
ffi 

Postrekening 461084 

Lacerta 
13e Jaargang No. 9/10 
Juni/Juli 1955 
Verschijnt maandelljlcs 

G e i l l u s t r e e r d o r g a a n gewijd aan de Kennis 
der Kruipende Dieren (Herpetologie) en Terrarium-
kunde 
Uitgave van de Nederlandse Vereniging 
voor Herpetologie en Terrariumkunde ,,Lacerta" 

Adres redactie: L. C. M. Wijffels, 
Baselaarsstraat 10, 's-Hertogenbosch 

De jaargang loopt van October 1954 tot en met September 1955. Leden ontvangen het orgaan gratis. Losse 
abonnementen worden niet aangenomen. Lldmaatschap: 1 9.50 per verenigingsjaar. 

Penningmeester: E. J. Bouhuljs, Mr H. de Boerlaan 163, Deventer. 
Vertegenwoordiger voor Belgie (Representant pour la Belglque): Fr. Lepeer, 27 Aolbekesteenweg te Kortrijk (Courtrai 

Secretariaat en Adminlstratle: H. A. L. Menne, Leeuweriklaan 23, Tel. 395254, 's-Gravenhage 

Een ruim terrarium 

Het ruimste terrarium dat denkbaar is, is 
wel de vrijheid zelf. Het is niet mijn bedoe-
ling u aan te sporen uw pleegdieren vrij 
te laten. Niettemin wil ik u wel wat ver-
tellen in die zin. Het begon in 1952. Er 
kwam zoals gewoonlijk een zending dieren 
binnen. Er waren onder meer Lacerta 
muralis bruggemanni bij. Niet alle nieu-
welingen zitten in een goed vel bij hun 
aankomst. Misbakken en gewonde dieren 
worden voor levend voer gebruikt; mooie 
exemplaren, welke er hun staartje bij lieten 
alsook degenen, die te mager zijn, worden 
vrijgelaten. 
Een mooie Lacerta muralis geef ik hier 
de hoofdrol. Hij was kloek gebouwd doch 
zijn staartje was er niet meer. Ik plaat-
ste hem in een holletje in de trap van 
mijn woning; deze trap werd gebouwd in 
natuursteen, de holletjes werden er op-
zettelijk ingelaten. Drie jaar bleef Lacerta 
in dat holletje wonen en waarschijnlijk zou 
hij er nog gewoond hebben, zo een lastige 
klant hem niet opeiste. Links en rechts van 
de trap bevindt zich een rotsboord, het 
geheel is ongeveer vijftien meter lang en 
twee en een halve meter breed; Zuidoost 
gelegen was dit niet zo slecht geschikt 
voor een dergelijke zonneminnaar. De ach-
tergrond was dus de voorgevel van de 
woning. In het begin moest de nieuweling 
heel wat verduren; zeer dikwijls stapte 
men zomaar over zijn huis en telkens 
vluchtte hij er weer in. Hij moest zelfs 
dulden, dat mensenkinderen zo maar met 
de vingeren in zijn woning peuterden. Later 
werd hij daa raan gewoon en het gevaar 
moest al heel wat groter zijn om hem op 
de vlucht te jagen. Aanvankelijk hadden 
wij veel last van een kleine mierenkolonie; 

door F. Vandevelde, Baa l , Belgie 

Lacerta muralis Foto P. J. v. d. Werff 
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af en toe zag ik Lacerta er een wegpikken, 
doch dat wij er kort nadien van af waren 
durf ik hem niet te stellig danken. In ge-
vangenschap hebben lacerta-families liefst 
niet teveel mieren op het menu, anderzijds 
moest ik meermalen ondervinden dat ze 
in de vrijheid minder kieskeurig zijn. La-
certa had het in zijn vaderland beslist 
warmer; vrij was hij alleszins en een goed 
bewijs, dat hij zich best voelde is dat ik 
hem zelden buiten een straal van vijf meter 
van zijn holletje zag. Nooit was hij zo on-
beleefd om in de woning te dringen. Een 
toegeworpen meelwormpje nam hij steeds 
graag aan en later durfde hij die wel uit 
de hand komen halen. In zijn hersteloord 
vond hij voedsel genoeg. Lavendel, Arme-
ria, Arabis, Sedumsoorten en nog wat an-
ders lokten heel wat vliegjes en andere in-
secten aan; wolfsspinnen waren ook steeds 
op de loop om hun kost te verdienen en 
dat alles ten goede van Lacerta. De struik-
jes en stenen dienden eveneens tot wind-
scherm en soms wel eens tot zonnescherm. 
Eens redde de lavendelstruik het leven van 
de trapbewoner; op het nippertje kon hij 
er in vluchten voor een vreemde kat, maar 
welk vrij dier heeft geen vijanden? Wat 
zou er verder nog kunnen ontbreken? Zelfs 
achter het hoekje woonde een Lacerta-
juffer en die kwam hem dagelijks bezoe-
ken als de zon maar meedeed. Zij kwam 
wellicht niet om van zijn jachtterrein te 
genieten, misschien ook niet om hem te 
bewonderen. Gezien zij van achter het 
hoekje kwam woonde zij zuidwest. Bij mijn-
heer was het dus vroeger warm en dat op 
de eerste plaats zou elk hagedisje ver-
ki-ezen. Zij werd geduld en kreeg zelfs een 
jachtverlof en dat gaf dan ook aanleiding 
tot een liefdesroman. Ze zaten elkaar dik-
wijls lang achterna en het zou wel eerder 
gebeurd zijn zo niet een indringer kwam 
storen. Deze vreemde bezoeker was even-
eens een Lacerta van het zelfde soort; een 
staartje had hij evenmin. Waar hij woonde 
weet ik niet, daar ik er soms wel een der-
tigtal vrijliet; het is mij bijgevolg niet ge-
makkelijk al de adressen van dat volk van 
buiten te kennen. Mejuffer landde in het 
hersteloord omdat ze te mager was. Ze had 
een mooie staart en dat is heel wat voor 
een hagedis; daarmee zijn ze niet enkel 
schoner maar kunnen beter en sneller 

Per trein reisden we langs Florida's oost-
kust naar St. Augustine, 'n historisch 
stadje, dat we als centrum voor excursies 
kozen. 
Aanvankelijk was de natuur op die reis 
weinig interessant; men passeert de ene 
luxe-plaats na de andere, als: Hollywood 
(Hollywood Fla. natuurlijk), Boca Raton, 

lopen en veel beter zwemmen dan degenen 
die het zonder moeten doen. Voor levend 
voedsel kon ze niet dienen; anderen zou-
den er zich slechts hun tanden aan be-
zeren. Dat alles was nu al achter de rug en 
mejuffer was weer een flinke boerendoch-
ter geworden. Mijnheer had dus een mede-
dinger en daar moesl een vechtpartij van 
komen. U kunt zich moeilijk voorstellen 
voor wat een moeilijk geval die twee nu 
stonden. Van de boeken wisten ze dat hij 
die er zijn staartje bij inschiet het meestal 
zonder meer opgeeft. Geen van de twee 
was een staartje rijk en in dat geval was 
niet voorzien. Gelukkig was de concurrent 
niet zo goed gebouwd; het stompstaartje 
werd niet vergeten, doch wou er niet af; 
nee, het zag er voor hem niet schitterend 
uit. Na goed ingesmeerd te zijn, bleef hem 
tenslotte niets anders over dan zich uit de 
Voeten te maken. Eenmaal mocht ik een 
paring zien en in September '52 zag ik 
voor het eerst kleine hagedisjes, wellicht 
nakomelingen van die van onder de trap. 
Ik zeg wellicht, omdat ik in Februari '53 
bij het oppoetsen van de rotsboord onder 
een steen zeven eitjes vond, w a a r v a n 
d e e m b r y o ' s n o g l e v e n d w a r e n ; 
ik dacht zeker ze dood te zullen vinden. Ik 
vraag mij wel af of die het zouden uit-
gehouden hebben tot de volgende zonne-
warmte. Na de winter '53—'54 gaf ik niets 
meer voor het leven van mijn pleegdier dat 
ik niet hoefde te veiplegen, maar de winter 
was door en mijnheer kwam er ook door. 
Hij zag er wel niet fris uit, maar na de 
eerste vervelling was hij schoner dan ooit; 
hij had er zelfs al een aardig stukje staart 
bij verdiend. Zo herhaalde het zich ge-
durende die drie jaar, doch ik zag maar 
eens de paring. Jonge dieren zag ik wel, 
doch te weinig naar evenredigheid van het 
aantal oude. In September '54 gebeurde 
het. Een klant kreeg zoveel interesse voor 
het diertje, dat hij het hebben moest. Ik 
kon hem niet wijsmaken dat ik het niet 
krijgen kon, want hij had het dikwijls ge-
noeg zien komen om een wormpje te krij-
gen. Ik moest het onderspit delven, maar 
de volgende maal zal ik het anders aan 
boord leggen. De nieuwe eigenaar liet het 
diertje vrij in zijn tuin. Deze was misschien 
mooier en groter dan de mijne, maar het 
hagedisje werd niet meer teruggezien. 

Palm Beach. Het landschap is vrij dor en 
wat verwaarloosd; overal ontwortelde pijn-
bomen. De streek heeft veel te lijden van 
tornado's en in de buurt van Pensacola 
(N.W. Florida) zag ik een finaal naar 
beneden gedrukt landschap, om het zo 
eens duidelijk te maken; niet alleen, de 
grote bomen en de huizen waren vernield, 

Florida, eldorado voor de herpetoloog 
(vervolg van pagina 63) door ft. A. L. Menne, ' s -Gravenhage 
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Laan In St. Augustine, Florida De bomen zijn behangen met baardmos, Tillandsia usneoldes. 

maar de struiken lagen zelfs plat tegen de 
grond. Men ziet overal in Florida (behalve 
in 't uiterste noorden) veel „sawpalmetto's", 
dat zijn struikpalmen (Serenoa repens). In 
de meertjes en poelen veel waterhyacin-
then (Eichhornia crassipes). Overal op die 
spoorreis nam ik weer bruine pelikanen 
waar en ook de blauwgrijze Florida-gaai. 
Bij Vero Beach wordt de natuur mooier. 
De bomen zijn groener. Aan de westzij 
zien we uitgestrekte sinaasappelplantages, 
aan de oostzij de ..Indian River", een soort 
langgerekte binnenzee. Voorbij Melbourne 
(Melbourne, Fla.!) vertonen zich prachtige 
baaien, vol zee- en moerasvogels. Ik merk 
nu ook kraanvogels en snowy egrets 
(zilverreigers) op. Bij Ormond verlaat de 
trein even de kust en rijden we door mooi, 
moerassig bos vol varens en allerlei bloe-
men. Op omgevallen boomstammen in de 
kreken merkte ik verscheidene schild-
padden op. 
In St Augustine vonden we 'n gastvrij 
onderdak bij de YMCA. We wilden 't nu 
eens goedkoop doen na het dure hotel in 
Miami, waarin 'n taxi-chauffeur ons met 
onze bagage neergepoot had. De YMCA 
lag aan 'n brede allee, die van het station 
naar het centrum der stad voerde en waar-
van de bomen vol baardmossen hingen. 
Deze baardmossen (Tillandsia usneoides) 
zijn karakteristiek voor het gehele zuiden 
van de U.S.A.; ze worden ook Spaans mos 
genoemd en kunnen op alle boomsoorten 
voorkomen, doch het meest op eiksoorten. 
Ook zien we op de bomen kleine epiphy-

ten; het is de orchidee Epidendrum 
conopseum. 
Onze eerste excursie vanuit St. Augustine 
was naar het wereldberoemde Oceanarium 
in Marineland. De nergens in de Ver. 
Staten ontbrekende Greyhound Bus bracht 
ons er heen en de weg leidde door een 
smalle duinstrook tussen Oceaan en een 
binnenzee. 
Het Oceanarium is werkelijk iets gewel-
digs: 'n complex reusachtige zeewater-
aquaria met alle denkbare zee-bewoners, 
van grote tot kleine. Dominerend zijn twee 
kolossale bassins, een rond — 25 m. 
middellijn — en een rechthoekig, 30 m. 
lang, en beide 4 m. diep, waarin men de 
dieren van boven zowel als ondergronds 
kan bewonderen. Door 200 „portholes" 
(kijkvensters) kan men op zijn gemak de 
zeebewoners op de bodem der bassins 
gadeslaan. Er worden daar vaak filmop-
namen gemaakt, waarbij de sensatie is dat 
'n beroepsduiker de gevaarlijke haaien en 
roggen tot vlakbij nadert. De dolfijnen zijn 
erg mak en nemen de vis uit de hand aan. 
Ook laat een aardig meiske, in uniiorm, 
hen kunstjes maken en hen hoog uit 't 
water opspringen. 
Wat de soorten betreft, van de zoogdieren 
zag ik alleen twee soorten dolfijnen: de 
tuimelaar (Tursiops truncatus) en de lang-
snuitdolfijn (Stenella plagiodon). Er waren 
verscheidene zeer grote zeeschildpadden. 
Onder de zeevissen noem ik naast tijger-
en hamerhaaien, grote roggen, tarpons en 
barracuda's, de volgende opvallende 
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soorten: de murenen (bekend uit de oude 
Romeinse tijd toen zij in grote bassins 
gehouden werden en hun nu en dan als 
versnapering een slaaf werd toegeworpen), 
en dan 3 zeer kleurige soorten, n.l. de 
Papegaaivis (Pseudoscarus guacamaia), 
rood, blauw en groen gekleurd; de Zwijns-
vis (Bodianus rufa), geel, violet en rood, 
en de Koningsengelvis (Angelichthys 
ciliaris), deze is geel, oranje, rood en 
blauw, met diepblauw pauwoog op de 
achterkop. Vissen, die dus reusachtig de 
aandacht trekken. 
Een 35 km. het binnenland in komt men 
in 'n mooie streek, n.l. die van de St. 
John's River, waarvan de hoge oevers 
bedekt zijn met bossen van altijd groene 
eiken (Quercus virginiana) en magnolia's 
(Magnolia grandiflora). Eilandjes van los-
geraakte waterhyacinthbosjes drijven snel 
met de grote watermassa's naar de oceaan. 
Hier komt ook de beruchte „poison oak" 
voor (Toxicodendron radicans); zelfs de 

Figuur 1. Elaphe oxycephala (Boie). Dreighouding (het 
hoogtepunt is al voor bij; de blaas onder de keel Is 
groter geweest). Aug. 1927. Preager, West-Java. 

Ult Dr F. Kopsteln's ..Zoologlsche Rels door de Tropen", 1930 

minste aanraking veroorzaakt ernstige 
ziekte met 'n pijnlijke uitslag. Er is daar, 
n.l. in de plaats Palatka, een bezienswaar-
dige plantentuin, de Palatka Ravine Gar-
dens, waar o.m. 100.000 azalea-struiken 
staan. Men treedt de tuin binnen door 'n 
pagoda, versierd met de vlaggen van de 
48 staten der U.S.A. Met zijn ravijnen vol 
bloemen doet deze tuin denken aan Berg 
en Bos in Apeldoorn. 
Per auto reed ik nog door de „Payne's 
Prairie", 75 km. zuid-westelijk van St. 
Augustine, een moerassige laagvlakte, 
deels grasland, deels plassen, vol met 
waterhyacinthen. Deze waren nog lang niet 
in voile bloei: het was nog te vroeg, maar 
loch prijkten hier en daar al de lila trossen. 
In deze moerassen houden zich zeer veel 
slangen op, wel 't meest de Natrix 
cyclopion floridana, zomede Natrix sipedon 
pictiventris. Ook Agkistrodon piscivorus 
komt daar voor, hoewel niet zo veel als 
in de Everglades. (slot volgt) 

In een vorig artikel (zie LACERTA no. 8, 
biz. 58 van deze jaargang) werd Elaphe 
radiata (Boie) behandeld en haar impone-
rende dreighouding afgebeeld. 
Een andere soort van dit geslacht, Elaphe 
oxycephala (Boie) (= Coluber oxycepha-
lus), een 2 meter lange, vrij dikke, groene 
slang, neemt bij gevaar een houding aan, 
die geheel alwijkt van die van Elaphe ra-
diata. De keel kan namelijk tot een grote 
blaas worden opgezet, ongeveer te verge-
lijken met de resoneerblazen van kikkers. 
Het lichaam wordt over vrijwel de gehele 
lengte in het verticale vlak iets afgeplat 
(figuur 1). Het doel is ook hier: zich groter 
maken om op deze wijze zijn vijand te 
imponeren. 
Waar he1 dier bovendien zeer agressief 
en bijtlustig is, moet men — zoals Dr. 
KOPSTEIN terecht opmerkt — wel heel 
zeker van zijn zaak zijn om het met de 
hand te vangen. 
Deze „ular idjo" komt voor in Achter-Indie 
(Westwaarts tot aan het Oostelijk Hima-
laya-gebied), Andamanen, Nicobaren, Ma-
lakka, Singapore, Sumatra, Borneo, Java, 
Banka, Billiton, Karimata-Archipel, Celebes 
en Lombok. 
Een derde Elaphe-soort leerde ik later in 
de Minahasa (N.O.-Celebes) kennen. Dat 
was Elaphe erythrura (Dumeril & Bibron) 
(= Coluber erythrurus). De slang was 
ongeveer anderhalve meter lang. Op de 
bovendelen was ze roodbruin gekleurd 
met donkere V-tekening op de nek. 
Het merkwaardige was, dat ook deze soort 

Imponeerhoudingen van andere ongevaarlijke 
Indonesische slangen 

door L. Coomans de Ruiter, Hilversum 
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een imponeerhouding aannam, die mij de 
grootste voorzichtigheid in acht deed 
nemen. Ze richtte het bovenlichaam ge-
deeltelijk op, platte de hals horizontaal 
en leek zodoende op een cobra in schrik-
stand. Daar ik de zwarte cobra in de 
Westerafdeling van Borneo meermalen had 

hals ook horizontaal verbreden, waardoor 
zij eveneens op een cobra gelijkt. Ze is tot 
dusverre alleen op Java gevonden. Lengte 
tot een halve meter. Bovendelen olijfbruin, 
onderdelen geelachtig tot bruinachtig met 
donkerbruine vlekjes en een lichte streep 
op de laterale zijden. 

4i 

Figuur 2. Dreighouding van de niet-giftige Macroplstodon rhodomelas (Boie). 
Uit Dr Nelly de Rooy: „The Reptiles ol the Indo-Australlan Archipelago", Brill-Lelden, 1917. 
Cliche In btulkleen afgestaan door de Ultgever. 

gezien, wist ik na enige observatie, dat dit 
dier stellig geen cobra was. Onder het 
uitspreken van de woorden: „ular bisa 
betul" (erge gifslang) sloeg mijn jongen 
de slang dood en ik kon haar met de hulp 
van het boek van Dr. Nelly DE ROOY op 
naam brengen. 
Er zijn nog een paar andere ongevaarlijke 
slangen, die de schrikhouding van cobra's 
imiteren, o.a. Macropistodon rhodomelas 
(Boie) (figuur 2). 
Dit is maar een kleine slang van een halve 
meter lengte, gemakkelijk te herkennen 
aan de brede donkere streep op de boven-
delen, die op de nek in een V-vormige 
vlek eindigt. Volgens bovenvermeld boek 
van Dr. Nelly de Rooy komt zij op de 
Grote Sunda-Eilanden en misschien ook in 
Zuid-Celebes voor. 
Daar ik persoonlijk heb geconstateerd, dat 
ook zeer jonge cobra's de typische schrik-
houding weten aan te nemen, kan men 
natuurlijk nooit alleen op de lengte van 
de slang afgaan, maar moet men wel 
degelijk ook op de andere kenmerken let-
ten. Macropistodon kan door de brede 
donkere rugstreep gemakkelijk van jonge 
cobra's worden onderscheiden. 
Een andere soort, de zeldzame Pseudoxe-
nodon inornatus (Boie) (figuur 3), kan de 

Mogen we de laatste gevallen nu rekenen 
tot zogenaamde „mimicry-gevallen"? 
Onder mimicry in algemene zin verstaat 
men in de regel elke gelijkenis van een 
dier met iets anders, waardoor het voor-
deel kan hebben. 
Men kan nu de dieren onderscheiden in: 
a. dieren met verbergende kleuren of (en) 
vormen (dieren die dus onzichtbaar zijn 
voor de vijand of voor de prooi waarop ze 
loeren) en 
b. dieren met beschermende kleuren of 
vormen (waarbij ongevaarlijke soorten de 
gevaarlijke nabootsen en eetbare voorts 
op oneetbare gelijken). 
De mooiste voorbeelden van mimicry 
vindt men onder de insecten, vooral onder 
de vlinders. Bij deze Klasse komen treffen-
de gelijkenissen voor met plantendelen, 
zoals met bladeren (Kallima, Phyllium e.a.), 
met bloemen (de larve van de Javaanse 
Hymenopus coronata e.a.) en met takken 
(o.a. de Phasmiden, de zogenaamde wan-
delende takken). Men kan hierbij inder-
daad van verbergende kleuren spreken, 
daar de dieren z6 zeer op hun omgeving 
gelijken, dat alleen een zeer geoefende 
waarnemer hen zal ontdekken. 
Maar ook onder de hogere dieren zijn 
goede voorbeelden van deze verbergende 

69 



kleuren op te sommen. Denkt U maar eens 
aan de witte kleur der Pooldieren, het 
groen van dieren, die in hoofdzaak in de 
bomen leven (Calotes, de boomhagedis, 
diverse soorten groene slangen, enz.), de 
bodemkleur van vele hagedissen, de 
eieren van onze strand- en weidevogels, 
enz. 
Ook onder de slangen zijn voorbeelden 
bekend, dat ongevaarlijke soorten op 
gevaarlijke gifslangen gelijken. Zo heeft 

ben deze onschadelijke slangen werkelijk 
enig nut van de gelijkenis met giftige 
soorten? 
Ik ben van mening, dat de slangenarend 
Spilornis, de slangenverdelger bij uit-
nemendheid, zich van deze gelijkenis niets 
zal aantrekken, en korte metten maakt met 
iedere door hem ontdekte slang, giflig of 
niet. 
Voor de laatsten acht ik het eerder een 
nadeel dan een voordeel, dat ze bij ont-

- O.TOUKS 

Figuur 3. Ook de zeldzame Pseudoxenodon Inornatus (Bole) kan de hals horizontaal verbreden, waardoor zij de 
schrikhouding der Cobra's lmileert. 

Uit Dr Nelly de Rooy: ..The Reptiles ol the Indo-Australian Archipelago", Brill-Leiden, 1917. 
Cliche In brullcleen afgeslaan door de Uitgever, 

bijvoorbeeld Bungarus candidus, de gif-
tige „weling", onschuldige dubbelgangers; 
een daarvan is Lycodon subcinctus. Voorts 
nemen Elaphe erythrura, Macropistodon 
rhodomelas, Pseudoxenodon inornatus en 
Ptyas mucosus bij verontrusting een hou-
ding aan, die, oppervlakkig beschouwd, 
wel enige overeenkomst met de schrik-
houding der giftige Naja's vertoont. 
Of we in deze gevallen van mimicry 
mogen spreken, is een grote vraag. Heb-

dekking een dergelijke imponeerhouding 
aannemen. Als ze rustig waren blijven 
liggen, had hun grootste vijand, de Mens, 
ze vermoedelijk niet opgemerkt; nu ze 
zich op een dergelijke wijze manifesteren, 
zal hun lot wel spoedig beslist zijn en 
zullen ze stellig worden doodgeknuppeld. 
Doen we daarom niet verstandiger om in 
deze gevallen maar liever aan een toe-
vallige gelijkenis te denken? 

V/ACANTIETIJD! Velen zullen in s t a a t zijn nu u/aarnemingen op herpeto log isch gebied 
t e doen . Verzuimt niet de redacteur Uw/ aantekeningen toe t e zenden I 
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Stekelig, maar mooi 

In de familie der vetplanten vormen de 
cactussen een afzonderlijke groep, die 
daarin van haar familieleden veischilt dat, 
op een enkele uitzondering na, geen of 
zeer kleine bladeren gevormd worden. 
De cactussen nu (cactus = Grieks voor 
distel) zijn typisch voor de Nieuwe Wereld. 
Men treft ze ook wel aan in de Congo 
en op Madagascar, de Rhipsalidanae bv., 
maar daar zullen zij waarschijnlijk zijn 
ingevoerd (door vogels?) 
Naar hun vorm kan men de cactussen in 
de volgende groepen verdelen: 
(Opuntiae) (Pereskieae) 
(Hylocereeae) (Ccreoae) 
(Echinocereanae) 
(Echinocactanae) (Cactanae) 
(Coryphanthanae) (Epiphyllanae) 
(Rhipsalidanae) 
De Pereskia's zijn absoluut niet voor het 
terrarium geschikt, want ze bereiken de 
grootte van een boom. Een van de be-
kendste soorten is de Pereskia pereskia, 
die in geheel tropisch Amerika voorkomt. 
Het is een boom, die lange klimtakken 
vormt en een klimmende groeiwijze heeft. 
De bloemen, die in trossen verschijnen, 
zijn wit of bleekgeel, en de geur die ze 
verspreiden is zeer welriekend en op 
grote afstand waarneembaar. 
Tot de Opuntia's behoren verschillende 
planten, die voor ons terrarium geschikt 
zijn. Alleen is men vaak afkerig van de 
scherpe dooms (dit geldt trouwens ook 
voor de andere cactussen), maar onder de 
cactussen treft men vaak soorten aan, die 
slechts lange, slappe dooms, bijna geen 
dooms of zelfs helemaal geen dooms 
hebben. 
Een van de decoratiefste, maar ook een 
van de gevaarlijkste soorten is de Schede-
vijgcactus (Opuntia tunicata), waarvan de 
4 tot 5 cm lange dooms in een papier-
schede zijn verborgen; bovendien zijn 
deze dooms van weerhaken voorzien. Een 
soort, die zeer geschikt is voor het ter-
rarium, is de Forse-Schijfcactus (Opuntia 
robusta), waar de dooms bij gecultiveerde 
gewassen geheel verdwenen zijn. Over de 
grote, dikke, ronde schijven ligt een blauw-
achtig waas, dat de plant tot een sieraad 
voor ons terrarium maakt. Een decoratieve 
soort is voorts de Withaar-schijfcactus 
(Opuntia leucotricha) uit Midden-Mexico, 
waarvan de schijven met lange, slappe 
dooms bedekt zijn, die eerder op haren dan 
op dooms gelijken. In de bergen van 
Noord-Italie komen enkele soorten ver-
wilderd voor, zoals O. tuna, O. vulgaris en 
O. opuntia. 
De toorts- of zuilcactussen vormen een 

door Jac. Nagtegaal, Den ttaag 

zeer grote groep, waarvan ik alleen de 
bekendste wil behandelen. Een van de 
allermooisle soorten is de Grijsaardcac-
tus (Cephalocereus senilis). Deze plant is 
geheel door lange, witte haren omhuld en 
vooral bij jonge exemplaren vormen deze 
een schitterend kleed. Vaak hoort men 
beweren, dat deze soort nogal zwak is, 
maar ik ben van het tegendeel overtuigd: 
bij mij stond deze soort in een terrarium 
bij een jonge Doornstaarthagedis (Uro-
mastix acanthinurus), natuurlijk door enige 
stenen beschermd, maar hij hield zich uit-
stekend. In hun vaderland, Mexico, kunnen 
de grijsaardcactussen een lengte van vijf 
meter bereiken, maar bij ons worden ze 
meestal niet langer dan 1 m, want ze 
groeien uiterst langzaam. Een soort, die 
enigszins op de voorgaande lijkt, is de 
Oreocereus trolli, die ook geheel met witte 
haren bedekt is, waartussen de lange, 
witte dooms uitsteken. Een sterke, goed-
groeiende soort is de Witte toortscactus 
(Bcrzicactus Straussi), die een prachtige 
verschijning in het terrarium is. Een soort, 
die ook zeer geschikt is, is de Knobbel-
rtbcactus (Lemairocereus beneckei), en 
wel door het feit, dat ze slechts zelden 
dooms hebben, zodat de dieren er zich 
niet aan kunnen verwonden. 
Tot de slangcactussen behoren soorten, 
die beroemd zijn om haar schitterende 
bloei. Een van de beroemdste soorten is 
wel de Koningin van de Nacht (Seleni-
cereus grandiflorus), waarvan de schitte-
rende bloem smetteloos wit is, en slechts 
gedurende een nacht bloeit. Deze plant, 
die afkomstig is van Jamaica en Cuba, is 
zeer geschikt voor het matig-vochtige ter-
rarium, waarin zij zich met haar lange, 
dunne klimtakken overal omheen slingert 
(doch ook zeer goed geleid kan worden). 
We zijn nu gekomen aan de grote groep 
der dwergtoortscactussen. Dit zijn alle 
laagblijvende, vaak tot groepjes uitstoe-
lende planten. Hun verspreidingsgebied is 
Westelijk Noord-Amerika en Mexico. We 
beginnen dan met de Echinocereus pul-
chellus uit Mexico, die erg gemakkelijk 
groeit en wiens dooms naderhand afval-
len, zodat hij dus ook voor het terrarium 
in aanmerking komt. 
De bekendste soorten van deze groep zijn 
wel de Rupscactus en de Dwergcactus 
Chamaecereus silvestrii en Rebutia minus-
cula, beide uit Argentinie afkomstig, die 
zeer gemakkelijk groeien en ons de gehele 
zomer met een schat van rode bloemen 
verrassen. 
Een bekoorlijke soort is voorts de Gouden-
schijnegelcactus (Echinopsis aurea), die 
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alleen nogal zwaar bedoornd is. Daar de 
Echinopsis hoofdzakelijk in savannen (dus 
tussen het gras) groeien, mogen ze ge-
durende de zonnigste uren van de dag in 
voorjaar en zomer een beetje beschaduwd 
worden. 
De groep der Egelcactussen wordt in vele 

meer dan drie tot vijf cm breed. In 1840 
werd de eerste soort in Europa voor 200 
dollars verkocht. 
In de winter moet men deze planten 
absoluut geen water geven en ze zo licht 
mogelijk plaatsen. In de zomer geeft men 
ze slechts matig water. 

Terrarium beplant met succulenten. In het midden, voor de grote Gasteria, bolvor-
mlge Echinopsis. Rechts: Cerens. Foto J. Th. ter Hoist 

geslachten gesplitst. Een van de vreemd-
soortigste daarvan is wel het geslacht 
Ariocarpus, welker leden alle uit Mexico 
en Westelijk-Texas stammen. Ze groeien 
op de meest droge en warme plaatsen ter 
wereld, gewoonlijk op rotsachtige bodem, 
tussen het steengruis, waar alleen de pun-
ten van de knobbels zichtbaar zijn. Dit is 
hun enige bescherming, want ze zijn ge-
heel doomloos (een mimicry dus, overeen-
komstig die van de z.g. levende steentjes 
(Lithops), een geslacht van vetplantjes uit 
Z.-Afrika. Ze zijn vooral in de winter zeer 
moeilijk te houden, en dan alleen in een 
terrarium met kleine hagedissen — Pad-
hagedissen bv. —, maar ze zijn nogal 
duur, helaas. Als eerste soort wil ik noe-
men Ariocarpus retusus uit Mexico, die 
een grijs-groene, platte rozet vormt, en die 
enigszins op een Haworthia of een Aloe 
lijkt. Een andere soort is Ariocarpus lissu-
ratus, eveneens uit Mexico en voorts 
Westelijk Texas en die zelfs in haar ge-
bied van herkomst bijna niet boven de 
grond komt. Een van de makkelijkste 
soorten is wel de A. Kotchoubeyanus uit 
Mexico: het grijsbruine plantje is niet 

Een mooie en sterke plant is de Borstel-
haakcactus (Hamatocactus setispinus), die 
langs de Coloradorivier, in Noord-Mexico 
en in Zuidelijk Texas groeit. Deze plant, 
die zeer sterk bezet is met lange haak-
doorns, bloeit erg gemakkelijk, met zeven 
cm lange, gele bloemen met rood hart. In 
de afgelopen zomer bloeide deze plant 
bij mij met elf schitterende bloemen. 
Zeer decoratieve, maar tevens ook zeer 
zwaar gewapende cactussen, zijn de 
hoomcactussen (Ferocactussen), die in het 
terrarium heel goed groeien. De Brede-
hoomcactus (Ferocactus latispinus) uit 
Mexico is wel een van de geschiktste soor-
ten. Zeer fraai is voorts de uit Mexico 
stammende Ferocactus Stainesii, die in de 
zomer met gele bloemen wordt getooid. 
Prachtige cactussen zijn de Stercactussen 
(Astrophytum), die wel tot de meest be-
geerde cactussen behoren. Van deze cac-
tussen bestaan slechts vier soorten, maar 
er is een des te groter aantal kruisingen 
bekend. De Bisschopsmuts (Astrophytum 
myriostygma), is wel de meest bekende 
van de vier. Van deze plant komen zeer 
veel vormen voor, o.a. geheel witte, wit-
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gestipte, geheel groene en dan een soort, 
die laag blijft en een grijsgroene kleur 
heeft. Gewoonlijk hebben ze vijf ribben, 
slechts een enkele maal drie. 
Ook de Notocactussen vormen een ge-
schikte groep voor het terrarium, omdat 
ze vrij sterk zijn en de dooms bij de meeste 
soorten nogal slap zijn, zodat de dieren 
er zich niet aan kunnen verwonden. De 
mooiste soort is wel de Notocactus scopa 
uit Brazilie. De areolen tellen veertig of 
meer slappe, witte dooms, de vier midden-
dooms zijn bruinachtig gekleurd: er is een 
varieteit, die deze bruine middendoorns 
mist, zodat de gehele plant in een schit-
terend, wit pakje gehuld is. Eveneens uit 
Brazilie komt Notocactus Leninghausii, die 
geelachtig-bruin gekleurd is en een hoogte 
van een meter kan bereiken. 
Tot de groep der Roedecactussen behoren 

In het vorige artikel hebben wij gezien, 
dat een ondoelmatige voeding een dege-
neratie van het maag-darmkanaal kan 
veroorzaken. Deze degeneratie gaat in een 
aantal gevallen gepaard met een zo sterke 

opeenhoping in de maag en de darm, dat 
deze organen belangrijk zijn uitgezet. 
Wij moeten ons nu afvragen op welke 
wijze die ophoping van gas tot stand komt. 
Allereerst kan de oorzaak daarvan gele-

vele soorten, die zeer voor het terrarium 
geschikt zijn. Deze planten, die thuis 
horen in de oerwouden van Zuid-Amerika 
en een epiphytische leefwijze hebben, 
kruipen over boomstammen en hangen 
grijpelijkerwijs worden ze slechts zelden 
in een tropisch oerwoudterrarium gezien, 
hoewel ze daarvoor uitermate geschikt 
zouden zijn en ook een fraaie decoratieve 
werking zouden uiloefenen, niet in het 
minst door hun bloemen. Een van de meest 
karakteristieke soorten is wel Rhipsalis 
cassutha uit tropisch Amerika, waarvan 
de lange, slappe, bezemvormige bundels 
van de bomen afhangen. Voorts Rhipsalis 
paradoxa uit Brazilie, waarvan de lange, 
drievleugelige takken geleed zijn. Een 
dwerg is Rhipsalidopsis rosea, wiens tak-
ken niet groter zijn dan twee cm. 

gen zijn in de degeneratie van het slijm-
vlies van de darmwand. Dit slijmvlies kan 
nu niet meer behoorlijk functionneren. Niet 
alleen de productie van het darmsap en 
de opname van voedingsstoffen worden 

daardoor verminderd, maar ook de op-
name van de darmgassen kan niet meer 
op normale wijze plaatsvinden, met het 
gevolg, dat zich in de darm een grote 
hoeveelheid gas verzamelt. 

Ziekten bij amphibien en reptielen 
II Degeneratie van de lever 

door Prof. Dr Anth- Stolk, Amsterdam 

Figuur 3. Mlcrofoto van de normale lever van de gewone pad (Bufo b. buio L.). 
Mlcrofoto Prof. Dr. A. Stolk 
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Figuur 4. Mlcrofoto van de gedegenereerde lever vcu 
de gewone pad (Bufo b. bufo L.) Het leverweefsel ver-
toont degeneratie en ophoping van vet. De donker ge-
kleurde lichamen zijn de merkwaardige cellen, die de 
stoffen hebben opgehoopt. Mlcrofoto Prof. Dr. A. Stolk 

Bovendien kan de oorzaak bestaan in een 
met de degeneratie gepaard gaande ach-
teruitgang van het spierstelsel en het 
zenuwstelsel van het darmkanaal. Het 
spierstelsel verliest dan een deel van zijn 
samentrekkend vermogen en tengevolge 
daarvan kan de darm uitzetten. 
Op welke wijze de opeenhoping van gas 
nu wel mag ontstaan, het zal wel zonder 
meer duidelijk zijn, dat hierdoor de nor-
male spijsvertering hoe langer hoe meer 
wordt belemmerd en tenslotte vrijwel on-
mogelijk wordt gemaakt. Na verloop van 
tijd moet het aangetaste dier dan onher-
roepelijk te gronde gaan. 

Niet alleen het maag-darmkanaal, maar 
ook de lever kan door een ondoelmatige 
voeding degenereren, in het bijzonder als 
het toegediende voedsel gifstoffen bevat. 
Zo'n gedegenereerde lever is doorgaans 
wat kleiner dan een normale en heeft ook 
een enigszins andere kleur: grijs, grijs-
bruin, geel of geel-bruin. 
Het leverweefsel kan in belangrijke mate 
veranderen, het kan bij voorbeeld vervet-
ten, bij welk proces een grote hoeveelheid 
vet wordt opgehoopt. Plaatselijk kan het 
leverweefsel ontstekingsverschijnselen ver-
tonen. Wanneer bepaalde gifstoffen gedu-
rende lange tijd met het voedsel werden 
opgenomen, kunnen deze in bepaalde ge-
vallen worden opgenomen in merkwaar-
dige cellen, die in de lever aanwezig zijn. 
Deze cellen worden dan relatief groot door 
de opgenomen stoffen. 
Figuur 3 laat een microfoto zien van de 
normale lever van de gewone pad (Bufo 
bufo bufo (Linne), figuur 4 een microfoto 
van een gedegenereerde lever tengevolge 
van vergiftiging. Het leverweefsel vertoont 
daar degeneratie en ophoping van vet. De 
donkergekleurde, onregelmatige lichamen 
zijn de merkwaardige cellen, die de stof-
fen hebben opgehoopt. 
Het spreekt wel vanzelf, dat in dit geval 
een sterke leverdegeneratie de functies 
van de lever, waarvan wij slechts noemen 
de vorming van de gal en het opslaan 
van bepaalde stoffen, in belangrijke mate 
moeten zijn gestoord. En tevens is het dui-
delijk, dat tengevolge daarvan de alge-
mene toestand van het aangetaste dier 
achteruit moet gaan, met de dood als uit-
eindelijk gevolg. 
De terrariumhouder dient dus voor een zo 
goed mogelijke voeding te zorgen en 
steeds op zijn hoede te zijn voor gifstoffen. 

Zoetigheden als voedsel voor Acanthodac.tu.lus 

Toen enige maanden geleden de activiteit 
van mijn „Franjevingerhagedissen", Acan-
thodactylus pardalis pardalis, door het 
tekort aan warmte en zonlicht vrij gering 
was en de dieren weinig eetlust hadden, 
heb ik ze allerlei zoetigheden gevoerd: 
sinaasappelsap, jam, slijve honing of, 
minder vaak, geklopte, zoete slagroom. 
Ik diende de lekkemijen op de punt van 
een mes toe en met zichtbaar welbehagen 

door J. Landwehr, Amstelveen 

werden ze opgelikt, waarna gewoonlijk 
een meelworm de maag verder vulde. De 
maaltijd had steeds plaats terwijl de 
warmtelamp brandde. Vooral de slagroom 
scheen zeer in de smaak te vallen. 
Acanthodactylus schreiberi syriacus was 
minder verzot op zoetigheden, maar een 
tiental likjes honing of jam lustte hij toch 
ook wel. 

13ESCHREEF U REEDS 
op welke wijze U het voedsel voor Uw dieren bemach t ig t? 
hoe per fec t Uw ter rar iumverwarming werkt? 
Uw ervar ingen met de nieuw-verworven dieren? 
de aan leg en inr icht ing van U bu i tenter rar ium? 
Voor een art ikel zullen Uw medeleden en wij U dankbaar z i jn ! 
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Vraag en aanbod, ruilrubriek Vacantie bibliothecaris 

De Heer D. S. van Ommeren, Wilhelminakade 17 
te Ulthoorn vraagt honingraat en wasmotten of 
larven daarvan. Wie kan helpen? 

Rob van der Woude, Amstelstraat 12 II, Amster-
dam-C, heeft twee roodwangschildpadden, die 
hij in ruil voor landschildpadden (niet Testudo 
graeca 1 ofwel tegen een vergoeding van / 5,— 
per stuk aanbledt. 

De Heer A. C. van Bruggen van het Rijksmuseum 
van Natuurlijke Historle te Leiden, Lange Raam-
steeg 2. biedt ter overname aan: 
Lacerta. Jrg. 4, compleet, / 8,—, 
Lacerta, Jrg. 5, compleet, / 8,—, 
Lacerta, Jrg. 8, no. 1, 2 en 3 a / 0,50 per nummer, 
Lacerta, Jrg. 7, alleen index. / 0,10. 
Van de complete jaargangen kunnen geen losse 
nummers verkocht worden. 

De Heer W. G. van Oyen. Meezenlaan 28, Den 
Haag. vraagt wie hem kan helpen aan de drie 
eerste jaargangen van ons blad. 

De Secretaris vraagt. of er belangstelling bestaat 
voor jonge Syrlsche Goudhamsters. die uit 
Zwltserland betrokken kunnen worden. 

De Heer H. Nolten, Imboschweg 3 tc Eerbeek wil 
de bevolking van zijn terrarium uitbrelden met 
een groene pad (Bufo viridis). 

Werkgroep Amsterdam 
Op de bijeenkomst van 17 Mei was de Heer Cock 
de spreker, daar de Heer Florschtltz helaas door 
ziekte verhinderd was de toegezegde lezing over 
Suriname te houden. Notaris Cock sprak over 
zijn levensloop als terrariumhouder en -lief-
hebber, over zijn chamaeleon-jacht In Noord-
Afrika. al Jaren geleden, en over een bezoek dat 
hij bracht aan de rui'nen van Baalbek in Syrie. 
die niet alleen archaeologlsch maar ook herpeto-
logisch zeer aantrekkelljk zijn: het wemelt er 
van hagedissen. De verzorging van chamaeleons 
en terrariumdieren in het algemeen werd daarna 
een onderwerp van levendige discussle. 
Op deze avond, waarbij de heer Brehm gastheer 
was, werd het 35ste lid van de werkgroep in-
geschreven. 
Op de 14e Juni werden de leden van de Werk-
groep weer ten huize van de familie Brehm 
ontvangen. nu om te luisteren naar de heer 
Cornelissen, die verschillende levende padden 
toonde en daarover iets vertelde. Dat sommige 
soorten wel zeer aan hun levenswijze aangepast 
kunnen zijn, werd duidelijk toen een Spaanse 
pad, Pelobates cultripes, in het lamplicht 
gebracht werd: een dier. dat aan de achterpoten 
een harde, mesvormige en zwartgekleurde hoorn-
ultwas heeft. waarmee het In staat is zich binnen 
zeer korte tijd in te graven. 
Ook deze avond was zeer geslaagd. 
In de maanden Juli cn Augustus worden geen 
bijeenkomsten gehouden. 

Van het secretariaat 
Van de Post worden nu en dan nummers van 
ons blad terugontvangen die onbestelbaar zijn, 
doordat de adresband beschadlgd en het adres 
onleesbaar is. Zo werd een exemplaar van no. 8 
terugontvangen met bianco blad; het opgeplakte 
adres was cr af geraakt. We kunnen onmogelijk 
nagaan wie de gedupeerden zijn en nodigen 
daarom de Leden. die no. 8 of een ander num-
mer niet ontvangen mochten hebben. uit dit 
ons te melden. Ongetwijfeld zullen we hen nog 
aan een ander exemplaar kunnen helpen. 

In verband met de vacantie van de bibliothecaris, 
de heer Reijst, wordt de leden verzocht in de 
periode van 28 Juli tot en met 13 Augustus a.s. 
geen pakketten met boeken, aanvragen van 
boeken en andere brieven te zenden. Na de 13e 
Augustus ts de Heer Reijst weer gaarne bereid 
Uw zendingen in ontvangst te nemen en U 
nieuwe boeken te zenden. 

Ledenlijst 
Nieuwe leden 
Aquariumverenlglng ARTEDI, p/a dhr. H. B. 
Bouwmeester, Goudsbloemstraat 17 n , A'dam. 
FlorschUtz, P. A., van Lidth de Jeudestraat 15, 
Utrecht. 
Gerekink, E., Bellamystraat 71 huis, Amsterdam. 
Klynstra. P. B., Marienpoelstraat 41, Leiden. 
Nolten. H„ Imboschweg 3, Eerbeek. 
ROYEMENTEN 
Ondanks herhaald verzoek van de Penningmees-
ter welgerden enkele leden contributie te betalen, 
zodat wij tot ons leedwezen moeten royeren: 
H. Bruggeman te Hilversum, 
F. Kreuk te IJsselmonde. 

Boekbespreking 
Van de uitgeverlj A. Ziemsen te Wittenberg 
ontvingen wij een deeltje van de ,.Neue Brehm-
Bucherei", FEUERSALAMANDER UND ALPEN-
SALAMANDER door Giinther E. Freytag ter 
bespreklng. 
Met genoegen willen wij aan deze opdracht vol-
doen, want dit is nu eens een boekje, zoals er 
maar weinig geschreven zijn. 
De bij uitstek deskundige schrijver, ook in de 
kringen der terrariumhouders bekend. Is het 
gelukt beknoptheld aan volledlgheid tc paren, 
zonder dat deze combinatie de leesbaarheld van 
het boekje schaadt. terwijl de inhoud weten-
schappelljk verantwoord is. 
Het is een goed Idee geweest beide landsalaman-
ders in een boek te behandelen, daar de punten 
van overeenkomst en verschil tussen deze ver-
wante soorten aantrekkelijke stof vormen, en 
beiden van oudsher het onderwerp zijn geweest 
van lntensief wetenschappelijk onderzoek. zodat 
men goed op de hoogte is van verschillende 
bijzontlerheden van gedrag, bouw en functie der 
organen. 
Na een bespreklng van de uitwendige bouw der 
beide soorten wljst de schrijver op de hoge 
geologische ouderdom van het geslacht salaman-
dra en gaat dan over op de voortplanting van de 
vuursalamander. 
Paring, ontwikkeling van het embryo, geboorte 
en ontwikkeling der vrijlevende larven worden 
beschreven en als overgang op de voortplantings-
biologle van de alpensaiamander vinden wij 
melding gemaakt van een zeer lnteressant felt, 
n.l. de geboorte van complete kleine landsala-
manders bij Salamandra salamandra bernadezi, 
waarschijnlijk een aanpassing aan ongunstige 
levensomstandlgheden. Zoals men weet, slaan 
de Jongen van de alpensaiamander, waarvan de 
voortplanting eveneens uitgebreid behandeld 
wordt, het larvenstadium over. 
Ook de ziekten. waaraan de landsalamanders 
kunnen lljden, worden in het kort besproken; 
helaas ontbreken aanwijzingen voor de theraple, 
daar hierover nog maar zeer weinig bekend Is. 
De beschrijving van de levenswijze van beide 
soorten bledt de terrariumhouder veel aantrek-
kelijks. 
Daar men een aantal vuursalamandcrrassen 
onderschcidt, die overwegend of uitsluitend 
onderling afwijkend zijn In hun. zwart-geel-
tekenlng, wordt aan de kleur van deze soort 
veel aandacht gewijd, evenals aan de kleur-ano-
mallen zoals rode vlekken, melanlsme, albinisme 
en xanthorlsme (geelkleuring). 
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Een van de belangrijkste delen van dit boek is 
de beschrijving van de derticn in de loop der 
tijden beschreven rassen van de vuursalamander, 
waarbij op te merken Is, dat het twijfelachtig is 
of werkelijk alle als rassen te beschouwen zijn, 
daar grote hiaten in het vondstenmaterlaal voor-
komen en daardoor kunnen bepaalde kenmerken 
overgewaardeerd zijn. 
Het wonderlijke ras almanzoris, dat de „weg 
terug" is gegaan en tot waterbewoner Is gewor-
den, vormt wellicht een zelfstandlge soort. De 
meeste rassen zijn afgebeeld. Een kaartje op 
pagina 73 toont de verspreiding van de verschil-
lende rassen van de vuursalamander en die van 
de alpensaiamander. 
Het boekje besluit met een aantal nuttige aan-
wijzingen voor het houden en verzorgen van 
beide soorten in het terrarium. 
Het zeer goed ge'illustreerde boekje kost DM 3.75. 

v.O. 
Tesamcn met een exemplaar van Freytag's 
..FEUERSALAMANDER UND ALPENSALAMAN-
DER" ontvlng onze bibliothecaris van ons 
Berlijnse lid Horst Hubener een tweede werkje 
van Freytag, eveneens verschenen in de reeks 
,,Die Neue Brehm-BUcherei" bij de uitgever A. 
Ziemsen te Wittenberg: „DER TEICHMOLCH'. 
Een boekje. dat zeker onze aandacht verdient. 
Na een interessante en instructieve inleiding 
behandelt de schrijver op voortreffelljke wijze 
de in Duitsland voorkomende soorten watersala-
manders, geeft een determineertafel en gaat in 
een volgend hoofdstukje dieper op de eldonomie 
van die soorten in. Vervolgens vormt de ver-
spreiding en in verband daarmee de ontwikkeling 
van geograflsche rassen een punt van bespreklng. 
De gang van zaken bij naamgeving en beschrij-
ving wordt hier nog beknopt ulteengezet. Een 

belangrijk deel van dit boek wordt dan gewijd 
aan de levenswijze van de watersalamander. de 
voortplanting, de ontwikkeling van embryo en 
larve, de metamorphose en neotenie. Een hoofd-
stuk over het leven van deze salamanders op 
het droge en wat daarmede samenhangt, vormt 
min of meer een slultstuk van dit deel. 
De lessen over onderwerpen als: aanpasslng en 
milieu; verrlchtingen van de zintulgen; instinct; 
reflexen en leervermogen, die daarna volgen, 
maken dit boekje zeer aantrekkelijk. 
De schrijver weet zijn stof zo te behandelen, dat 
deze steeds toegankelljk blijft voor ieder, die de 
Duitse taal machtlg Is. Op deze wijze is een 
boekje ontstaan, dat de terrariumhouder van 
•veel nut zal zijn. Wij kunnen het ieder zeer 
aanbevelen. 
,,Feuersalamander und Alpensaiamander" Is In 
onze bibliotheek opgenomen onder nummer 370, 
„Dcr Teichmolch" onder nummer 371. De waar-
borgsom voor beide werkjes bedraagt / 2,50. 
De Heer HUbener onze oprechte dank voor zijn 
gewaardeerde geschenk! 

„Planten in plastic" 
De Bibliothecaris van het Instituut voor de Ver-
edeling van Tuinbouwgewassen. lid van onze 
vereniging, stelt thans tegen verlaagde prijs, 
/ 0,25 per stuk, beschikbaar het werkje „Planten 
in plastic ', dat de liefhebbers aanwijzingen geeft 
hun planten, in de vacantietljd bij voorbeeld, 
goed te houden, en ook wenken bevat lnzake 
het enten van planten met behulp van plastic. 
Het Secretariaat van LACERTA is bereid des-
gewenst een collectieve bestelling van onze leden 
door te geven. Genoemde kosten kunnen in 
postzegels bij Uw bestelling worden ingesloten. 

Daar moet U heen! 
TENTOONSTELLINGEN 
AQUA-HOF. Den Haag. 11—26 Augustus 1955. 
Ridderzaal, Den Haag. 
De grote jubileum-tentoonstelllng van de Haagse 
Aquariumverenlglngen. 
LACERTA zal de inrichting en bevolking verzor-
gen van 2 grote vivaria (een woestijnoase-land-
schap en een stukje tropisch regenwoud) en 2 
terraria. 

PAVISTO. Zaandam. 22—31 Juli 1955. Jan Llgt-
hartschool, Hoogendijk, Zaandam. 
Een belangrijke tentoonstelllng ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de Natuurhisto-
rlsche Vereniging PARADIJSVIS. De medewer-
king van tal van vereniglngen maakt deze ten-
toonstelllng veelzljdig en zeer verzorgd. 
Lacerta komt uit, dank zij de vele zorgen van 
de heer Reijst, met een uitstekend ingericht 
woestijnterrarium „De Woestijn leeft". 

Voeder voor onze dieren 

Wij zijn in correspondentie met relaties in 
de Verenigde Staten en Engeland over het 
verkrijgen van voederdieren die tot dusver 
nog niet bekend waren in ons land en die 
met veel meer succes gekweekt kunnen 
worden dan de U bekende wasmot. Het 
gaat om een vlindertje, Ephestia, waarvan 
de larven zich met meel voeden, en om 
een sprinkhaan in volwassen en in larvale 
toestand. Beide zijn buitengewoon geschikt 

als voederdier voor terrariumdieren. We 
hopen U hierover binnenkort meer te 
kunnen vertellen. 

H. A. L. Menne, Secretaris. 

To our foreign members! 
Members who might lack issues of our 
magazine LACERTA are requested to 
apply to our Librarian, Mr. A. T. Reijst, 
Hoogstraat 47, Koog aan de Zaan, Nether-
lands, who will gladly help them, if 
possible. 

Aan de leden 
Dit dubbelnummer bevat 12 pagina's. Het is noodzakelijk gebleken de 4 andere bladzijden 
te reserveren voor het Herpetogeografisch Verslag,; dat thans in een vergevorderd stadium 
van voorbereiding is. De grote omvang van dit Verslag, behandelende de verspreiding 
van amphibien en reptielen in Nederland, maakt deze maatregel onvermijdelijk. 
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