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Prof, dr Anth. Stolk, 
Amsterdam: 

Ziekten van Amphibien en Reptielen 
IV Een merkwaardige huidzielcte bij reptielen 

Dc huid van dc reptielen vertoont een sterk 
verhoorningsproces. Dc hoornlagen, die uit 
oppcrhuidcellen ontstaan, vormen platen, die 
tot bescherming dienen tegen mechanisch ge-
weld en uitdroging. Wij kunnen het hoorn dus 

zeer zeker als een doelmatige stof beschouwen, 
zonder welk het reptielenlcven niet mogelijk zou 
zijn. Toch blijkt onder bepaalde omstandigheden 
dit hoorn nadelig te kunnen worden en aanlei-
ding te geven tot bepaalde huidziekten. Een van 

*wr»,v 

Kop van Testudo iberica met de knobbels van de cysten. Foto: Prof. Dr A. Stolk. 
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deze ziekten, die van tijd tot tijd bij reptielen 
worden aangetroffen, willen wij in dit artikel 
behandelen. 
Als voorbeeld nemen wij een geval. dat wij 
enige tijd geleden hebben waargenomen en zorg-
vuldig konden bestuderen. Dit betrof een vol-
wassen schildpad (Testudo gracca), waarvan 
het halsgebied een sterk uitgebreide zwelling 
vertoonde. Deze zwelling nam langzaam in 

pingen van de huid, instulpingen, die in aanleg 
reeds in een vrocg cmbryonaal stadium tot 
stand komen. Tengcvolge van deze instulpingen 
komen afgesloten blaasjes van opperhuidcellen 
onder de huid te liggen. Deze opperhuidcellen 
blijven hun aard getrouw en gaan door met 
het vormen van hoornlagen. Deze hoornlagen 
bevinden zich nu niet aan de oppervlakte van 
het lichaam, maar in het inwendige van het 

Doorsnede van de kop. De doorgesneden cysten zijn duidelijk le zien. Foto: Prof. Dr A. Stolk. 

grootte toe en richtte uiteindelijk het dier ten 
gronde. 
Bij de sectie Week, dat de zwelling werd ge-
vormd door twee grote knobbels en drie kleinere 
knobbels met een min of meer ovale vorm 
(Figuur 8). Van deze knobbels, die uit lichtge-
klcurde hoornlagen waren opgebouwd, hadden 
de twee grote de volgende afmetingen: 22,5 x 
21,0 x 15,5 mm en 20,5 x 15,5 x 12,0 mm, de drie 
kleine: 10 ,0x6 ,0x5 ,0 mm, 10 ,5x7,0x5,0 mm 
en 7,0 x 6,0 x 5,0 mm. Bovendien waren nog 
enige zeer kleine knobbels aanwezig. Figuur 9 
laat een microfoto van een doorsnede door zo'n 
zeer kleine knobbel zien. Duidelijk kan men hier 
waarnemen, dat de knobbel uit hoornlagen be-
staat en omgeven wordt door een laag opper-
huidcellen. 
W a t de ontstaanswijze van deze knobbels be-
treft, kan worden opgemerkt, dat zij vermoede-
lijk worden gevormd door plaatselijke instul-

blaasje. Door deze hoornvorming worden de 
blaasjes steeds groter. Bereiken zij een zeer 
grote omvang als in het beschreven geval. dan 
wordt een druk uitgeoefend op de omliggende 
organen en kan ten gevolge van een bclcmme-
ring van de functie van die organen, de dood 
worden vcroorzaakt. 
Deze zogenaamde hoorncysten kunnen bij alle 
mogelijkc reptielen voorkomen, zowel bij schild-
padden en krokodillen, als bij hagedissen en 
slangen. Belangrijk voor de practijk is, dat zij, 
wanneer zij tenminste niet op al te ongunstige 
plaatsen zijn gelegen, operatief kunnen worden 
verwijderd. Het dier moet daartoe in narcosc 
worden gebracht, wat het beste geschiedt met 
behulp van een watjc met aether of chloroform, 
waarna de knobbel kan worden opengesneden 
en de hoornmassa worden verwijderd. Er be-
staat een kans, dat opnieuw hoornvorming op-
treedt met een recidicf van de ziekte als ge-

Afbeeldingen rechts: boven: microfoto van een kleine cyste met wand en inhoud. Midden: wand van de cyste, 
sterker vergroot. Onder: zeer sterke vergroting van de inhoud van de cyste. Enige bolvormige microorganis-
men zijn zichtbaar. Foto's: Prof. Dr A. Stolk. 
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volg. Herhaaldelijk ziet men echter, dat het 
dier geruime tijd ervan verlost blijft. 
De hoorncystcn zijn niet besmettelijk. Aange-
taste dieren behoeven dus niet te worden ge-

S. H. Kattouw, Delfzijl: 

Een zondagochten 
Als ik zo op een mooie Zondagochtend — we 
hadden er de afgelopen zomer niet over te 
klagen — lekker in een luie stoel voor mijn 
buitenterrarium ga zitten, dan krijgen ze mij 
daar niet zo gcmakkelijk weer vandaan. Ik 
installeer mij dan tegen een uur of negen. 
Het zonnctje werpt juist zijn eerste stralen in 
het terrarium, waarin alles op dit tijdstip 
gcwoonlijk nog in rust is. Een enkele maal ligt 
cr nog wel eens een slang in de vijver, maar 
dat is deze morgen niet het geval. Als ik dan 
zo heerlijk van de zon zit te genieten, word ik 
na enige tijd in mijn gemijmcr gcstoord door 
het te voorschijn komen van een smaragd-
hagedis, die aanstonds het zonnige deel van 
het terrarium opzoekt. Als er een schaap over 
dc dam is volgen er meer en zo gaat dat ook 
met mijn dieren. Ik heb in het terrarium drie 
holen gemaakt, die ongeveer 60 cm diep gaan 
en zeer ruim zijn. Ik heb deze met stobben 
opgebouwd, zodat ze niet kunnen inzakken. 
Nu doet zich echter het merkwaardige voor, 
dat alle dieren 's avonds in hetzclfde hoi krui-
pen. Deze dieren zijn dan smaragdhagcdissen, 
parelhagedissen, Italiaanse en inlandse ring-
slangen. Hoewel de smaragdhagcdissen steeds 
wat bang blijven voor hun grotere holgenoten, 
slapen ze toch broederlijk met deze samen. 
Na enige tijd komt er weer een kopje tc voor-
schijn uit de beplanting, waarachter de opening 
van het hoi verborgen ligt. En ginds komt een 
ringslang aanglijden. De zon straalt nu al 
ongeveer de helft van het terrarium warm en 
nu zal het niet lang meer duren of ook de 
andere bewoners worden wakker en komen 
nog wat stijfjes voor de dag. De parelhage-
dissen zijn nog steeds wat schuw en dit ver-
andert ook niet. Dat komt waarschijnlijk, omdat 
ze in een zo groot terrarium gehuisvest zijn1). 
Dczc grote dieren zijn dan ook in een snellc 
run verdwenen zodra ik recht ga staan. De 
smaragdhagcdissen daarentegen gaan vlak bij 
dc deur zitten en komen nog dichterbij als ik 
die open doe. Het zijn een paar gemakkelijke 
klanten. Ze lusten namelijk heel graag rauw 
vices en wormen. Vandaag krijgen ze een stukje 
biefstuk. Het is immers Zondag. Daarna vang 
ik in de tuin een paar dikke hommels en wat 
bromvliegen. Die hebben ze nog liever en 
komen ze snel uit mijn hand halen. De inlandse 
slangen trekken zich van mijn aanwezigheid 
nicts aan; dc Italiaanse wel en van deze is ook 

') Zie voor beschrijving hiervan LACERTA, Maart 
1955. Thans is de vijver veranderd, ruim 1 meter 
lang en 60 cm diep, terwijl een rotspartij elders in het 
terrarium werd aangebracht. SHK. 
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isolccrd. Soms worden bepaalde micro-organis-
men in de hoornmassa aangetroffen, waarvan 
men wel moet aannemen, dat zij achteraf zijn 
binnengedrongen. 

I voor het buitenterrarium 
geen spoor meer te bekennen. 
Een van de ringslangen begint te vervellen. 
De huid is voor aan de kop al een beetje los. 
Zij zoekt de vijver op en verdwijnt cr in. Op 
dc bodem zie ik het dier telkens met dc bck 
langs dc ruwe cementwand schuren. Nu komt 
zij weer boven en gaat naar de rotspartij, waar 
zij al schurende tussen de stenen doorglijdt. 
Af en toe blijft de huid haken en schuift wat 
verder los. Dan begeeft het dier zich wederom 
te water. De huid zal daar soepeler worden en 
gemakkelijker loslaten. Nog geen minuut is de 
slang in het water geweest of zij komt er weer 
uit; opnicuw naar dc rotspartij. Het spel wordt 
nog eens herhaald en nu heeft het dier meer 
succes, want de huid blijft aan een uitsteeksel 
vastzitten en de slang stroopt hem in een keer 
geheel af. Dat gaat niet altijd zo vlot en vooral 
als de huid midden op dc rug scheurt, wil het 
nog wel eens mocite geven om het restant nog 
kwijt te raken. Dc dieren rusten echter niet 
voordat de oude huidlaag gehcel verwijderd is. 
Een van de andere slangen is intussen ook in 
het water gegaan en rolt zich op de bodem 
incen. W a t zijn deze dieren toch goed in het 
water thuis! Ik ben benieuwd hoelang zij het 
daar zal volhouden. De rust van het dier duurt 
evenwcl maar kort. want daar komt een kikker 
aangchuppcld en heel vrolijk zijn noodlot tege-
moet gesprongen, want met een sierlijke boog 
schiet hij het water in en komt precies voor de 
kop van dc slang terecht. die zich geen ogen-
blik bedenkt en toehapt. De kikker is bij dc 
kop gegrepen en wordt al langzaam naar bin-
nen gewerkt, o n d e r w a t e r ! Als ook de 
lange achterpoten van de kikker verdwenen 
zijn, komt dc slang rustig en statig naar boven 
zwemmen en verlaat het water. In drie tot vijf 
minuten was alles gebeurd. Nooit ecrder heb 
ik zo'n maaltijd onder water waargenomen. Het 
is mij opgevallen dat een slang bij het naar 
achter wringen van de prooi vaak even pau-
seert, om eens extra flink te ademen. Hoe zou 
dat daar in mijn vijver gegaan zijn? Is dit iets 
bijzonders of komt dit vaker voor? Meermalen 
heb ik gezien, dat een ringslang een kikker 
onder water greep, maar die kwam dan aan-
stonds met zijn buit boven en probeerde hem op 
het drogc te krijgen. Met een kleine kikker lukt 
dit spoedig, maar met een flinke springer is 
heel wat mccr te doen. Dan slaat de slang de 
staart op de kant en tracht hiermee houvast te 
krijgen, waarna het dier zich langzaam samen-
trekt en zo toch de buit op land krijgt. 
Het is half elf en koffietijd. Tot een volgende 
keer. 

October 1955 



A T. Reijst, Koog aan de Zaan: 

Een merkwaardige landschilpad 

Nu in ons land rcgelmatig terrariumdicren uit 
Afrika ter overname worden aangeboden, is het 
wellicht dienstig de aandacht eens te vestigen 
op dc, tegen alle voor schildpadden gcldcnde 
regels in, uitzonderlijk gcvormdc landschildpad 
Malacochcrsus tornieri (S i e b e n r o c k), die 
vroegcr tot het geslacht Testudo behoorde en 
onder de soortnaam loveridgii van B o u 1 e n-
g e r bekend stond. Dit dier is daarom zo uit-
zonderlijk, omdat het een geheel onvolkomen 

Iiep het dier vlug weg om zich onder een stuk 
boomschors te verbcrgen. Daarbij legdc het dier 
een verbluffcnd orientatievermogen aan de dag; 
zettc hij het dier bij voorbeeld op ccn plaats 
op zes meter afstand van het stuk boomschors, 
dan verliepen cr in de regel geen twee minuten 
of dc schildpad had zich weer in de schuil-
plaats. die hij gewoon was op tc zoeken, ver-
stopt. 
De gewoonte om zich te verstoppen en de 

De weekschalige landschildpad, Malacochcrsus tornieri 
(Siebenrock). Tekening: Mevr. M. Alberts-Reijst. 

gevormd beendcrpantser heeft en in plaats van 
het hoge, bolle rugschild van de overige land-
schildpaddcn slechts platte schilden bezit, welke 
bovendien enigszins week aanvoclen. Hij stamt 
uit de omgeving van het Tanganyika-meer en 
dc hoogvlaktc van Oost-Afrika, waar hij, op 
een hoogte van ongeveer 1000 meter boven de 
zeespiegcl, leeft in vrij droog terrein, dat met 
rotsblokken bezaaid is. 
Dr. Robert Mertens had er ook een in zijn 
schildpaddenterrarium en hij mcrkte dat het dier 
uiterst schuw was. Zodra hij er op afkwam 

schuwe levenswijze zijn wellicht het gevolg van 
de weke schilden, die slechts een onvoldoendc 
bescherming bicden. Van andere zijde werd 
daarentcgen het vermoeden uitgesproken, dat dc 
onvolkomen vorming van de bcenplaten van 
het pantser het gevolg was van ccn gebrek aan 
zonlicht. 
Maar zou dit laatste dan niet gclden voor de 
Gop/ienis-soorten en enige andere schildpadden, 
die er een vrijwel nachtelijke levenswijze op na 
houden? 

Jhr. W. C. van Heurn, Wilp, Gld.: 

Dode slangen op de wegen in Indie 
De door Ir A P P E L M AN gcgeven uitleg van 
dit verschijnsel. (zie LACERTA, jaargang 14. 
bladzijde 3) namelijk dat het warmtebewa-
rend vermogen van het wegdek, vooral wan-
neer dit geasphalteerd is, voor deze dieren na 
de nachtelijke afkoeling bijzonder aantrekkelijk 
zou zijn, klinkt alleszins aannemelijk, en ik 
moet erkennen zelf nog niet cerdcr op die 
gcdachte gekomen te zijn. Men hoort op Java 
echter gcwoonlijk een heel andere verklaring. 
Zoals bekend, scheert, in het algemeen gespro-
ken, de inlandse bevolking, die geen grote 
onderzoekingszin heeft en doodsbenauwd is 
voor de beet der giftige soorten, eenvoudig alle 
slangen over een kam — de weinige uitzonde-
ringsgevallen daargelaten — en houdt alles 
voor giftig. Zij gaat zelfs zover om ook aan 
een „steek" (let wel!) met de staart een ver-

giftigendc werking toe te kennen! Uit blinde 
angst doodt zij dan ook zonder pardon iedere 
slang, inclusief haar hclpsters in de strijd tegen 
de zo schadeliike sawah-ratten, en vindt er ook 
niet zelden genoegen in om te aanschouwen, 
hoe ,,het vcrgift cruit spat", als een vooraf 
doodgeknuppelde en op de weg gelcgde slang 
door een auto wordt platgereden. Zulke platte 
slangen vindt men dan ook menigmaal netjes 
uitgestrckt dwars oyer het rijvlak liggen. Bo-
vendien trcft men er soorten onder aan, die 
geprononcccrdc dagdieren zijn! 

De cerlijkheid gcbicdt mij intussen te bekennen, 
dat ik zulk een langs de wegkant gehurkt 
inlands tribunaal, waarbij een slangencadaver 
grondig werd geexecuteerd, nimmer pcrsoon-
lijk heb bijgewoond. 
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Boekbesprekingen 

Van de Uitgever, W. Keller en Co., FRANCKH'SCHE 
VERLAGSHANDLUNG te Stuttgart, ontvingen wij een 
bijzonder lezenswaardig boek ter bespreking, 
WOCHENEND AM WENDEKREIS van R u d o 1 I M e 1 I, 
een boek met de ondertitel: Begegnungen mil Tieren 
im Reich des Drachen. 
Vele natuurlielhebbers zullen er al min of mccr aan 
gewend zijn, dat de geanimeerde vertellingen van de 
bezoeker van verre, vreemde landen meestal nogal 
teleurstellend zijn op het stuk van de flora en fauna 
van de bezochte gebieden. Zulke dingen ontsnappen 
immers meestal aan de aandacht. Maar niet zo bij Dr. 
Mell. Hij is van mening, dat er maar een goede 
manier is om zich snel te leren aanpasscn aan het 
land, dat men zich tot tweede vaderland hooft ge-
kozen: door zich vertrouwd te maken met de natuur 
in dat land, en dit heeft Dr. Mell in Zuid-China ter-
dege gedaan. 
Alles wat de schrijver als dierenvriend en -kenner 
getroffen heeft, vindt een bespreking in dit boek. 
Vele van zijn mededelingen zijn volkomen nieuw en 
gctuigen van een bijzonder fijne opmerkingsgave. Wc 
treffen het, want Dr. Mell heeft kcnnelijk een voor-
keur voor amphibieen en reptielen. De nauwkeurige 
observaties in de vrije natuur, de zorgvuldige be-
schrijving van de omstandigheden waaronder de schrij-
ver vele van zijn dieren ontmoelte en van hun ge-
dragingen in gevangenschap, maken dit werk zeer 
belangwekkend, speciaal voor de terrariumhouder. 
Het boek begint met datgene, waarmee de konnis-
making met de fauna van ieder tropisch en sublropisch 
land een aanvang neemt; met de gecko. De schrijver 
vcrhaalt over het verbluffende klirn- en balanceerver-
mogen van deze rappe hagedisjes — bewoners van 
vrijwel ieder huis in de tropen, waarin ze als insccten-
vcrdelgers zeer worden gewaardeerd. Het is bijzonder 
interessant, hier te ervaren, dat gecko's niet zozeor de 
woonhuizen opzoeken ora er 's avonds, bij de branden-
de lampen, een rijke dis te vinden, maar speciaal in 
verband met hun vrij grote behoefte aan kalk, nodig 
voor de opbouw van hun evenwichtsorgaan en voor 
de schaal van hun eieren. De schets over het doen en 
laten van de vliegende kikvors, Rhacophorus, is al 
even interessant als die, welke onder de titel ,,Het 
loppunt van brutaliteit" de rallenplaag bespreekt, die 
in tropische landen tot een ware ramp kan uitgroeien. 
Dr. Mell betrekt een huis met eon tuin in een van 
de buiten wij ken van Canton. Zijn waarnemingen aan 
de vogels van dit kleine paradijs en zijn eerste ont-
moetingen met cobra's, vormen de stof van de vol-
gende opstelten. 
In een serie schelsjes, ,,Bilder aus meinem Privatzoo", 
leren we enkele grotere Zuidchinese zoogdieren en 
vogels kennen en tcgelijkertijd de Chinese dierenvan-
gers, terwijl voorts Dr. Mell een deel van zijn dieren 
van de Cantonese markt blijkt te betrekken, waar ze, 
als huis- of consumptiedier, de meestbiedende worden 
aangeboden,- voor de schrijver uitstekend materiaal 
voor observalie. 
Wochenend am Wendekreis, een serie verhalen over 
ervaringen met dieren van Zuid-China — opgedaan in 
de weekenden — met zoveel zorg en kunde geschre-
ven, dat we dit boek eenieder met warmle kunnen 
aanbevelen. 
Het werk, dat 198 pagina's beslaat, is uitstekend uit-
gegeven; in een prettige, conventionele letter op goed 
papier gedrukt. Op doorgeschoten vellen kunstdruk-
papier vinden we 24 platen, die niet slechts voortref-
felijke fotografische afbeeldingcn van planten en dieren 
tonen, voor het merendeel van de schrijver zelf, maar 
ook reproducties van Chinese tekeningen, schilderingcn 
on foto's van inlands borduurwerk, die het bezien 
overwaard zijn. Daarnaast komen in de tekst enige 
hoogst illustraticve afbeeldingen voor, die met zorg 
getekend zijn. Het werk is gebonden in een fraaie, 
forse band en voorzien van een kleurige omslag. Prijs 
DM 12,80. In ons land kan het boek via de boek-
handel betrokken worden van F. Meulcnhoff of Dekkor 
en Noordeman le Amsterdam. L, W. 

Links: Proeve van illustratie van het boek Wochcrxen 
pulchra Ilallowell, midden: Rana macrodactyla GunLher, 

Bij dezelfde uitgever verscheen in de serie ,,KOSMOS 
NATURFUHRER" een band WAS LEBT IM TOMPEL, 
BACH UND WEIHER? van de hand van Dr. W o 1 f-
g a n g E n g e l h a r d t. 232 biz., 48 afb. bij dc tekst 
en 50 platen, een groot deel daarvan gekleurd. Het 
boek, in een door plastic beschermde kaft, kost DM 
7,20, gebonden DM 8.50. 
Wat dit work bespreekt is beperkt tot de flora en 
fauna van de kleine wateren; vijver, plas, ven, bron, 
sloot, enz., en laat de gewervelde dieren en ook de 
micro-organismen buiten beschouwing. 
Het boek is bedoeld als determinatiewerk en licht de 
gebruiker tevens in over tal van bijzonderheden bij 
de genoemde planten en dieren, De determinatie ge-
schiedt uitsluitend aan de hand van afbeeldingen en 
reikt vaak niet verder dan de bepaling van het ge-
slacht, het genus, waartoe plant of dier behoort. Een 
eenvoudtye wijze van soortbepaling, die bij gebruik 
van dit boek geen foutieve resultaten zal geven. 
Naast een belangrijke inleiding en een uitvoerige in-
houdsopgavc, bevat dit work een bespreking van de 
verschillende vormen van levonsgebieden, waarbij ook 
ondergrondse wateren, warme bronnen, de natgestoven 
rotsblokken bij watervallen en ook de vervuilde 
wateren ter sprake komen. De kenmerkende eigen-
schappen, het microklimaat en de typische organismen 
worden genoemd. Dan volgt, samengesteld door Dr. 
H. Merxmuller, het botanisch gedeelte, dat bestaat 
uit besprekingen van bouw en leven der planten, van 
de in de natuur voorkomende plantengezelschappen en 
van dc vormen, waaruit doze gezelschappen bestaan. 
Onder het hoofd PLANTENBESCHERMING wordt er 
niet ten onrechte op gewezen, dat een verbod tot het 
medenemon van de bepaalde planten, of van blocmen 
daarvan, weinig zal uilhalen, indien niet tegclijkertijd 
de biotoopveranderende factoren (watervervuiling 
b.v.!), die voor het zeldzaam worden van de betref-
fende plant aansprakelijk zijn, worden weggenomen. 
De dieren worden besproken naar de systematiek. 
Over het algemeen vinden we een verhandeling over 
de familie, terwijl vele soorten, bij minder gelijke 
vormen de typische vertegenwoordigers der genera, 
worden afgebeeld, vaak in verschillende stadia van 
ontwikkeling. Bij deze albeeldingen staan de ge-
gevens over de betreffende dieren. 
Een hoofdstuk is gewijd aan de vangst van waterdie-
ren en hun verzorging in het aquarium; een volgend 
aan de te volgen methode bij het aanleggon van een 
preparatenverzameling. 

Een uitvoorige literatuur ver wijzing en de driedelige 
index, gedoeld in een lijst van begrippen en voor-
werpen, eon botanische on een zoologische namenlijst, 
beslaan de laatste pagina's van dit work. 
Met deze welverzorgde uitgave zal menigeen gebaat 
zijn; niet zozeer de biologen, danwel vissers, vooral 
scholioren en aquariumhouders, terwijl de terrarium-
houder, die maar zien moet hoe hij zijn dieren de 
kost geoft, met dit werk bovendien een belangrijke 
aanvulling op de invents.rislijst van de provisiekast 
zijner terrariumdieren in handen krijgt. Een boek dat 
in de bibliotheek van ieder, die direct belang heeft 
bij het leven in het water, stellig een plaats ten voile 
tockomt! L. W. 

Werkgroep Amsterdam 
De Werkgroepvergaderingen van November en Decem-
ber werden voor een groot deel besteed aan een 
twoe-delige lezing van de heer J. Bovenkerk Jr., met 
het onderwerp: de Evolutie. De eerste avond was 
gewijd aan de bespreking van deze materie in het 
algemeen; op de tweede avond kwam do evolutie bij 
amphibieen en reptielen ter sprake. Beide bijeenkom-
sten, weer gehouden ton htiize van de familie Brehm, 
waren goed bezocht; de sproker vond een aandachtig 
gehoor. Indien zulks mogelijk is, zal hel besprokene 
van de tweede avond in de vorm van een artikel in 
ons blad worden gepubliceord. 

I am Wcndckreis van Rudoli Mell. Boven: Microhyia 
onder: CallouJa pulchra Gray. 
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SNELBUFFET 
Een rubriek voor insecteneters 

Nu, in het hartje van de winter, valt het niet mee 
om nog wat eetbaars voor onze terra riumdieren te 
vinden. Toch zult U vorbaasd staan over de grote 
hoeveelheid insecten, die uit een warm geplaatste 
partij mos en dennenaalden te voorschijn kan komen. 
De mcthode is een flinke grote plastic broodzak vol-
stoppen met mos, blad en naalden uit het bos en de 
hele zaak, in de plastic zak, thuis te laten ,,onl-
dooien". 
Als het nog niet al te koud is geweest, kunnen wc 
nog mot succes voor insecten de boer op. In deel en 
stallen is dan nog een aardig partijtje vliegen te ver-
schalken; bij vrij zonnig weer zelfs met de vliegenval. 
In kelders en andere vorst vrije ruim ten vindt U de 
spinnetjes, die zich voor de winter uit de voeten 
hebben gemaakt. Ze hebben zich verscholon achter 
een dichtgeweven stukje spinsel in de hoeken van 
kozijnen en bij het plafond, maar zijn aanstonds bereid 
naar voren te springen, als U met een punt van een 
potlood het weefselwerk beroert. Langpootspinnen han-
gen zonder zich ooit te verroeren aan hot plafond en 
zijn met behulp van een lucifersdoosje het gemakke-
lijkst te vangen. 
Bijna alle amphibieOn en sommige hagedissen zijn met 
aardwormen zeer tevreden. Ze zijn, bij geschikl weer, 
te vangen op niet te droge terreinen, weilanden bij 
voorbeeld, en daar speciaal — wij verklappon het U 
niet zonder enige schroom — onder een niet te oude 
koeicnvla. De wormen vindt U, al naargelang de tem-
peratuur, vlak bij do oppervlakte of tot 20 cm diep in 
de grond. 
Met plantenkwekers, wier kassen in de winter goed 
verwarmd worden, kunt U het wellicht op een ac-
coordje gooien, zodat U van hem een acte voor de 
jachl op kassprinkhanon loskrijgt. Deze, voor de 
kweker in hoge mate schadelijke, insecten vindt U op 
en bij de pijpen van de verwarmingsinstallalies. Hel 
zijn nachtdieren, die zich overdag op een donker en 
warm plekje terugtrekken, om zich 's nachts aan het 
jonge blad en de verse scheuten tegoed to doen. Mel 
enige ervaring zijn deze snelle insecten heel wel te 
vangen. 
Bij voldoende belangslelling is het mogelijk de leden 
van onze vereniging te voorzien van uit Duitsland be-
trokken larven van de rozenkever, Cetonia. Deze 

Dr W. KLINGELHOFFER — Tcrrarienkunde. 
Eerdaogs zal de tweede, langverbeide oplage van dit 
voortreffelijke werk in zijn geheel verschijnen. Thans 
in een bewerking van Chr. Scherpner. Het work be-
staat uit vier delen, waarvan het eersto — Allgemeines 
und Technik der Terraricnkunde, 186 biz., 75 afb. en 
1 klcurenplaat — nog in 1955 zou verschijnen. Het 
tweede deel zal de amphibieen bespreken, het derde 
de hagedissen, terwijl het vierde aan dc schildpadden, 
de krokodilachtigen, de slangen en het tot vDortplan-
ting brengen van reptielen in gevangonschap gewijd 
zal zijn en tevens een uilvoerig register bevatten. 
Voor inlichtingen kan men zich wenden tot Bock-
handcl de Huisvlijt, Leliegracht 50, Amsterdam-C. 

ZDENEK VOGEL — Aus dem Leben der Replilien. 
De ons door de uitgever opgegeven prijs van dit 
werk, genoemd in LACERTA Augustus/September 
1955, / 7,20, blijkt onjuist te zijn. Het boek kost 
/ 17,20. 

Ledenlijst 
NIEUWE LEDEN: 
Seys, L., Sint Trudostraat 13, Brugge, Belgie; Orame, 
G. F. v., Punlweg la, Kinderdijk; Haaksma, D., Akclei-
straat 86, Den Haag; Scott, D. B. C , Woodbourne, 
Banchory, Kincardineshire, Scotland; Vries, J. de, 
Topaasslraat 8-III, Amstordam-Z.; Sander, T., Venje-
laan 3, Delfzijl. 
ADRESWIJZIGINGEN: 
Iersel, R. van, Den Haag, naar Leijweg 423; Kousnet-
zoff, W., Antwerpen, Belgie, naar Blindenstraal 6; 
Rekum, M. van, Amstelveen, naar Charlotte van Mont-
pensierlaan 22. 

S 

S> 

& & 
# 

.F^7 v-,; 

M 
N; 

engerlingen, die gedurende drie jaren in het larvc-
stadium blijven, zijn over hot algemeen zeer verschil-
lend in grootte en daardoor voor vele lerrariumdieren 
als voedsel uitermate geschikt. Dc larven, die niet 
bij ton, kunnen gehouden worden tussen nu en dan 
zeer zwak bevochtigd courantenpapier; de uitwerpse-
len der larven bestaan dan uit bijna zuivere humus, 
welke voor toevoeging aan de potaarde voor tropische 
planten zeer geschikt is. 
In het voorjaar verpoppen zich de grootste larven tot 
de groene rozenkever, die ook graag gegelen wordt. 
De prijs van deze Cetonia-larven zal komen te liggen 
rond / 5,— per 100 stuks. Bestelling uitsluitend p^r 
postwissel aan de redacteur. Bij niet voldoende deel-
name ontvangt U het gestorle bedrag weer terug. 

L. W. 

Vraag en aanbod, rullrubriek 
Het Secretariaat van onze vereniging vraagt te koop 
of eventueel in ruit voor recentere jaargangen van ons 
blad, de drie eerste jaargangen van Lacerta. 

De heer A. Vegt, Zuiderkerkstraat 18 te Zaandam, 
biedt ter overname aan: geheel glazen terrarium, 
175 x 80 x 70 cm, met 10 cm hoge lichlkap en bijpas-
sendi! houten tafel. 

Onze Inlichtingendienst 
Ten behoeve van onze vele nieuwe leden willen wij 
herinncren aan onze ,.Inlichtingendienst", het centrale 
punt waar U met al Uw moeitijkheden en vragen 
kunt aankloppen. Slechts een brief je met een ant-
woord-postzegel van 10 cent en U wordt zo spoedig 
mogelijk geholpen. Vraagt dus vrijmoedigt Do inlich-
tingendienst is gevcstigd ton huize van de bibliothe-
caris, de heer A. T. Reijst, Hoogstraat 47, Koog aaa 
de Zaan. 

Clichefonds 
Scdert onze vorige opgave werd nog het volgende 
ontvantjen: Dr. L. C. B. 12,50; G. S. 11,50; A. v. H. 
f 1,50 j W. G. v. O. f 2,50, zodat het totaal van de 
thans ontvangen bijdragen f 87,25 bcdraagt. Eon fraai 
resultaat, waar voor wij alien, die ons hielpen dit te 
bereiken, erkentelijk zijn. We zijn er echter nog niet 
en zien iedere storting, hoe klein ook, volgaarnc tege-
moet. 
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