e ra le zijden is een 
zwar te vlek- en s t reep teken ing te zien, 

W a a r d e r i n g in Belgie voor o n s b l a d 
Een onzer nieuwe Belgische leden, de heer Con-
stant Dua, Ankerrui 40, Antwerpen, schrijft (kort 
samengevat): 
,,Op zoek. in de Stedelijke Bibllotheek-Centrale 
van Antwerpen, naar herpetologische boeken, ten 
behoeve van mijn terrariumliefhebberij, kwam 
Ik in de afdeling Tijdschriften in contact met uw 
tijdschrift ..Lacerta", waar, keurlg verzameld, 
nummers aanwezig zijn, daterend tot voor vijf 
jaar, en maandelijks bijgevoegd, ter beschikking 
van de lezers. 
Ik moet bekennen dat uw vereniging een heel 
Interessante studle omvat, — veel meer uitgebreid 
dan ieder ander boek dat mij tot dusver ter hulp 
kwam als terrariumhouder, en dat ,.Lacerta", 
gcsteund door ervaringen opgedaan door zijn 
leden, een onmisbare hulp is voor ieder liefhebber. 
Hier in Belgie op het gebied der terrariumkunde, 
heeft men nog heel weinig liefhebbers: er schijnt 
een soort afschuw te zijn tegenover elk kruipdier 
en oude legenden van de Mlddeleeuwen schijnen 
niet ten goede te komen ten opzlchte van deze 
onschuldige diertjes (met name Salamandra Sala-
mandra). Ook de overdreven prijzen van aanschaf-
fing hier van tropische specimlna houdt de lief-
hebbers op afstand. Tot op heden heb IK hier 
nog geen ander terrarlumllefhebbcr ontmoet. Ne-
derland, de Skandlnavlsehe landen cn Duitsland 
schijnen de bakermat te zijn van deze liefhebbe-
rij, zoals ik ook kon waamemen tijdens mijn 
zeerelzen. 
Uw Hedactle besprak onlangs het verwezen werk 
der laatste jaren en schijnt vol optlmlsme te zijn 
voor de toekomst; ik heb ook veel vertrouwen 
In uw organisatie en gij moogt rekenen op een 
nieuwe lid-aanwerving. 
Ik stel mij ook ten dienste voor vertallngen in 

w a a r a a n zij d e we tenschappe l i jke soort-
n a a m radiata te d a n k e n heeft (figuur 2). 
Het s t a a r tgedee l t e is g e h e e l effen l ichtbruin 
gekleurd . Lengte tot a n d e r h a l v e meter . 
Zij komt voor in Bengalen , Assam, Achter-
Indie, M a l a k k a , S ingapore , Sumat ra , Java , 
West- en Zuidoost-Borneo. 
') Vermoedelijk is d e in d e wes t e r a fde -
ling v a n Borneo v o o r k o m e n d e s u b s p e c i e s 
van de zwarte cobra, miolepis Boulenger . 
Of het J a v a a n s e r a s sputatrix Boie ook op 
Borneo voorkomt, is — voor zover mij be -
kend — nog niet bewezen . — CdR. 
-) Dryophis prasinus prasinus Boie, een in 
Z.O.-Azie a l g e m e e n v o o r k o m e n d e g r o e n e 
booms lang met sp i t se kop , k a n een schrik-
houding a a n n e m e n , die enigsz ins op d ie 
van Elaphe radiata lijkt. De zeer d u n n e 
ha ls en het voors te g e d e e l t e v a n het li-
c h a a m worden sterk o p g e b l a z e n , zoda t 
d e hals , die n o r m a a l nog g e e n cent imeter 
d o o r s n e d e heeft, ve r t i caa l word t a fgep la t 
tot 2,5 cm hoogte . De ha l s kronkel t zich nu 
in een d u b b e l e S-bocht, k l a a r om toe te 
schieten. De groen g e k l e u r d e s c h u b b e n 
wijken ver ui teen en een g l anzend zilver-
witte huid met zwar te s t repen en v lekken 
wordt z ichtbaar . Daa rdoo r ve rande r t d e 
s lang uiterlijk volkomen en het kost moei te 
h a a r a ls een — in ieder g e v a l voor d e 
mens — ongevaar l i jke s l ang te herkennen . 
Lang niet altijd za l ze bij verontrust ing een 
dergeli jke imponee rhoud in g a a n n e m e n . 
Sommige exempla ren doen dit wel, a n d e r e 
niet. De mees t e s i s sen en p r o b e r e n te bij-
ten. — CdR. 

uw blad voor Engelse of Franse teksten, en u 
gelicve, waarde heer, de uitdrukking mijner eer-
bied te nanvaarden en een flink applaus voor het 
fijne werk dat Jullie verricht hebt. 
Mijn terrariumbewoners zijn nu, tot mijn grote 
spijt. fel gedund: mijn laatste chameleon, recht-
streeks van Belgisch Congo medegebracht. stierf 
een maand geleden. Ik hoop nu door hulp van uw 
leden aan een nieuwe chameleon te geraken, — 
mits tegen betaling — en indien mogelijk aan 
wasmotten, enz." 
Noot van de secretaris: Wie wil onze enthouslaste 
vriend vooruithelpen? 

H. A. L. MENNE. 

De knoflookpad 
(Pelobates f.ftiscus, LAURENTIJ. 
In het kaartje voorkomend op biz. 31 van ..La-
certa" van Januari 1951 (,,De Verspreiding van de 
Reptielen en Amj^hiblen in Nederland". het 3de 
Verslag van onze Herpeto-geografische Dienst) 
wordt het voorkomen van de knoflookpad slechts 
aangegeven door stippen aan de oostzljde van 
de Ussel. De bioloog Jhr. van Heurn vestigt 
echter mijn aandacht er op dat het diertje ook 
algemeen voorkomt in de lage landen westelijk 
van die rivier. Reeds heel lang geleden is zij daar 
gevonden en ook door Jhr. van Heurn zelf — die 
In die streek woont — vanaf 1946. Ze worden 
echter bijna nooit ontmoet omdat het nacht-
dleren zijn die in de grond leven. Alleen bij werk-
zaamheden, als het aardappelrooien, komen ze 
talrljk aan het licht, doch weten zich dan binnen 
enkele ogenblikken achterwaarts weer onder de 
aarde te werken en onzichtbaar te maken. Ook 
wel raken ze soms verzeild in kelders, of kuilen 
met harde wand. 

H. A. L. MENNE. 
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Wij prijzen ons gelukkig Prof. Dr. Anth. Stolk te Amsterdam bereid te hebben gevonden 
voor ons blad enige artikelen te schrijven over de ziekten bij amphibien en reptielen. Het 
zal de lezer duidelijk zijn, dat deze bijdragen, waarvan nil de eerste volgt, voor ons buiten-
gewoon belangrijk zijn. Een oprecht tooord van dank aan de ter zake zo uitermate kundige 
schrijver is hier wel zeer op zijn plaats. 

Ziekten bij amphibien en reptielen 
I. Degeneratie van het maag-darmkanaal 

door Prof. Dr Anth. Stolk, Amsterdam 

Met de redactie van LACERTA werd over-
eengekomen, dat wij in een aantal vervolg-
artikelen het een en ander zouden vertel-
len over de onderzoekingen die wij, paral-
lel met onze onderzoekingen op het gebied 
van de visziekten, hebben verricht bij am-
phibien en reptielen. Deze onderzoekin-
gen, die voor terrariumliefhebbers zeer 
zeker van belang zijn, hebben voornamelijk 
betrekking op vraagstukken van voeding 
en vergiftiging, degeneratie van het maag-
darmkanaal tengevolge van ondoelmatige 
voeding en vergiftiging, degeneratie van 
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Figuur 1. Mlcrofoto (dwarse doorsnede) van de normale 
darm van de gewone pad (Buio b. bufo L.). Goed ont-
wikkelde plooien en vlokken. Mlcrofoto Prof. Dr A. Stolk 

Figuur 2. Mlcrofoto (dwarse doorsnede) van de gedege-
neerde darm van de gewone pad (Buio b bufo L.). De 
plooien en vlokken zijn grotendeels verdwenen en de 
wand Is dun geworden. Mlcrofoto Prof. Dr A. Stollc 

de lever lengevolge van ondoelmatige 
voeding en vergiftiging, het ontstaan en de 
behandeling van gezwellen en huidcysten, 
de analyse van het ontwikkelingsproces. 
Wij willen in dit artikel beginnen met de 
voeding en de aiwijkingen, die tengevolge 
van een ondoelmatige voeding kunnen op-
treden. Evenals bij de vissen is ook bij de 
amphibien en reptielen de voeding zeer 
belangrijk en dient bijgevolg iedere terra-
riumhouder nauwkeurig met de bijzonder-
heden van de voeding op de hoogte te zijn. 
Het ligt niet in onze bedoeling om nader in 
te gaan op de voedingsvoorschriften voor 
de verschillende terrariumdieren afzonder-
lijk. De lezers van LACERTA zullen op dit 
punt zeker ter zake kundig zijn. Wij willen 
ons daarom beperken tot slechts enige 
hoofdzaken. 
Een doelmatige voeding moet natuurlijk en 
gevarieerd zijn, zij moet bestaan uit voor 
de betreffende soort geschikte voedsel-
dieren; zij mag geen gifstoffen en rottings-
producten bevatten. 
Deze grondregel voor de voeding wordt 
duidelijk gedemonstreerd door het micros-
copisch onderzoek van terrariumdieren, die 
gedurende lange tijd eenzijdig voedsel 
hadden gekregen en in bepaalde gevallen 
zelfs voedsel met rottingsproducten en gif-
stoffen. Bij dit onderzoek bleek, dat de on-
doelmatige voeding in de eerste plaats een 
degeneratie van het maag-darmkanaal 
veroorzaakt. De wand van maag en darm 
is in verschillende gevallen zeer dun ge-
worden; de plooien en vlokken, die de 
wand een groter oppervlak geven en een 
belangrijke rol spelen bij de opname van 
de voedingsstoffen, zijn geheel of gedeelte-
lijk verdwenen. Over het algemeen zijn de 
bloedvalen uitgezet en vormen een fijn 
vertakt rood netwerk. Vaak ziet men in 
de darm een zwarte stippeling, die op de 
aanwezigheid van pigmentkorrels berust. 
Bovendien zijn in veel gevallen maag en 
darm met een grote hoeveelheid gas ge-
vuld. Soms is de vulling met gas van dien 
aard, dat maag en darm zeer sterk zijn op-
gerekt en hun wand vrijwel zo dun als 
cellophane is geworden. 
Figuur 1 geeft een microfoto (dwarse door-
snede) van de normale darm van de ge-
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wone pad [Buio buio bufo (Linne)], terwijl 
in figuur 2 een gedegenereerde darm is 
afgebeeld. In het laatste geval zijn de 
plooien en vlokken grotendeels verdwe-
nen en is de wand dun geworden. 

Met een Cubaans vliegtuig waren we van 
Havana naar Key West gevlogen, het 
zuidelijkste plekje van de Staat Florida 
en tevens van de Verenigde Staten. Toen 
we hoog boven de op koraalrots gebouwde 
en meest uit witte, houten huizen bestaande 
stad cirkelden, vertoonden zich honderden 
eilanden en eilandjes beneden ons. Dit zijn 
de z.g. Florida Keys, die zich in een gordel 
van Key West naar het vasteland van 
Florida slingeren. Over deze eilanden 
loopt, over een lengte van 100 mijl (160 
K.M.) de weg over de zee, de „Overseas 
Highway" — waarvan een groot deel uit 
bruggen bestaat. 
Vroeger liep over deze eilanden een spoor-
weg, maar door een geweldige typhoon 
is deze in 1935 grotendeels verwoest en 
daarna vervangen door een prachtige 
autoweg. Sindsdien is Key West een echt 
toeristenoord geworden en zijn op alle 
eilanden ontelbare vacantiehuizen, cale-
tarfa's, benzinestations, enz. verrezen. 
Thans passeren in het seizoen (de winter) 
maandelijks 50.000 auto's deze weg. 
We waren zo benieuwd nu eens over deze 
Overseas Highway te rijden, dat we ons 
geen tijd gunden 'n kijkje te nemen in 
Key West, dat bekend is wegens een inte-
ressant aquarium, zijn onderzeebootbasis 
en zijn schildpadsoep ('t heeft 'n zeeschild-
pad-markt). We pakten dus de eerste de 
beste ..Greyhound Bus" naar Miami en we 
genoten van de prachtige vergezichten 
over baaien en eilandjes, en van de dui-
zenden moerasvogels, die rondvlogen of 
op de strandjes zaten. Daaronder vielen 
op bruine en witte pelikanen, prachtige 
rose lepelaars en wit-zwarte ibissen. Tegen 
zonsondergang, later, waren de luchten 
fantastisch. 
De voornaamste sport, die de vacantie-
gangers hier beoefenen, is de vangst van 
grote zeevissen, zoals de tarpon (Megalops 
atlanticus) en de barracuda (Sphyraena 
barracuda), 'n roofvis van ruim 1]4 M. 
lengte, die zeer woest is en zelfs tegenover 
de mens agressiever dan de haaien. 
In Miami — dat met Miami Beach 'n twee-
lingstad vormt, onderling daarmee ver-
bonden door dammen en bruggen over de 
Biscayne Baai — bezichtigden we een zeer 
merkwaardig aquarium, n.l. een als zo-
danig ingerichte, gestrande zeestomer. De 

Het zal de lezer duidelijk zijn geworden, 
dat de ondoelmatige voeding in de eerste 
plaats nadelig is voor het maag-darm-
kanaal en daardoor voor de algemene toe-
stand van de terrariumdieren. 

door ff. A. L. Menne, 's-Gravenhage 

aquaria van allerlei grootte — waarin 
we o.m. zeekoeien, grote karetschild-
padden en de door baders zo gevreesde 
Mississippi-alligatorschildpad (Macroche-
lys temmincki) opmerkten — zijn onderin 
gebouwd over de gehele lengte van het 
schip; boven bevindt zich een groot 
restaurant. 
Miami is een stad van weelde en geheel 
ingesteld op de millionnairsbeurzen. Dit 
blijkt duidelijk uit het feit dat het gewone 
publiek in Miami Beach-zelf niets van het 
strand te zien krijgt! Een strandboulevard 
is er niet; de eindeloze rij van grote 
luxueuze hotels aan de zee (waaronder 
veel wolkenkrabbers) hebben elk een eigen 
stuk strand en overal dreigt de waar-
schuwing „For Guests Only". Men kan 
grote afstanden lopen eer men 'n stukje 
publiek strand vindt en dat is dan overvol. 
Miami telt verschillende kleine dieren-
parken. Zo is er o.a. een „parrot jungle" 
waar in 'n stuk bos alle mogelijke pape-
gaaiachtigen rondfladderen. Ontsnapping 
schijnt, merkwaardig genoeg, zelden voor 
te komen. 

Het beroemde „Everglades National 
Park" — in 1948 tot natuurreservaat ver-
klaard — kon ik tot mijn spijt onmogelijk 
bezoeken, daar het zeer moeilijk en kost-
baar is daarin door te dringen. Wel lopen 
er twee autowegen, een langs de noord-
en een langs de zuidzij, maar men ziet 
vanaf die wegen niet veel. De noordelijke 
weg heet „Tamiami Trail" en is onder de 
toeristen bekend omdat er nog een over-
schot van de Seminool-Indianen te „be-
zichtigen" is. Deze leven van de toeristen. 
Om in het hart van het natuurmonument 
binnen te dringen, moet men 'n platte 
motorboot huren, door de Amerikanen ge-
noemd: „propeller-driven airboat". Daar 
n.l. een onderwaterschroef hopeloos zou 
vastlopen in de dichte vegetatie, is boven 
op die boot 'n kleine vliegtuigschroef ge-
monteerd. Er is grote ervaring nodig om 
de schuit door de wildernis te werken. Om 
de broedkolonies der ibissen, enz. te be-
reiken moet men bovendien de boot ver-
laten en door het moeras waden. Daarbij 
trekt men, vanwege het gifslangengevaar, 
„snakeprool leggings" aan, beenbescher-
mers van dun staal. Maar een bioloog-
slangenvanger verzekerde mij, dat het ge-

Florida, eldorado voor de herpetoloog 

62 



vaarlijker is om in 'n grote stad over te 
steken dan blootvoets te lopen in deze 
moerassen. Deze man, die voor serum-
instituten werkte, vertelde dat hij op het 
Tamiami Trail, door middel van de kop-
lampen van zijn auto, op een nacht meer 
dan 200 ratelslangen buitmaakte. Dit ge-
bied is buitengewoon rijk aan slangen. 
De Noorse bioloog Per Hnst drong enkele 
jaren geleden 's nachts, wadend door een 

warnet van waterplanten, tot een ibissen-
kolonie in de mangrovestruiken door, om 
enkele ibissen te bemachtigen. Op zijn 
voorhoofd droeg hij een sterke lamp. Hij 
was blootsvoels, omdat zijn baggerlaarzen 
hem te lastig werden en te warm. Op het 
gevoel van enig gewriemel richtte hij de 
stralenbundel van zijn lamp op het water 
en tussen de waterhyacinthen ontdekte 
hij een groot aantal water-moccasins 
(Agkistrodon p.piscivorus, gevaarlijke gif-
slang). Hun geopende witte bekken leken 
op dotten katoen (Amerikaanse naam is dan 
ook „Cottonmouth"). Er bleken honderden 
slangen te zijn; blijkbaar werden ze door 
het felle licht geprikkeld. Host doofde 
daarom zijn lamp, doch nu werd de situatie 
nog moeilijker. Toch kwam hij, door zeer 
langzaam voort te waden, ongedeerd bij 
zijn boot terug. De enige verklaring, die 
H»st kon geven, waarom hier zoveel 
water-moccasins bij elkaar waren, was dat 
dagelijks, uit de grote ibiskolonie, talloze 
eieren en jongen in 't water vielen en dat 
is goed slangenvoer. 
Ook de „Eastern Diamondbackrattler", de 
gevaarlijkste van de ratelslangen (Crotalus 
adamanteus) komt daar zeer veel voor. 
Er is in Arcadia (d.i. dicht bij de Ever-

glades) een conservenfabriekje, dat zich 
speciaal toelegt op het inblikken van 
diamondback-vlees. Over smaak valt niet 
te twisten! In de dure nachtclubs van 
New York heeit men veel succes met deze 
delicatesse. De prijs, die voor 't gerecht 
op de spijskaarten voorkomt, is op zichzelf 
al afschrikwekkend. 
Er komen in Noord-Amerika 17 soorten 
ratelslangen voor, waarvan 3 in Florida. 

De andere, nog niet genoemde, soorten 
zijn Crotalus horridus atricaudalus en 
Sistrurus miliarius barbouri. De Sistrurus-
soorten zijn de dwergratelslangen, die — 
mits voorzichtigheid wordt betracht — 
fraaie terrariumdieren zijn. 
Verder vindt men in Florida nog de vol-
gende gifslangen: de koraalslang (Micrurus 
f.fulvius) — waarvan 't gevaar schuilt in 
de aanval zonder enige waarschuwing —, 
de hogergenoemde water-moccasin en, in 
Noord-Florida, de „Copperhead" (Agkis-
trodon conlortrix), zeer algemeen en ook 
erg agressief, maar met minder sterk gif 
dan de vorige soorten. 
Om op het natuurreservaat terug te komen, 
dit is eigenlijk maar een klein deel — het 
meest waterrijke deel — van het grote 
moeras- en grassteppengebied, dat de 
naam ,,Everglades" draagt. Typisch is dat 
deze eindeloze vlakte, waaruit hier en daar 
slechts palmbossages verrijzen, hier de 
„prairie" genoemd wordt. Oorzaak is ver-
moedelijk, dat zij in de droge tijd bijna 
droog komt te staan; in de regentijd echter 
staat practisch alles onder water. Deze 
prairie gaat in het noorden tenslotte over 
in het gebied van het grote Okeechobee-
meer. (wordt vervolgd) 

; 
: : 

'. 

PP IS 1 
' ' 

Landschap in het binnenland van Florida: Een overvloed van water en een 
subtropische plantengroei. Foto H. A. L Menne 
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De heilige adders van de „5nake Temple" op Penang Island 
In no. 2 van de lopende jaargang beschreef Ik de 
groene boomadders van de Chinese slangentem-
pel op Penang. 
Ik duldde de soort aan als Lachesis gramineus, 
SHAW (vroeger Trimeresurus viridis). Drs. Coo-
mans de Ruiter, wiens interessante artikelen 
over de fauna van Indonesia In ,,Dc Tropische 
Natuur" en ook in ons blad de leden bekend 
zullen zijn, was zo vriendelijk mijn aandacht er 
op te vestigen dat die soort thans heet Trimere-
surus albolabris, GRAY, doch dat zij op het Ma-
lakka-schierelland niet voorkomt. Nu is het on-
waarschijnlijk dat de Chinezen op Penang adders 
vereren (en importeren) uit andere delen van 
Zuid-Azie, zodat de heilige slangen van bedoelde 
tempel wel een andere soort moeten zijn. Volgens 
DITMARS komen er in Malaysia niet minder dan 

achttlen soorten Trimeresurus voor. Prof. MER-
TENS noemde de heilige adders Trimeresurus 
wagleri (hij bezocht de tempel echter in 1927). 
Dit zou juist kunnen zijn — In BUDDLE, ..Snakes 
of Singapore Island" wordt deze soort genoemd, 
als voorkomend in de mangrove-zones van Zuid-
Malakka — waren niet de slangen die Ik in de 
tempel zag, licht grljsgroen gekleurd. Wagleri is 
m.i. donkerder (Vgl. ook DELSMAN, ..Dieren-
leven in Indonesie"). Wel hadden zij vaalgele 
dwarsbanden (wagleri goudgele banden). 
Intussen verwacht de heer Coomans de Ruiter 
echter een nieuw werk uit Singapore: „The 
Snakes of Malaya" en ik hoop dat hij na ont-
vangst daarvan op deze quastie nog eens zal 
willen terugkomen. 

H. A. L. MENNE. 

Belangrijke mededeling van de 
penningmeester 
In het April-nummer van ons maandblad werd 
reeds een bericht je oiigenomen dat betrekking 
had oi) de contributie-betallng over de tweede 
termijn 1954/1955, welke helaas vele leden nog 
niet voldeden. Werd vroeger f 0.15 wegens In-
ningskosten in rekening gebracht. onlangs door 
het Dagelijks Bestuur verhoogd tot f 0.25 — nog 
ver beneden de gemiddelde inningskosten per 
betaalde kwltantie — thans zullen deze kosten 
worden verhoogd tot f 0,50. De vele ongehonoreerd 
teruggekomen postkwitantles maken. dit nood-
zakelijk. Over de onbetaald gebleven kwitanties 
worden door de Posterijen nl. eveneens kosten 
berekend. 
De postkwitantles, welke veertien dagen na het 
verschijnen van dit nummer worden ultgeschre-
ven, zullen met dit bedrag van f 0,50 voor innlgs-
kosten worden belast. 
Ik vertrouw. dat alle leden die hun contributie 
nog niet betaalden, hun schuld aan de Vereni-
ging zo spoedig mogelijk zullen voldoen. Voor 
wie een girorekenlng heeft brengt dit geen kos-
ten met zich mee. Betaalt u door middel van 
een glrostorting, dan kost u dat f 0.06. Tljdig 
girercn, dus binnen veertien dagen, bespaart u 
dus minstens f 0,44 en mij zeer veel werk. Mag Ik 
op uw aller medewerking rekenen? 

E. J. BOUHUYS, 
Penningmeester. 

Ledenlijst 
Nieuwe leden. 
Camp, F. van, 's-Gravendljkwal 155b. Rotterdam. 
Groenheyde Jr., A. Vlamingstraat 32, Zoetermeer. 
Hoevers, L. G. A. Baambruggestraat 125, Den Haag. 
Hudales, R.. Bankastraat 18, Geleen. 
Kamerman. D. Bakkerstraat 36(11) rechts., Rot-
terdam-Z. 
R.K. Kweekschool „Cor Marlae". Oude Molstraat 
35, Den Haag. 
Landwehr, J., Katerstraat 57, Amstelveen. 
Lieshout. A. J. van. Van Zeggelenstraat 110. Den 
Haag. 
Lorlst. G. J.. Haarlemmer Houttulnen 68(1), Am-
sterdam. 
Neuzen, J. H. ter, Egclantierstraat 136(111), Am-
sterdam. 

Prlllwltz. P.. Alb. Thijmlaan 10, Heemstede. 
Ronde, P., Lange Nleuwstraat 378, Umuiden. 
Roos. J. C. Wolphaertsbocht 39. Rotterdam-Z. 
Schilte. L.. Potgleterstraat 13b, Rotterdam. 
Stephen, W., Rlddcrstraat 21, Oss. 
Vegt, B., Zulderkerkstraat 18, Zaandam. 
Visser, G. A. C, Prinsengracht 174, Den Haag. 
Dua, C. A.. Ankerrul 40. Antwerpen, Belgie. 
Fauw. F. de. Kerkstraat 64, Kalken O.V1.. Belgie. 
Hemker. Dr H., ..Llchtspielhaus", Leerer Str. 1, 
Burgstelnfurt (21 a) Duitsland. 
Opderynck. H , Kustlaan 3. Bredene. Belgie. 
Philippe, L., 13 Avenue Shakespeare (Palais 
Ophelia 501) Nice, Frankrijk. 
Vallons, Louis, Heuvelstraat 4, Kcssel-Loo bij 
Leuven. Belgie. 

Ad reswijzigingen: 
Delleman, K.. 's-Hertogenbosch, thans Aarts-
hertogenlaan 264c, 's-Hertogenbosch. 
Lelker-de Vrles, Mevr. A. A., Seroei, N.G., thans 
Mlel (Wandammenbaai), Nieuw Guinea. 
Tolk, P. C, Hilversum, thans Lindenheuvel 14, 
Hilversum. 

Vraag en aanbod, ruilrubriek 
Ons lid, F. Sijbers, Rlethstraat 24 te Tegelen. 
bledt de volgende dieren aan: 2 vuursalamanders. 
mannen, 75 ct. per stuk; 4 Jonge vroedmcester-
padden, 2 tot 3 cm lang, 50 ct. per stuk: 6 jonge 
marmersalamanders, 8 cm lang. 25 ct. per stuk. 
Dit lid zoekt 2 wijfjes vuursalamander. boom-
kikkers en enkele geel- en roodbulkpadjes; wil 
eventueel rullen. 

Rectificatie 
In het bericht ,.Import van Terrariumdieren" op 
pagina 56 van deze Jaargang Is tussen de 15e en 
de 16c regel een stukje weggevallen. De be-
treffende zin moet luiden: voor welke de Heren 
Menne en Nagtegaal een ingericht terrarium 
meegaven aan de stuurman van het betrokken 
schip. 

Important information to our foreign members 
We herewith give not ice to our foreign members Ihat the Import Dept. of our Society 
h a s b e e n t ransferred to Mr. ]. N a g t e g a a l , Zieken 107, The Hague , who is c h a r g e d 
with the distr ibution of the imported an imals a m o n g our member s . Cons ignments of 
a n i m a l s for the Society should b e fo rva rded to Mr. N a g t e g a a l only. 
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