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Het Aqua-terrarium van Walter Brenner te Crimmitschau in 
Oost-Duitsland 

door A. T. Reijst, Koog aan de Zaan 

Uw bibliothecaris voert nogal veel corres-
pondentie over de terrariumkunde, ook met 
buitenlandse relaties, en geraakt op die 
wijze vaak in het bezit van zeer interes-
sante brieven. E6n daarvan is het onlangs 
ontvangen schrijven van Walter Brenner, 
waarin die zijn aqua-terrarium voor water-
schildpadden beschrijft. Vooral de fraaie 
foto die de Heer Brenner bijvoegde en die 

U hierbij afgedrukt vindt, maakt het zeer 
de moeite waard zijn brief hier vrij ver-
taald weer te geven: 
,,Het terrarium, dat voor een venster is 
geplaatst, blijkt in alle opzichten uitste-
kend te voldoen. De dieren hebben in de 
periode gedurende welke ze in mijn bezit 
zijn een buitengewone groei aan de dag 
gelegd. Vooral het waterbekken, waarvan 
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Schildpadden en Orchideeen Folo- W. Brenner 
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de diepte in verhouding tot de lengte en 
breedte zeer gering is, bleek voor het 
houden van waterschildpadden al heel 
geschikt. Het is voorzien van een afvoer-
buis met kraan, zodat de reiniging ervan 
geen moeilijkheden oplevert. Het gehele 
terrarium wordt verwarmd door middel van 
een kabel en een bestralingslamp. De 
lamp die op de foto zichtbaar is, heb ik 
nu achter de dikke boomstam aangebracht, 
boven een zandbank in de vijver. Aan de 
voorzijde is hij nu niet meer te zien. Een 
gedeelte van het bekken gaat op de op-
name schuil achter het verticale deel van 
de stam. 
De beplanting bestaat uit orchideeen, bro-
melia's en een eveneens epiphytische 
cactus, Rhipsalis, de zware plant die men 
in het midden voor de stam naar beneden 
ziet afhangen. Alle planten zijn zodanig 
ingezet, dat de schildpadden er niet bij 

Florida, Eldorado voor de 

Ik wil nu een aantal, voor de terrarium-
houder interessante, soorten uit de herpe-
tofauna van Noord-Florida opnoemen. 
Allereerst natuurlijk de Anolis carolinensis, 
die overal in het zuiden der U.S.A. zeer 
algemeen is. Dan de Sceloporus u.undu-
latus — waarvan 't mannetje kobaltblauwe 
banden langs de buik heeft — en 
Sceloporus woodi.Cnemidophorus sexlinea-
tus is ook algemeen; minder echter de 
Eumeces laticeps, de grote Breedkopskink, 
die de droge pijnboomwouden in het noor-
den van de staat bewoont en Leiolopisma 
laterale, 'n kleine skink, die zich onder 
omgevallen boomstammen ophoudt. 
Van de boomkikkers noem ik de prachtige 
bonte Hyla gratiosa, verder Hyla c.cinerea 
(de slanke, groene Carolina-boomkikker), 
Hyla femoralis, 'n klein roodbruin diertje 
uit de dennenwouden; Hyla v.versicolor en 
tenslotte de meest algemene boomkikker 
van Florida: Hyla squirella (heldergroen). 
Van de padden citeer ik de bonte Bufo 
t.terrestris, zeer algemeen o.a. in de 
Payne's Prairie, en Bufo quercicus; dit is 'n 
zeer klein padje met 'n lichte rugstreep. 
Er zijn 2 soorten reuzenkikkers (die vooral 
in de Everglades zich laten horen met 
hun zwaar geluid), t.w. Rana heckscheri en 
Rana grylio. Rana capito is ook al een 
reus. De bekende bull-frog (Rana cates-
beiana) — de allergrootste — komt n.m.m. 
in Florida niet voor, doch is algemeen in 
de Staten oostelijk van Rocky Mountains. 
Kleinere kikkers zijn Rana pipiens sphe-
nocephala (de Florida Luipaardkikker, 
groen en blauw gekleurd) en de uiterst 
kleine kikker Acris gryllus dorsalis (2 
cm!). Hoewel dit diertje slecht klimmen 

78 

kunnen om er aan te knabbelen of ze te 
ondergraven. 
De bewoners zijn twee Chrysemys picta 
picta Schneider; met opzet slechts twee 
exemplaren om ze zorgvuldig te kunnen 
observeren en bestuderen. Overigens zijn 
deze dieren hier bij Crimmitschau in het 
geheel niet te krijgen. 
Over het algemeen zijn deze schildpadjes 
steeds zeer levendig en bijna altijd in de 
weer. Hun gedragingen zijn erg interes-
sant, alleen weet ik nog steeds niet of 
daarbij van paringsspel sprake kan zijn, 
aangezien ik nog niet kon uitmaken, of 
het wel een paartje is. Sedert ongeveer 
een maand of vier zijn de dieren, die aan-
vankelijk slechts dierlijk voedsel tot zich 
namen, er toe overgegaan ook plantaar-
dige kost te accepteren. 
Het geheel maakt een nette indruk en 
bereidt mij steeds veel genoegen." 

jetoloog (slot) 
door ft . A. L. Menne, Den ftaag 

kan, rekent men het gewoonlijk onder de 
boomkikkers. 
Niet-giftige slangen zijn er zoveel in 
Florida, dat een volledige lijst te veel 
ruimte zou innemen. Ik noem dan ook 
slechts enkele zeer fraaie soorten en dat 
zijn: de rood-wit-zwarte Lampropeltis e. 
elapsoides; L. getulus brooksi; L. g.getulus 
en L. getulus floridana, alle erg bont. 
Verder Elaphe quadrivitta Deckerti, prach-
tige boomslang; Opheodrys aestivus, mooie 
groene slang en Drymarchon corais cou-
peri, de Indigo-slang. De schitterende 
Regenboogslang (Abastor erythrogrammus) 
is zeer zeldzaam in Florida. 

Onder de schildpadden van Florida 
treden naar voren: Pseudemys floridana 
peninsularis, prachtig waterschildpadje 
met netwerk van gele strepen op schild; 
Deirochelys reticularia (de kleine langhals-
schildpad); Amyda lerox (de weekschild-
schildpad) en Terrapene Carolina bauri (de 
heldergele doosschildpad). In Florida zijn 
ook de schildpadden zeer talrijk. 
Van de salamanders wil ik noemen de 
kleine 4-teensalamander (Manculus q. 
quadridigitatus); de beeksalamander van 
Florida (Desmognathus fuscus auriculatus) 
en de zeer algemene sirene-salamander 
(Siren lacertina), bijgenaamd modder-aal, 
naar haar voorkomen en gewoonten. Dit 
dier heeft geen achterpoten, slechts onaan-
zienlijke voorpootjes en wordt tot 90 cm 
lang. 
Nagenoeg alle opgesomde reptielen en 
amphibien zag ik later op een terrarium-
dierententoonstelling in het Zoology De-
partment van de Tulane University te New 
Orleans ter gelegenheid van een congres 



Meertje In Florida, vindplaats 
van In en bij het water levende 
slangen. 

Foto: H. A. L. Menne 

— dat ik gedeeltelijk bijwoonde — en waar 
wij gei'ntroduceerd en rondgeleid werden 
door ons geacht lid Prof. Dr Fred. R. 
Cagle. Dit was mij al uiterst welkom, daar 
ik de dieren nu nauwkeurig kon bekijken. 
Ik nam ook nog — wat Florida betreft — 
'n kijkje in het uiterste noorden (gebied 
van de Suwannee River, met name de 
streek van Live Oak en Greenville). Deze 
streek was echter geheel overstroomd; alle 
pijnboomwouden stonden onder water, 
zodat van excursies niets komen kon. Land-
schappelijk bleek dit gebied heel interes-
sant. Het voorkomen was nu niet tropisch 
meer, zoals in het zuiden, maar overal 
hingen weer de baardmossen aan de 
bomen. Hier zag ik veel meer bloesem 
en in niet-overstroomde delen was de 
bodem vol bloemen: oranje lelies, witte 
distels, wilde azalea's, enz. Ook zag ik 
veel vlinders: gele en oranje (Catopsilia-
soorten) en zwarte pages, die ik bijna met 
zekerheid als de wijfjes van de op onze 
Koninginnepage gelijkende Papilio g.glau-
cus definieerde. Typisch dat enorme ver-
schil in kleur tussen de beide geslachten! 
Niet alleen voor de herpetoloog maar ook 
voor de bioloog in 't algemeen is Florida 
zeer belangwekkend. Florida is groot en 
ondanks het enorme aantal recreatie-
oorden en luxe-badplaatsen en de uitge-
strekte citrus-plantages, zijn er nog grote 

ongeschonden gebieden. Toch was het land 
vroeger nog veel merkwaardiger toen er 
nog dieren voorkwamen als de grijze 
wolf, de tlamingo en de Carolina-parkiet 
en toen de Amerikaanse krokodil, de 
alligator, de poema, de wasbeer, de lynx 
en de zeekoe nog algemeen voorkwamen 
en niet, zoals thans, in hoofdzaak zijn 
teruggetrokken in beschermd gebied. 
Ik had graag veel langer in Florida willen 
blijven maar we waren gebonden aan 
reserveringen en afspraken, dus moesten 
we verder. Er bleef daardoor geen tijd 
over voor 'n bezoek aan het befaamde 
„Ross Allen's Reptile Institute" te Silver 
Springs (Centraal Florida) waar Ross Allen 
in eigen persoon dagelijks voor het publiek 
demonstraties geeft van het melken van 
gifslangen. Steeds is er 'n enorme voorraad 
gifslangen van verschillende werelddelen 
in het instituut aanwezig, omdat het slan-
gengif in Amerika's laboratoria in grote 
hoeveelheden benodigd wordt; zo worden 
o.m. sera verstrekt aan de, over de gehele 
wereld verspreide, Amerikaanse strijd-
krachten. Ongetwijfeld zult u Ross Allen 
wel eens in het voorprogramma van de 
bioscoop aan 't werk hebben gezien. Hij 
blikt ook ratelslangenvlees in. Op de 
blikken staat: „Genuine diamondback 
rattlesnake, with supreme sauce .. ." 

Zonsondergang In de Ever-
glades, Florida. 

Foto: H. A. L. Menne 



Ziekten van amphibien en reptielen 
III Degeneratie van enige andere organen 

door Prof. Dr Anth. Stolk, Amsterdam 
Wij hebben in de vorige artikelen gezien, 
dat een ondoelmatige voeding zowel een 
degeneratie van het maag-darmkanaal 
als van de lever kan veroorzaken, waar-
door de algemene toestand van het aan-
getaste dier achteruit moet gaan. Thans 
willen wij nagaan of ook in de andere 
organen een degeneratie en een vermin-
dering van de functie optreedt. 
Om dit te onderzoeken hebben wij een 
groot aantal amphibien en reptielen onder-
zocht, die tengevolge van een ondoelma-
tige voeding of een vergiftiging te gronde 
waren gegaan. Daarbij bleek, dat speciaal 
in verschillende gevallen van chronische 
vergiftiging in verschillende organen pig-
mentkorrels worden afgezet, zoals het hart, 
de longen, de slokdarm, de maag, de 
darm, de lever, de nieren, de geslachts-
organen en het beenmerg. 
Figuur 5 laat respectievelijk zien het nor-
male hart van de gewone pad (Bufo b. 
bufo L.) en het hart met pigmentafzetting. 
Het blijkt, dat de pigmentkorrels zowel in 
de wand van de beide voorkamers als 
van de kamer gelegen kunnen zijn. In 
figuur 6 ziet men de normale nier en de 
pigment-nier, in figuur 7 de normale testis 
(mannelijk geslachtsorgaan) en de pig-
ment-testis van de groene waterkikvors 
(Rana esculenta L.). 

Soms kunnen de gifstoffen zelfs gezwellen 
doen ontstaan. Zo troffen wij bij een groene 
waterkikvors, die tengevolge van een 
chronische vergiftiging te gronde was 
gegaan, in de nieren een merkwaardig, 
bolvormig gezwel aan, dat door een 
stevige kapsel was omgeven. Het centrum 
van dit gezwel bestond uit kleine cellen, 
die ten dele waren afgestorven. De kap-
sel bleek opgebouwd te zijn uit lang-
gerekte cellen, waarvan moeilijk uitge-
maakt kon worden of zij tot het bindweefsel 
dan wel tot het gladde spierweefsel 
behoorden. 
Het spreekt wel vanzelf, dat een dergelijk 
gezwel, dat midden in het nierweefsel met 
de nierbuisjes is gelegen, de functie van 
de nier moet belemmeren. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat 
bij terrariumdieren, die geruime tijd door 
ondoelmatige voeding of een vergiftiging 
zijn verzwakt, in verschillende ontstekings-
processen kunnen optreden. 
Wij kunnen van dit alles nog meer voor-
beelden geven, maar dat is eigenlijk over-
bodig. Reeds werden voldoende gegevens 
bijeengebracht om het grote belang van 
een doelmatige voeding te laten zien; een 
voeding waarbij slechts natuurlijk en 
gevarieerd voedsel wordt toegediend, zon-
der gifstoffen en rottingsproducten. 

Figuur 5. A. Normaal hart van de gewone pad. (Buio 
b. buio L). Twee voorkamers en een kamer. B Pigment-
hart met pigmentkorrels 20wel In de wand van de beide 
voorkamers als van de kamer. 

Figuur 6. A. Normale nier van de groene waterkikvors 
(Rana esculenta L.). B. Pigment-nier met vrl| onregelmatig 
verspreid liggende pigmentkorrels. 

Figuur 7. A. Normale testis (mannelljk geslachtsorgaan) 
van de groene waterkikvors (Rana esculenta L.) B. 
Figment-testis met vrij onregelmatig verspreid liggende 
pigmentkorrels. Tekeningen: Prof. Dr Anth. Stolk. 
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Bladorchideetjes (Marcodes petola en aanveru/ante soorten) 
door L. Coomans de Ruiter 

Er groeien in de tropen enige kleine orchi-
deetjes, die niet om de bloemen, maar om 
de prachtige gekleurde en geaderde bla-
deren het kweken ten voile waard zijn. 
Dit zijn de zogenaamde bladorchideetjes, 
door de Engelsen .Jewel-orchids" genoemd. 
Zij behoren tot verschillende geslachten, 
waarvan de voornaamste zijn: Anoectochi-
lus, Dossinia, Hetaeria en Macodes. 
De cultuur is zeer moeilijk. De meeste 
plantjes degenereren spoedig, zelfs indien 
ze in de schaduw worden gekweekt en 
voor de nodige vochtigheid wordt zorg-
gedragen. 
Hoewel ik met het kweken van Borneo-
orchideeen wel enige ervaring heb en bij 
tal van soorten prachtige resultaten heb 
verkregen, kon ik de in het gebergte ge-
vonden bladorchideetjes van het geslacht 
Anoectochilus in de lattenserre, waarin de 
orchideeen waren ondergebraoht, niet goed 
houden. 
Nu schijnt men hier en daar in het gebergte 
op Java betere resultaten te hebben ge-
boekt, maar de algemene indruk is toch 
wel, dat de cultuur van deze bladorchi-
deetjes moeilijk is. 
Het was voor mij dan ook een aangename 
verrassing in de tropische kas van Blijdorp 
enige prachtige exemplaren van Macodes 
petola te kunnen bewonderen. 
In het wild groeien de soorten in het voch-
tige bergbos, veelal in de onmiddellijke 
nabijheid van waterloopjes. 
Zo vond ik in 1933 op de PASI, een in de 
voormalige onderafdeling Singkawan 
(Westerafdeling van Borneo) gelegen berg 
van ongeveer 900 m hoogte, iets boven de 
700 m grens op een vochtige plaats bij een 
rotswand, een aantal bladorchideetjes van 
het gesfacht Anoectochilus, waarvan enkele 
met kleine witte bloempjes prijkten. Maar 
we schonken aan de bloempjes, hoe mooi 
gevormd ze ook waren, in den beginne 
nauwelijks enige aandacht. Het waren de 
schitterend goudgeaderde, fluweelachtige 
groene, eivormige blaadjes, waarop enkele 
regendruppels in het diffuus licht van het 
gebergtebos een vreemde glinstering to-
verden, die ons in sprakeloze bewondering 
deden verkeren. 
Maar de ons vergezellende Dajaks ver-
stoorden dit natuurgenot. Voor hen gelden 
andere normen dan voor ons! Met bekwame 
spoed begonnen ze de plantjes van de 
rotswand te trekken. Het kostte mij de 
grootste moeite hen te weerhouden alles 
mede te nemen. 
Op mijn vraag of ze de plantjes soms aan 
Europeanen wilden verkopen, deelden ze 
mede, dat de „air-emas" (letterlijk „goud-
water"; de in het Singkwangse gebruike-

lijke naam voor deze orchideetjes) bij de 
Chinezen handelswaarde hadden, omdat 
die uit de wortelstok een „probaat" middel 
tegen luberculose wisten te bereiden. In de 
goede tijd werd tot / 6,— per thail (38 
gram) betaald. Geen wonder, dat blad-
orchideetjes — althans in de Wester-
afdeling van Borneo — zeldzaam zijn ge-
worden. In het tijdvak van zes jaren, dat 
ik daar heb gediend, vond ik ze tenminste 
slechts een keer. 
Maar keren we terug tot de in Blijdorp 
gekweekte Macodes petola. Deze fraaie 
soort komt voor in de gebergtebossen van 
Malakka, Sumatra, Java en de Philippijnen. 
Indonesische namen zijn: „daun aksara" 
(Javaans), „ki-djaksara" (Sundanees) en 
„daun petola" (Indonesisch). De beide 
eerste namen betekenen „met fetters be-
schreven blaadjes" („aksara") Javaans = 
,,huruf" (Indonesisch) = letter); de laatste 
naam „een blad dat op een petola lijkt". 
„Petola" is een sanskriet woord voor een 
beschilderde, zijden doek. Reeds RUM-
PHIUS (1628—1702) geeft in zijn HERBA-
RIUM AMBOINENSE" voor een daar voor-
komend bladorchideetje, namelijk Anoecto-
chilus reinwardtii Blume, de naam „daun 
petola" (= petolablad) op . . . „wegens de 
gelijkenis met een kostelijk zijden kleedje, 
Petola genaamd, 't welk met velerlei verven 
geschilderd is". De naam „petola" werd in 
1840 door Prof. J. LINDLEY als wetenschap-
pelijke soortnaam aan het in Blijdorp ge-
kweekte bladorchideetje gegeven. 
De drie vermelde Indonesische namen zijn 
in dit geval dus wel zeer goed gekozen. 
De blaadjes van Macodes petola gelijken 
en wat nervatuur en wat kleur betreft, veel 
op de blaadjes van de bovengenoemde 
Anoectochilus-soort. Ook Dossinia marmo-
rata is hiervan moeilijk te onderscheiden. 
Determinatie is dan ook alleen mogelijk bij 
bloeiende exemplaren. 
Over de wijze waarop Macodes petola 
haar schitterend gouden nervatuur heeft 
gekregen bestaat een aardige Hindoe-
legende, waarvan het voornaamste ge-
deelte hieronder beknopt en enigszins vrij 
zal worden naverteld 1) . 
Een Oosterse prins had, moe en dorstig 
van een mislukte jacht, koelte en rust in 
het oerwoud gezocht. Al dwalende kwam 
hij aan de rand van een stilstaand water, 
waarin rode lotusbloemen groeiden. Over 
dit meertje boog zich een regenboog, die 
schitterde met de zeven kleuren van de 
Godin IRIS, de godin van het iriserende 
licht. 
De prins stond een ogenblik besluiteloos te 
kijken. Hij had dorst en wilde zich aan het 
koele water laven, maar de regenboog, zo 
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vreemd dichtbij, die uit het meer schuin 
omhoog rees, weerhield hem naderbij te 
komen. 
Plotseling zag hij uit het donkere bos zeven 
„widadari's" (hemelnimfen) komen, die nu 
eens als bontgekleurde libellen gracieus 
over de lotusbloemen zweefden, dan weer 
haar slanke lichamen in het water baad-
den. Zij waren gehuld in kleurige, door-

werd geweven, dat twee zielen gevangen 
hield. 
De prins was na deze korte ontmoeting 
verliefd, hopeloos verliefd geworden. Hij 
snelde naar de plaats, waar hij zijn ver-
dwenen geliefde het laatst had gezien. 
Hier vond hij op enige kleine plantjes 
fragmenten van de hemelsluier van de 
„widadari". Deze sluier had namelijk een 
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Macodes petola In Diergaarde Blijdorp. Foto: C. van Doom. Cliche Blijdorp Geluiden. 

zichtige sluiers. Bij het zien van dit elegante 
vormen- en kleurenspel kon de prins een 
kreet van bewondering niet onderdrukken. 
De door de schrik bevangen „widadari's" 
hulden zich in haar nevelsjerpen en stegen 
langs de regenboog als ladder zo snel 
mogelijk naar de hemel op, om zich aan de 
onbescheiden blikken van deze aardbewo-
ner te onttrekken. Alleen de jongste „wida-
dari", die het steunpunt van de zeven-
kelurige regenboog moest vasthouden om 
haar zusters in de gelegenheid te stellen 
deze hemelladder te bestijgen, kon zich 
zelf niet zo gauw meer uit de voeten maken. 
Haar sluier raakte verward in de veder-
blaadjes van een varen en viel op de 
grond. 
Dit gaf de prins de gelegenheid de boven-
natuurlijke schoonheid van het blanke 
lichaam der hemelprinses te bewonderen. 
Hij zag hoe deze met onbeschrijflijke gra-
tie, misschien ook opzettelijk talmend, haar 
sluier voorzichtig loswerkte, daarna door 
de zefier werd weggevoerd en zich ten-
slotte in een mystiek kleurenspel oploste. 
De God der Liefde had er voor gezorgd, 
dat in dit korte ogenblik tussen beiden 
ogenparen een niet meer te ontwarren web 

afdruk van de schitterende zevenkleurige 
irisatie op de blaadjes achtergelaten. 
Voorzichtig groef hij de wondermooie 
plantjes uit en bracht deze naar zijn paleis. 
Maar hoeveel zorg hij ook besteedde om 
deze enige tastbare herinnering aan de 
ontmoeting met zijn geliefde hemelnimf te 
bewaren, hij kon niet voorkomen, dat reeds 
na enige dagen de iriserende bronskleur 
op de blaadjes verdween en deze kort 
daarna geheel verwelkten. 
We zullen de prins in zijn ontroostbare 
droefheid alleen laten. Tenslotte is het 
maar een legende en ook deze had een 
„happy-end". Een wijs kluizenaar wist een 
tweede ontmoeting met de beeldschone 
„widadari" te bewerkstelligen, waarop een 
huwelijk volgde . . . „Daarna leefden zij nog 
lang en gelukkig en kregen vele kinderen." 
Het was onze bedoeling u mede te delen, 
hoe — althans volgens deze legende — de 
aardige bladorchideetjes hun wonder-
schone nervatuur hebben gekregen. 
Zo luidt dan het sprookje over deze prach-
tig getekende blaadjes. U, nuchter mens 
van de twintigste eeuw, gelooft niet meer 
aan deze legenden. Helaas! 
Maar als u weer eens door de tropische 
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kas van Blijdorp dwaalt, blijft dan een wijle 
staan bij deze „Jewel-orchids", die met 
zeer veel liefde en grote deskundigheid tot 
pronkstukken worden opgekweekt . . . en 
probeer in de goudkleurige blaadjes iets 
terug te vinden van de doorzichtige sluier 
van de bekoorlijke hemelnimf. 
Uw meerdere aandacht aan deze blad-

orchideetjes besteed, is nooit verloren tijd. 
(Overgenomen uit BLIJDORP GELUIDEN, 
Contactorgaan van de Stichting Rotterdam-
se Diergaarde). 

') Een uitvoerig verhaal van deze legende 
verscheen in „DE ORCHIDEE" Jrg. 3. Dec. 
1934 van de heer Jean Demmeni. 

Qambelia w. ivislizenii Baird & Girard, Luipaardhagedis 

Wederom heeft de Nederlandse terrarium-
liefhebber de gelegenheid gehad een voor 
ons land zeer zeldzame hagedis, behorend 
tot de grole familie der leguanen (Iguani-
dae), te bewonderen. 
Op een in Augustus 1954 door enige Haag-
se Aquarium- en Terrariumverenigingen 
georganiseerde tentoonstelling hadden ver-
schillende „Lacerta"-leden prachtig mate-
riaal, w.o. vele zeldzaamheden, ingezonden. 
Bij de inzendingen was ook een Luipaard-
hagedis. Dit reptiel, geexposeerd door ons 
lid „Dierenpark Wassenaar", die het juist 
betrokken had van onze leden de heren L. 
Wijffels en K. Delleman uit 's-Hertogen-
bosch, die dit dier met vele andere soorten 
z61f hebben geimporteerd, trok veel bekijks. 
In de literatuur is over deze fraaie Lui-
paardhagedis niet veel te vinden. Des te 
meer is het te waarderen, dat genoemde 
heren kans hebben gezien deze reptielen-
soort naar Nederland te krijgen. Eerst se-
dert enige jaren draagt deze hagedis de 
naam: Gambelia w. wislizenii B. 6V G. Prof. 
Dr. Robert Mertens noemt dit dier in zijn 
boek „Zwischen Atlantik und Pazifik" (No. 
226 van onze Lacerta-bibliotheek) nog Cro-
taphytus w. wislizenii. Dit was in het jaar 
1949, toen hij, daartoe uitgenodigd, een zo-
ologische studiereis door de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika maakte (April-

door A. T. Reijst, Koog aan de Zaan 
„Terwijl ik op vangst van Sceloporus- en 
Uta-soorten uit was, hetgeen door de bui-
tengewone behendigheid van deze dieren 
een moeizame bezigheid was, omdat ze bij 
elke verdachte beweging tussen de struiken 
of onder een rotsblok verdwenen, ving een 
van mijn reisgenoten midden in een be-
groeid stukje terrein een mannelijke Lui-
paardhagedis. 
Door de slanke lichaamsbouw en de lange 
staart maakte dit — met op heel lichtgrijze 
ondergrond, door zwarte vlekjes en gele 
dwarsstrepen versierde — dier een gehee! 
andere indruk dan de in Europese musea 
veelvuldig voorkomende en bij vele lief-
hebbers van hagedissen welbekende Hals-
bandleguaan (Crotaphytus c. collaris Say). 
Men heeft derhalve de soort wislizenii se-
dert de laatste jaren een andere geslachts-
naam Gambelia gegeven. 
De Luipaardhagedis, die later in gevangen-
schap zeer goed houdbaar bleek te zijn en 
behalve allerlei insecten ook kleine hage-
dissen als voedsel accepteerde, behoort 
tot de reptielen, die nu eenmaal niet zo 
veelvuldig te verkrijgen zijn. Eigenaardig 
is, dat het vrouwtje bij deze soort veel 
mooier en meer opvallend gekleurd is dan 
het mannetje. Dit laatste vertoont niet eens 
gedurende de bruiloftstijd een sierlijke brui-
loftstooi. Daarentegen krijgt het drachtige 

v:m 

Gambelia w. wislizenii Baird & Girard, van Pyramid Lake, Washoe County, Nevada, U.S.A. 
Links: wijfje. Foto: L. Wijffels 

Juni 1949). In bovengenoemd boek deelt hij 
echter mede, dat men deze hagedis sedert 
kort een andere geslachtsnaam Gambelia 
had gegeven. 
Over deze hagedis, waarvan in boekwerk 
226 een fraaie foto is geplaatst, wordt het 
navolgende geschreven: 

wijfje — dus pas nadat de paring heeft 
plaats gevonden — aan de onderzijde van 
de buik, zowel als aan die van de staarl, 
een menierode kleur, terwijl de flanken zeer 
opvallende eveneens menierode vlekken 
vertonen, die tegen de lichtgrijze onder-
grond heel effectvol afsteken. 
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Overigens is de Gambelia ook in staat van 
kleur te verwisselen. Dit blijft evenwel be-
perkt tot een lichter of donkerder worden 
van de grondkleur, die in de koele morgen-
uren heel donker, ja bijna zwart kan wor-
den. Men zeide mij, dat in hetzelfde jacht-
gebied ook de Crotaphytus collaris (door 
de Duitsers veelal „Kugelechse" genaamd, 
omdat hij zich zo rond als een kogel kan 
opblazen) veelvuldig zou voorkomen. Klaar-
blijkelijk door het reeds vergevorderde uur 
en de niet bovenmatige warmte van die 
dag, bleef deze echter onzichtbaar. Later 
troffen wij op een namiddagtocht een met 
rode vlekken versierd wijfje van de Gam-
belia w. wislizenii aan. (Van dit dier is 
dan ook de mooie foto in boekwerk 226.)" 
Tot zover Mertens. Voor wat betreft het 
hierboven aangehaalde over het verorberen 
van kleinere hagedissen kan ik mededelen, 
dat het exemplaar bij de heer Delleman 
zich daar ook aan bezondigde en met 
smaak een volwassen Lacerta agilis (Zand-
hagedis) verslond. Na de maaltijd merkte 
men hiervan niet eens veel, want de li-
chaamsomvang was niet eens merkbaar 
toegenomenl 
In de zomer van 1954, toen ik bij ons lid 
Delleman op bezoek was, kon ik mijzelf 
overtuigen, hoe mak deze Gambelia was. 
Het diertje zat, toen ik de kamer binnen-
kwam, vrij op de vensterbank zich in de 
zon te koesteren. Ging men op een stoel 
daarnaast zitten, dan tien tegen een, sprong 
het vertrouwelijk op de schouder en bleef 
daar een tijdje rustig zitten, terwijl de pien-
tere oogjes links en rechts alles in de om-
geving opnamen. Een geliefkoosde plaats 
was ook boven op iemands hoofd, tenmin-
ste wanneer de haartooi daarvan zo weel-
derig was, dat hij er een houvast aan had. 
Blijkbaar was de lichaamswarmte van de 
mens hem zeer welkom. Het brave dier deed 
overigens niets en dacht er zelfs niet aan 
om te bijten, als het beet gepakt werd. Als 
men de Gambelia dicht bij z'n kop oppakte 
of met de vingers de kop aanraakte, schud-
de hij deze met zeer snelle korte bewe-
gingen. 
Deze Gambelia werd tezamen met enige 
andere in ons land volkomen onbekende 
hagedissen geimporteerd uit de landstreek 
benoorden de Baai van San Francisco, Ca-
lifornie. Bij de zending bevonden zich o.a.: 
Uta stansburiana B. & G., Uma inornata, 
Sceloporus orcutti en Urosaurus graciosus, 
evenals Phrynosoma platyrhinos. 
Practisch allemaal reptielen, die voor het 
eerst levend in Nederland, misschien wel 
in Europa ingevoerd werden. 
De Amerikaanse relatie van ons impor 
terend lid schreef nog over de Gambelia 
dat dit dier zeer roofzuchtig was hetgeen 

dan ook, zoals reeds is medegedeeld, on-
dervonden werd. Staartloze en andere ha-
gedisjes — met een of ander schoonheids-
gebrek — die hem aangeboden werden, 
vrat hij zo op. In de vrije natuur moet deze 
hagedis zelfs kleinere padhagedissen 
(Phrynosoma) niet versmaden. Meelwor-
men, sabelsprinkhanen en adere insecten 
werden echter ook graag gegeten. Het dier 
leefde bij onze Bosse vrienden overigens 
rustig samen met vier grote exemplaren 
Dipsosaurus d. dorsalis B. & G. en later met 
de grotere Sceloporussoorten. 
Het was vrijwel het enige reptiel, dat vrij 
was van uitwendige parasieten toen de 
zending arriveerde; alle andere exempla-
ren werden geplaagd door grote grijze en 
kleinere roodachtige teken. Bij koude was 
Gambelia heel donker, bijna zwart en was 
de dwarsstreep-tekening tussen de ronde 
vlekken duidelijk zichtbaar. Bij hogere tem-
peraturen (en dat was dan bijna alleen bij 
hogere lichaamstemperaturen) door stra-
lingswarmte (zon en straallamp) werd de 
kleur licht en werden de vlekken scher-
per maar iets kleiner. Dat was dan juist 
de goede conditie om het dier sprinkhanen 
te voeren, waar hij sneller op afschoot, dan 
men ooit van een hagedis zou verwachten. 
Als de zon verdwenen, of als de lamp uit 
was, verdween hij niet. Vaak bleef hij ge-
woon ergens liggen, wat opmerkelijk is, 
omdat dit meestal alleen door dieren wordt 
gedaan, die stralingswarmte niet op prijs 
stellen en alleen oerwouddieren zijn (bv. 
Anolissen). 

Een bewoner van droge, vegetatie-arme 
streken zijnde, behoort Gambelia in een 
v/oestijnterrarium, met een zo groot moge-
lijke bodemoppervlakte thuis. De inrichting 
hiervan kan zeer eenvoudig zijn; wat grind 
over de bodem en enige grote stenen op-
gebouwd tot een rotspartij. 
Hoofdzaak voor zijn welzijn is warmte en 
veel licht. Niet alleen een luchttemperatuur 
van 25 tot 30° C, maar ook een rijkelijke 
bodemverworming. Evenals voor bijna alle 
reptielen draagt een verlichting overdag 
— bij onze welbekende donkere zonloze 
dagen — met een Philipslamp type No. 
13349 E.i.44, welke ook veel warmte uit-
straalt, er toe bij dat het dier zich behaag-
lijk zal gevoelen. Deze kunstverlichting is 
zoals gezegd alleen bij donkere, sombere 
dagen nodig en dan niet eens de gehele 
dag maar zal vooral 't winters als het 
buiten stormt en sneeuwt u veel genoegen 
doen beleven aan dit zo uiterst interessante 
reptiel. 
Het is te hopen, dat het onze leden Wijffels 
en Delleman nog menigmaal zal gelukken 
deze reptielensoort en andere fraaie dieren 
voor ons te importeren. 

Betaalt reeds nu Uw contributie over het jaar 1955-1956. 
U bewijst er LACERTA een grote dienst mee ! 
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Enkele bijzonderheden over andere Indonesische 
Pifthon-soorten, speciaal over Pu,thon curtus 

door L. Coomans de Ruiter, Hi lversum 

Op de Grote Sunda-eilanden en op Sula-
wesi (Celebes) komen, behalve Python 
reticuiatus nog twee andere python-soorten 
voor. 
Over Python molurus bivittatus Kuhl, de 
donkere python, kan ik uit eigen ervaring 
niets mededelen. Hoewel in de literatuur 
vermeld is, dat ze, behalve op Java, ook 
op Kalimantan (Borneo) en Sulawesi voor-
komt, heb ik deze python in beide laatst-
genoemde gebieden nooit gezien. Als maxi-
mum-lengte wordt door Nelly de ROOY 
opgegeven: 10 meter. De tekening is geheel 
anders dan die van P. reticuiatus, vooral 
die van de kop vertoont markante ver-
schillen. 
Op het vasteland van Azie leeft Python 
molurus molurus Linne, lichter gekleurd en 
veel kleiner (tot 4 meter lengte). 
Daarentegen heb ik de andere soort, de 
zogenaamde korte python, Python curtus, 
in Kalimantan wel ontmoet. Dat was de 
subspecies breitensteini. Op Sumatra ko-
men twee andere rassen van deze soort 
voor, namelijk in het zuiden de nominaat-
vorm curtus (zie afbeelding) en in het 
noordoosten en op Banka het ras brongers-
mai. Vermoedelijk is deze python op Zuid-
Sumatra minder talrijk dan in de voor-
malige westerafdeling van Borneo, daar ik 
haar in de residentie Palembang nimmer 
heb gezien. In het deltagebied van de 
Kapuas-rivier (West-Kalimantan) is de kor-
te python naar mijn mening niet zeldzaam 
en komt er waarschijnlijk meer voor dan 
Python reticuiatus. 
Op zekere dag ontving ik uit Mandor een 
kist, die na voorzichtige opening een nog 
niet geheel dode koningscobra bleek te 
bevatten, die een twee meter lange Python 
curtus gedeeltelijk naar binnen had ge-
gen der Dajaks, in hoofdzaak van deze 
schrokt. Toen zij in het moerasbos aan 
deze maaltijd bezig was, werd zij door 
Dajaks ontdekt, die de cobra bewusteloos 
knuppelden. In Kalimantan schijnt de 
koningscobra, althans volgens mededelin-
slangen te leven. 
Enige malen bracht men mij levende korte 
pythons. Het grootste exemplaar mat 2,70 
meter. In verhouding tot haar lengte is ze 
zeer dik en heeft een kleine staart. Haar 
hoofdbiotoop in de voormalige Wester-
afdeling van Borneo is het moerasbos. 
Zij voedt zich met kleine zoogdieren, onder 
andere ratten. Ik heb nooit gemerkt, dat de 
Dajak een bijgelovige vrees voor deze 
slang koestert. In „De Tropische Natuur", 

13e jaargang 1924, pp. 109—110, wordt dit 
wel van de bewoners van Banka verteld. 
Daar schijnt alleen maar het kijken naar 
een gevangen „ular bakar" de toeschou-
wer lepra te kunnen bezorgen. Dit kwaad 
kan door een dukun (soort wonderdokter) 
met allerlei middeltjes en het uitspreken 
van toverformules (mendjampikan) worden 
bezworen. Ontmoet men in het bos een der-
gelijke python, dan zal men haar niet 
doden. Men geeft haar een zakdoek, of bij 
gebreke daarvan, een stukje goed, een 

Python curtus curtus Schlegel, tekening van de kop 
(ware grootte) 

a. Python molurus molurus (Linno), 
b. Python molurus bivittatus Kuhl. 

Uit Dr N. de Roolj. The Reptiles of the Indo-Australlan 
Archipelago. Brlll-Lelden, 1917. 

Olefin's van de ultgever. 
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Python curtus curtus Schlegel, korte python. 
Uit Dr N. de Roolj. The reptiles of the Indo-Australlan archipelago. Brill-Leiden, 1917 
Cliche van de uitgever. 

reep van een sarong of iets dergelijks. 
De Bankanees gelooft, dat deze slang de 
re-incarnatie van een voorouder is. 
In het oosten van de archipel en voor-
namelijk op Nieuw-Guinea komen nog eni-
ge andere python-soorten voor. Verschei-
dene behoren tot het geslacht Liasis. Het 
zijn meest kleinere soorten. De grootste 
exemplaren kunnen een lengte van %\4 
meter bereiken. De Rotterdamse Diergaarde 
„Blijdorp" is thans zo'n python uit Nieuw-
Guinea rijk, Liasis amethystinus. Ze zijn 

niet zo fraai getekend als de pythons van 
de Grote Sunda-eilanden en Sulawesi. Een 
uitzondering moet ik maken voor de fraaie 
groene python, Chondropython viridis, die 
op de bovenzijde lichtgroen gekleurd is 
met kleine gele vlekjes en op de onderzijde 
witachlig of geelachtig. Het dier wordt niet 
veel langer dan 1,25 meter en komt behalve 
op Nieuw-Guinea ook voor op de Aru-
eilanden en ook op Salawatti, Misool en 
Biak. Ook van deze soort bezit „Blijdorp" 
een exemplaar. 

Allerlei 
De Kaaimannen (Caiman sclerops) op 
Aqua-Hof hebben van zich doen spreken. 
Ze waren ondergebracht in een buiten-
gewoon fraai aangelegd vivarium, voor-
stellend een deel van een oerwoudkreek, 
maar dat weinig practisch was, want 
ieder ogenblik was er een krokodille-
beest uit dit verblijf verdwenen. Dat werd 
dan elders op de tentoonstelling, die door 
de Nederlandse Bond van Aquariumhou-
ders „Aqua-Terra" georganiseerd werd, 
weer gevangen; een bezigheid waarbij 
zich vooral de heer Jack Nagtegaal zeer 
verdienstelijk maakte en die de volledige 
aandacht van de Haagse pers trok. 
In een uit lavagruis en -stenen opgetrok-
ken vivarium troffen we doornstaarthage-
dissen, Uromastix acanthinurus aan, die 
het, naar het ons voorkwam, nogal koud 
hadden in de schemerdonkere kelderzaal 
aan het Binnenhof. 

In een terrarium waren Noordamerikaan-
se slangen ondergebracht, waarvan voor-
al de gespikkelde Lampropeltis getulus 
holbrooki en een fraai getekende Hetero-
don contortrix opvielen. Van de beplan-
ting van het terrarium was na weinige 
dagen helaas niet veel over. 
Een aquarium waarin een paar Indische 
Dakschildpadden, Kachuga tecta, voor 
anker lagen, was wel mooi, maar trok 
door de geringe activiteit van zijn bewo-
ners weinig belangstelling. 
De expositieruimte bleek voor het tonen 
van terrariumdieren weinig geschikt. 

Onze secretaris, de heer Menne, is erin 
geslaagd een import van de Kanarische 
Eilanden te verwezenlijken, waardoor 
enkele exemplaren Lacerta simonyi sleh-

86 



lini beschikbaar kwamen. Dit zijn grote, 
donkergekleurde hagedissen, waarvan 
het volwassen mannetje de meest uit de 
kluiten gewassen parelhagedis in af-
metingen nog overtreft. Wellicht is het 
mogelijk een aantal jonge exemplaren in 
te voeren. 

De heer Cock te Monnikendam bezit een 
Amerikaans insectenetend slangetje, Sto-
reria dekayi, dat in de laatste achttien 
maanden met 16 cm. tot een lengte van 
47 cm is uitgegroeidl Het dier wordt 
gevoed met gehakte regenwormen waar-
bij wat vitamine A-D in olieoplossing. 
Jammer is, dat de slang het begrip insect 
een beetje ruim neemt; zij heeft onlangs 
twee kleinere soortgenoten verslonden. 

Op de veelzijdige, natuurhistorische ten-
toonstelllng „Pavisto" te Zaandam zond 
de heer Reijst zijn hagedissen in, waar-
mede hij veel succes gehad heeft. Het 
grote, halfronde terrarium (de voorruit 
was 2,25 meter lang) was bevolkt met 
skinken, Eumeces schneideri, Egernia 
striolata en leguanen, waarvan Scelopo-
rus clarki boulengeri, een Mexicaanse 
schorshagedis en vooral de Padhagedis-
sen, Phrynosoma coronatum frontale dit-
maal, opvielen. Deze inzending is van 
grote propagandistische waarde voor 
onze liefhebberij geweest. 

brengt. Voor de kwekers van wasmotten 
wellicht een nuttige tip. 

Bij de heer Delleman te 's Hertogenbosch 
is uit het eerste van een serie van vier 
eieren van de Cubaanse Reuzenanolis, 
Anolis equestris, ongeveer twee maanden 
na de afzetting ervan, een hagedisje te 
voorschijn gekomen. Een fraai resultaat! 
Het jonggeboren dier mist nog de geel-
gekleurde knobbelkrans rond de schedel 
van de volwassen dieren, terwijl het 
kossem geheel groen in plaats van licht-
rood is. 

Bij het bericht van de heer Landwehr over 
het eten van zoetigheden door Acantho-
dactylus op pagina 74 van deze jaargang, 
werd verzuimd aan te tekenen, dat men 
overigens voorzichtig moet zijn met het 
toedienen van zulke heerlijkheden aan 
hagedissen. Lacertiden (Lacerta-, Psammo-
dromus- en Acanthodactylussoorten, e.d.) 
verdragen suiker meestal zeer goed, maar 
voor leguanen, met name voor Anolis, is 
die erg bezwaarlijk en, hoewel gaarne 
gegeten, veroorzaakt ernstige ongesteld-
heid bij het dier. Ook met het toedienen 
van druivensuiker, die ook in de terrarium-
liefhebberij als middel ter opwekking van 
de eetlust wordt gebruikt, is het oppassen 
geboden. Red. 

We maken er onze leden op attent, dat 
het Bijenhuis te Wageningen, nader adres 
is overbodig gebleken, tegen de prijs van 
/ 2,— per kg. oude bijenraat in de handel 

De Redacteur vraagt assistentie voor het 
in het net uittypen van reeds gecorri-
geerde copie. Hij, die hiervoor regelmatig 
een uurtje ter beschikking stelt, zal zich 
zeer verdienstelijk maken! 

Inbinden 13e j a a r g a n g 
Onze bibliothecaris, de heer A. T. Reijst, Hoog-
straat 47, Koog aan de Zaan. zal zich ook dit jaar 
weer belasten met de zorgen voor het gezamenlijk 
doen inbinden van ons tijdschrift. Het is mogelijk 
meer dan een jaargang in een band te doen 
opnemen. De kosten van het binden bedragen 
/ 2,75 plus / 0,50 per jaargang; voor een jaargang 
dus / 3,25, voor twee jaargangen in een band 
/ 3,75, voor drie dito / 4,25, etc. Het maximum 
is vijf Jaargangen. 
Het is natuurlijk van belang, dat u, voordat u 
het een en ander opzendt, terdege naziet, of de 
nummers op de juiste volgorde liggen en geen 
afleveringen ontbreken. 

Vraag en aanbod , ruilrubriek 
De heer L. Hoevers, Baambruggestraat 125 te 
Den Haag wil tegen betaling in het bezit raken 
van paartjes roodbulkpadden, vuursalamanders 
en zvremvoetsalamanders. 
De heer L. Wijffels, Baselaarsstraat 10, s Her-
togenbosch, bledt ter overname aan drie Mexi-
caanse waterschildpadden, Kinosternon inte-
grum, ongeveer 8 cm. lang, tegen een prijs van 
/ 7,50 per stuk. 
Een exemplaar van het eerste nummer der elfde 
jaargang van ons blad wordt gezocht door de 
heer A. J. Avis, Parallelweg 78 te Koog aan de 
Zaan. 

1 October a .s . begint het nieuwe verenigingsjaar. Per die datum zullen de leden 
opnieuw/ contributie verschuldigd zijn ad f 4,75 per half of f 9,50 per heel j aa r , t e 
storten op postrekening no. 461084, t.n.v. Penningmeester „Lacer ta" , Deventer. Nu 
reeds betalen betekent een machtige steun voor het regelmatig doen verschijnen 
van ons blad, voor U een besparing van f 0,50, met welk b e d r a g postkwitantles 
moeten worden verhoogd, terwijl het de Penningmeester veel werk uit handen neemt. 
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Boekbespreking 
,,The Snakes of Malaya" by M. W. F. TWEEDIE 
(Baffles Museum Singapore) $5.— Straits. 1954. 
139 pp. 20 tekeningen, 1 kaart en 12 foto-platen. 
Persoonlijk betreur ik het, dat dit boek eerst in 
1954 is verschenen en niet bljvoorbeeld een dertig 
Jaren eerder, toen ik mij met de studie der Indo-
nesische slangen bezig hield. Wel bestond In die 
tijd reeds het werk van Dr Nelly DE ROOY „The 
Reptiles of the Indo-Australlan Archipelago" 
(1917). maar voor een belangstellende leek was 
deze studie toch wel wat al te wetenschappelijk-
systematisch. In 1930 verschenen de beide boeken 
van Dr F. KOPSTEIN, een Oostenrijks medicus. 
Hierin stonden zeer veel wetenswaardigheden over 
cn uitstekende foto's van slangen. Het waren 
..Zobloglsche Tropenreise" en ..Gifslangen van 
Java". Doch een volledig beeld der Indonesische 
slangen gaven deze beide werken natuurlijk niet. 
De heer TWEEDIE maakt op duidelijke wijze de 
lezer vertrouwd met de benaming van kop- en 
andere schilden. die voor het gebruik der deter-
minatle-tabellen onmisbaar zijn. Voorafgegaan 
door een algemeen gedeelte, volgt dan een deter-
mlnatie-sleutel voor de slangen uit het „Malayan"-
gebied, waarna de soorten der families worden 
beschreven. 
Achtereenvolgens vinden behandeling: TYPHLO-
PIDAE, ANILIDAE, XENOPELTIDAE. BOTDAE. 
COLUBRIDAE (vijf onderfamllies). en ELAPIDAE, 
HYDROPHIIDAE (twee onderfamiiiesl en VIPE-
RIDAE (twee onderfamllies). 
Uitstekende foto's van slangen, opgenomen in hun 
natuurlijke omgeving, benevens duidelijke kop-
tekenlngen, maken de tekst ook voor de leek 
prettig leesbaar. 
In de systematlsche lijst zijn de namen van 130 
slangen uit dit gebied opgenomen, met verwij-
zing naar de desbetreffende literatuur. 
Aan het slot volgt een lijst van de verspreiding 
van 110 soorten landslangcn in de omliggende 
gebieden, o.a. de Grote Sunda-eilanden. Niet 
minder dan 89 soorten van landslangen uit 
Malakka komen ook In Indonesie voor. 
Ik kan dit boek dan ook warm aanbevelen aan 
een ieder, die zich voor slangen interesseert en 
in het bijzonder aan onze oud-Indlsch-gasten, die 
zich met de herpetologie van dat gebied hebben 
beziggehoudcn. 

L. COOMANS DE RUITER 

Van de ultgever Artia te Praag ontvlngen wij: 
Zdcnek Vogel, AUS DEM LEBEN DER REPTILIEN, 
88 bldz., 4 kleurenfoto's, 142 zwart-wit afb. Geb. 
/ 7,20. Erasmus, boekhandel, Amsterdam. 
Helaas verschijnen maar al te weinig publicaties 
op dit gebied, die zozeer onze waardering ver-
dienen, als bovengenoemde uitgave, waarin iedere 
zin bovendien getuigt van de genegenheid, die de 
schrijver de zo verguisde reptielen toedraagt, die 
voor hem niet slechts studleobjecten zijn, maar 
ook medeschepselen. 
De Inhoud van dit boek is een levensbeschrijving 
der reptielen, maar dan op een volkomen nieuwe, 
wetenschappelijk verantwoorde en zeer boeiende 
wijze. 
De schrijver, leider van het herpetologi;,ch station 
Suchdol bij Praag, beperkt zich bij zijn relaas 
hoofdzakelijk tot eigen waarnemingen en erva-
ringen, die hij in zijn Jarenlange practijk bij het 
verzorgen dezer dieren en bij zijn reizen heeft 
opgedaan. Vele oecologlsche wetenswaardigheden 
vernemen wij. die ook voor de terrariumhouder 
van belang zijn. Zo bleek bij het uitgraven van 
Doornstaarthagedissen (Uromastix) in de woestijn 
de bodem bij een diepte van een halve meter en 
meer uitgesproken vochtig te zijn. Deze dieren 
leven dus gedurende de nacht en een gedeelte van 
de dag in een vochtige atmosfeer, hetgeen b.v. 
voor de vervelling belangrijk is. In het terrarium 
dienen wij dus overeenkomende voorwaarden te 
scheppen, b.v. een holte in een vermolmde boom-
stronk, waarvan wij de vochtigheidsgraad kun-
nen regelen. De schrijver, die een kundlg terra-
riumhouder blijkt te zijn, is erln geslaagd het 
leven der krokodillen, hagedissen en slangen, de 

wisselwerking met het milieu waarin zijn leven, 
hun voortplanting en de plaats, die zij in de 
natuur innemen, op een voor ieder bevattelijke 
wijze te behandelen, zodat het boek, ondanks de 
wetenschappelijke opzet ervan, voor een brede 
kring van geinteresseerden van belang is. 
Het zou te ver voeren de afzonderlijke hoofd-
stukken te bespreken, maar wij willen als enkele 
der meest geslaagde die over de waranen en de 
gifslangen noemen. De lezer vindt ook een over-
zlcht van de wijze, waarop zich de reptielen In de 
loop der geologlsche tijdperken ontwikkeld heb-
ben. 
Zeker niet het minst belangrijke deel wordt 
gevormd door de 146 afbeeldingen, die zonder uit-
zondering zeer fraai zijn cn tot het beste behoren, 
die op dit gebied ooit gemaakt zijn. Enkele der 
behandelde soorten zijn bovendien voor het eerst 
afgebeeld. Onder de foto's bevinden zich fraaie 
kleuropnamen van slangenhuiden. 
In enkele gevallen is de nomenclatuur verouderd, 
terwijl niet iedereen de door de schrijver voor-
gestane Lysenko-theorieen zal accepteren. 
De schildpadden zijn in dit werk bijna geheel 
verwaarloosd. 
Een wegwljzer in de systematiek slult dit fraaie 
werk af. 
Het is door onze bibliotheek reeds aangeschaft 
en onder nummer 337 in de catalogus opgenomen. 

v. O. 

Importnieutvs 
De Importdienst ontvlng een zending dieren uit 
het zuidelijk deel van de Verenlgde Staten, voor-
namelljk grote slangen van verschillende soorten: 
Pituophis m. melanoleucus, een dier uit de pijn-
wouden van Amcrlka. De slang voedt zich met 
kleine knaagdleren, vogels en soortvreemde slan-
gen. Het mooiste dier uit deze zending was 
Heterodon p. platyrhlnos, de zeer bekende, maar 
hier weinig ingevoerde ,.Hog-nose Snake". Op-
vallend is het cobra-achtlge verbreden en af-
platten van de nek, indien het dier zich In het 
nauw gebracht voelt, sist daarbij fel, maar houdt 
zich dood, als dreighouding en sisscn niet in staat 
blijken de tegenstander te lmponeren, Heterodon 
eet uitsluitend padden. Voorts een snelle, agres-
sleve, zwarte ..Racer". Coluber constrictor. Natrix 
sipedon was vertegenwoordigd door het ras van 
de Mississippi: conflucns. Mooier nog was Natrix 
cyclopium, een donker olljfkleurige soort. Een 
fraai contrast bood hierbij Diadophis punctatus, 
een grijsblauw slangetje met een oranje-kleurige 
buikzijde. Direct na aankomst acccpteerde het 
diertje wormen en salamanders. De enige glfslang 
van deze zending was Agkistrodon m. mokasen, 
de zeer mooie ,.Copperhead Snake", een exemplaar 
uit Texas. 
Meer dan gewone belangstelling verdlende het ene 
hagedisje uit die Import, een Neoseps reynoldsi, 
een zandskinkje met weinig ontwikkelde lede-
maten. 
De amphibieen waren de bodembewonende Acris 
gryllus en Microhyla carolinensis, een pad uit 
Mexico: Bufo valliceps, en e£n exemplaar Amby-
stoma texanum, een landsalamander, verwant 
aan de axolotl (Siredon mexicanum). 
Deze dieren hadden weldra hun weg naar de lief-
hebber gevonden. Onze leden wordt aangeraden 
op te geven voor welke dieren zij belangstelling 
hebben, zodat de Importdienst kan trachten het 
gevraagde te importeren. 
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