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5. H. Kattouw, Dellzijl: 

Mijn Woestijnterrarium 
Mijn nieuwste aanwinst, een kainerterrarium, 
werd door de meubelmakcr uit eikcnhout vcr-
vaardigd. De verticale stijlen van het terrarium 
— hout van 33 x 33 mm — lopen onder dc 
bodem van de bak door en vormen de poten. 

waarop het geheel rust. De afmetingen van 
het eigenlijke terrarium zijn 100 x 65 x 90 cm. 
Op een afstand van 55 cm boven de vlocr zijn 
de poten verbonden door een 18 cm hoge lijst. 
aan de onderkant waarvan de bodem is be-

I 

Interieur van het terrari 
J'hry/iosoma coronatum. 

vand de beide exemplaren Dipsosaurus dorsalis, op de voorgrond 
Foto: W. G. Kuiper. 
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vestigd. In het op deze wijze ontstane gedeelte 
past een goed sluitendc zinken bak, die 16 cm 
diep is. 
Aan de voorzijde wordt het terrarium afge-
sloten door een geslcpen ruit, die zowel naar 
links als naar rechts opzijgeschoven kan wor-
den. Ook aan de zijkanten bevinden zich ruiten. 
die alleen na het verwijderen van een klem-
zittend raam weggenomen kunen worden. Aan 
de bovenzijde is de bak afgedekt met een ruit, 
die precies in een uitgcschaafde gleuf in het hout-
werk valt, zodat de rand van het glas niet 
zichtbaar is en de ruit niet verschuiven kan. 
De achterzijde van het terrarium is door de 
meubelmaker voorzien van een plaat multiplex, 
waarop steengaas is gcspijkerd. Hierop heb ik 
de rotswand gemetseld. Daartoe heb ik dc bak 
met de achterzijde horizontaal gelegd. Ik bracht 
een cementlaag van 1 — 1H c m dikte aan. 
waarin, met wat extra cement, hier en daar 
stenen werden vastgezet. De stenen, die ik 
hiervoor gebruikte, zijn afkomstig van de hoog-
ovens. Het is een afvalproduct dat hier in de 
haven gelost werd. Ik natuurlijk als dc kippen 
er bij om er wat van mijn gading uit te zoeken. 
Het is heel mooi materiaal, licht en poreus. 
zoals u op de foto kunt zien. 
Toen ik met mijn mctselwerkzaamheden begon 
en alles had klaarliggen, was ik nogal bang dat 
ik geen aardig geheel zou krijgen. Ik moest er 
namelijk voor zorgen, dat de hele zaak niet te 
zwaar zou worden — een dunne cementlaag dus 
— want ik moest met mijn bak nog de trap op. 
Na veel passen en meten, bouwen en slopen, 
ontstond eindelijk iets, dat mij kon bevredigen. 
Tegelijk met de stenen metselde ik zeven bloem-
potjes in, zo. dat ze bijna niet te zien zijn. 
In het uit de bibliotheek geleende boek van 
Klingelhoffer (no. 104), las ik dat een aardig 
effect te bereiken is door de cementen rotswand 
met een oplossing van ijzersulfaat, aangezuurd 
met wat zwavelzuur, tc behandelen. Ik heb dit 
gedaan en inderdaad, het resultaat is fraai. Het 
cement krijgt een roodachtig bruine kleur, die 
verre boven die van ongekleurde cement te 
verkiezen is. 
Ter verwarming en verlichting is onder in de 
rotswand een oude, dakvormigc lichtreclame. 
waarin twee lampjes kunnen branden. aange-
bracht op een afstand van 15 cm boven de 
bodemlaag. Ik heb dit houten kapje op horren-
gaas gcspijkerd en met een schroef tegen de 
plaat multiplex bevestigd. Om het geheel te 
camoufleren bracht ik boven het kapje met 
cement een lange, platte steen aan (op de foto 
links onder). Het stroomverbruik van de lampjes 
is 25 W a t t elk. Ik koos hcldcre lampen, omdat 
een van onze leden mij vertelde dat deze nog 
enige ultravioletstraling geven. In verband 
hiermee bracht ik ze zo dicht mogelijk bij de 
bodem aan: de afstand van lamp tot dier mag 
niet groter dan 15 tot 20 cm zijn. 
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Links achter in de hoek is een gat in de zinken 
bak en de bodcmplank uitgespaard. Daarop is 
een kokertje gesoldeerd, waarin een derde 
lampje van 25 Wat t brandt. Aan de bovenzijde 
is dit kokertje met een stukje horrengaas afge-
sloten. De bedoeling van deze inrichting is om 
met behulp van het warmc lampje verse lucht 
aan te zuigen, teneindc een goede ventilatie 
in het terrarium te waarborgen, met het voor-
dccl dat de aangevoerde lucht meteen op tem-
peratuur is. Om dit systeem te verbetcren heb 
ik een klein hoekje van de dekruit van het 
terrarium gesneden, waardoor weer lucht kan 
ontwijken. Hclaas verdwijnt daarmee een ge-
deelte van dc warmte, zodat ik voor suggesties 
tot verbetering van mijn ventilatiesystecm steeds 
ontvankelijk ben. 
Rechts beneden bevindt zich in de zijwand nog 
een strook vlicgengaas, die door middel van 
een houten schuif kan worden afgesloten. 
In verband met de inrichting van het terrarium 
is de zinken bodembak in tweeen gedccld door 
ccn zinkstrook. Het kleinste deel, dat een kwart 
van de lengte van het terrarium en de gehele 
breedte beslaat, meet 25 x 65 cm. Hierin zou 
de plantentuin komen; de hierin aangebrachte 
voedingslaag is 12 cm dik. 
De beplanting bestaat uit wat succulenten — 
Gasteria en wat Sedum-soorten — enkele 
Cryptanthus bivittatus en een Hoya carnosa, 
welke langs de rotswand gcleid is. Het meren-
deel der vetplanten is in de potjes in de achter-
wand geplaatst. 
Dc grootste ruimte van de zinken bak is gevuld 
met een 15 cm dikke laag rivierzand, dat vol-
gens Klingelhoffer boven zeezand aan te be-
velen is. Dc verwarming van deze zandlaag 
geschiedt door middel van twee lampjes van 
15 Watt , aangebracht in een blikken trommel, 
welke ongeveer 8 cm onder het zand ligt; een 
installatie, die voortreffelijk wcrkt. 
De verlichting van het geheel heeft vooral 
plaats door de grote thermostraler, die nog in 
belangrijke mate tot de verwarming van de bak 
bijdraagt. 
Ter controlc van het geheel werd een maxima-
minima-thermometer en een haarhygrometer 
aangebracht. 
De bevolking van mijn terrarium bestaat uit 
enkele Amerikaanse woestijnhagedissen, die ik 
van de heer Wijffels in s-Hertogenbosch be-
trokken heb. Van deze dieren zijn de padhage-
dissen. Phrynosoma coronatum frontalc, wel de 
aardigste. In tegenstelling tot de ervaringen 
van de heer Wijffels, die in de elfdc jaargang 
van LACERTA, op bladzijde 25, schrijft, dat 
deze dieren niet drinken, merkte ik op, dat ze 
dat wel doen, zoals de andere hagedissen uit 
het bakje. Dat deze beestjes zwak zijn mag ik 
waarlijk niet zeggen. Ik heb ze al geruime tijd 
en ze blijven het voortreffelijk doen. 
Hoewel hun menu mij heel wat mocite geeft 

Rue des Champs 3. Tournai, Belgie. 
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en de ervaringen met deze hagedissen van 
anderen nogal slecht zijn, schijnen ook mijn 
twee exemplaren Dipsosaurus dorsalis dorsalis 
het wel naar de zin te hebben. Hun belang-
stelling voor het voedsel blijft onverminderd. 
Het zijn om hun fraaic tekening en hun kalm 
gedrag zeer attractieve terrariumdieren. 
Naast twee Anolis carolinensis. die ook voor 
een woestijnterrarium wel geschikt blijken, heb 
ik nog een Mexicaanse schorshagedis, Sce/opo-

Op mijn terugrcis uit Noord-West Afrika ver-
toefde ik in de zomer van 1955 in Zuid-
Frankrijk om ook daar dieren tc vangen. Bij 
die gelegenheid trof ik in de Pyreneeen een 
nieuw, duidelijk tc ondcrscheiden ras van de 
muurhagedis aan en samen met Philippe 
Knoepffler en E. Czisik een nieuwe hoog-
gebergtevorm van de spitskopadder, Vipera 
ursinii. Op dc thuisreis naar Wenen ontdektc 
ik ook nog in het Kreuzeck-gebergte (2708 m) 

in Karnten, Oostenrijk, een nieuwe Alpenwater-
salamander, die ik evenwel reeds een jaar of 
vijftien geleden voor dc eerste maal gevangen 
heb. Alle drie zijn deze nieuwe ondersoorten. 
ook als men de vindplaatsen ervan niet kent. 
gemakkelijk te herkennen. Ik necm derhalve 
aan, dat het hier drie werkelijk goede rassen 
betreft. 

rus clarki boulengcri. een ruwe woesteling. die 
steeds op de warmgestraalde rotswand verblijft. 
Toen mijn vrouw mij aan de bouw van dit 
terrarium doende zag, vreesde zij aanvankelijk 
dat mijn constructic de kamer lelijk zou gaan 
ontsieren. Het viel gelukkig nogal mee; nu zijn 
wij er beiden van overtuigd dat de bak een 
aanwinst is, die wij niet graag meer willen 
missen. 

TRITURUS ALPESTRIS W1NTERLI 
S o c h u r e k 1956. 
TERRA T Y P I C A 1 ) : Litzelhofer Lacke tussen 
Stagor (2288 m) en het Tori (2052 m) in het 
zuidoosten van de Kreuzeck-groep in Karnten. 
Oostenrijk. Deze salamander werd genoemd 
naar de wcrkelijke schrijver van de SYNOPSIS 
REPTILIUM, welk werk in 1768 te Wenen 
werd uitgegeven. Als student leefde Winter! 
vaak onder zeer behoeftigc omstandigheden. 

zodat hij er toe kwam dit werk aan de rijke 
Laurentus te verkopen. die daardoor in natuur-
wetenschappelijke kringen beroemdheid en on-
sterfelijkheid verwierf. 
Deze salamander onderscheidt zich op het eerste 

') Terra typica: de vindplaats van het materiaat aan 
de hand waarvan de nieuwe vorm werd beschreven 
(Red.). 

Erich Sochurek, Wenen, Oostenrijk: 

Nadere gegevens over drie onlangs 
beschreven Amphibieen- en Reptielenrassen 

Vertaling: A. T. Reijst 

f * * J 
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Lacerta muralis occidentalis K n o e p f l l e r en S o c h u r e k . 
Polo: Kozlik & Sochurek. 
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gezicht reeds van de stamvorm door het vol-
komen ontbreken van dc normale kleur en 
tekening en door de opvallend korte teentjes aan 
de achterpoten. Ook dc vorm van dc kop wijkt 
iets af en is iets minder zeshoekig dan bij exem-
plaren uit Mariazell, de terra typica van de 
stamvorm. De bij alle mannetjes van Triturus 

volwassen exemplaren onderzocht en wij kon-
den ze stuk voor stuk zeer wel van de nominaat-
vorm-) ondcrscheiden. Dc mannetjes zijn zo 
sterk netvormig getekend, dat ze aan de rassen 
bruggemanni en insulanica doen denken. De 
buiken van deze dieren zijn fel rood of wit, 
maar steeds donker gevlekt. De kopschilden 

.._aBMtrw_ -~ mWmr-' -xSb 

Vipera ursinii wettsleini K n o e p l l l e r en S o c h u r e k . 
Folo: Kozlik & Sochurek. 

alpestris voorkomende blauwe streep op de 
flanken kan bij Triturus alpestris winterli, al 
is dit geen regel, volkomen ontbreken, of zeer 
donker, tot zwartblauw gekleurd zijn. De zwarte 
of zwartachtige rugzijde bij de mannetjes ver-
toont een Iichtviolette glans, maar geen spoor 
van een tekening. Dc wijfjes zijn zowel aan de 
bovenzijde als aan de onderkant vaag zwart-
bruin met vele kleine, zeer onduidelijke, grauw-
groene, grauwbruine of grauwblauwe plekjes. 
Bij sommige wijfjes zijn de lichte en de donkere 
kleur bijna gelijk en daar de huid bij winterli 
ruwer (klierenrijker) dan bij alpestris is, zien 
deze exemplaren er uit. alsof ze met verse rijp 
overdekt zijn. 
De wisselingen in het aantal voorkomende 
exemplaren van Triturus alpestris winterli zijn 
buitengewoon groot, want vijftien jaar geleden 
ving ik in hetzelfde jaargetijde met gemak 
tweehonderd exemplaren en zag ik nog veel 
meer volwassen dieren en talloze larven. Het 
jaar 1955 bracht mij in verlegenheid, toen ik op 
een dag maar twee mannetjes en drie wijfjes 
ving. De vermindering in aantal van deze 
salamander kon wel eens verband houden met 
de toencmende verkarstening van de hoog-
gelegen bergweiden in het Kreuzeck-gebied. 
Veel plassen en poelen, die vijftien jaar geleden 
nog een behoorlijke waterstand hadden, waren 
in 1955 nagenoeg uitgedroogd, hoewel dit jaar 
toch zeer rcgenrijk was en in de winter veel 
sneeuw is gevallen. 
Hopelijk lukt het mij in 1956 een grotcr aantal 
exemplaren van deze interessante hooggebergte-
vorm te vinden. 

LACERTA MURALIS OCCIDENTALIS 
K n o e p f f l e r en S o c h u r e k 1956 TERRA 
TYPICA: Bovenloop van de Tet op 1800 tot 
2000 m, Pyrenees-Orientales, Frankrijk. Wij 
hebben van deze ondcrsoort ongeveer honderd 

vertonen grote, donkere vlekken, die bij de 
mannetjes intensiever gekleurd zijn dan bij de 
wijfjes. De buikzijde is slechts bij uitzondering 
rood van kleur, maar steeds donker gevlekt. 
De bruinzwarte flankkleur bij de wijfjes wordt 
aan de rugzijde door twee helder citroengele 
strepen begrensd. Niettegenstaande deze ondcr-
soort in het hooggebergte voorkomt, bereikt hij 
grotere afmetingen dan Lacerta muralis muralis 
en de in de zomer gevangen exemplaren vallen 
op door een dikkere staart. In de Pyreneeen is 
dit ras nergens zeldzaam en waarschijnlijk over 
nog andere delen van Zuidwest Frankrijk ver-
spreid, waar hij naar het noorden en oosten toe 
overgaat in typische muralis-vorm. 

VIPERA URSINII WETTSTEINI 
K n o e p f f l e r en S o c h u r e k 1956. T E R R A 
TYPICA: De bergweiden in de omgeving van 
de Montagne de Lure, Basses-Alpcs, Zuidoost 
Frankrijk. De Franse spitskopadder is al aan-
stonds van de smalkoppige Vipera ursinii 
ursinii uit de Abruzzen te onderscheiden, daar 
hij een opvallend licht gekleurde huid toont, 
een korte kop en grote ogen heeft. De achterste 
helft van de buik van volwassen dieren heeft 
een rose-achtige tint, die bij geen enkele andere 
ondcrsoort van Vipera ursinii voorkomt. In 
sterke mate komt dit ras met Vipcra ursinii 
ebneri K n o e p f f l e r en S o c h u r e k uit 
het Elbrus-gebergte in Noord-Perzie overeen. 
De spitskopadders van Oostenrijk en Hongarijc 
behoren niet tot de stamvorm, maar zijn zeer 
nauw verwant aan dc steppenadder en zouden 
Vipera ursinii rakosiensis M e h e 1 y moeten 
hcten. 
Vipera ursinii wettstcini komt uitsluitend op 

'-) Nominaatvorm: de stamvorm, het typische ras of 
de ,,forma typica" van de soort. Het is de ondersooit 
waarvan de ondersoortnaam dezelfde is als die van 
de soort; in dit geval Lacerta muralis muratis (Red.). 
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alpenweiden voor, waar Juniperus alpinus groeit, 
want deze kruipende jeneverbessoort kan hem 
goed tegen roofvogeis beschermen. Dit ras 
komt veelvuldig voor; wij vingen op een be-
trokken voormiddag vijftien exemplaren en de 
avond tevoren een volwassen paartjc op een 
terrein op circa 2000 meter hoogte. Deze slang 

Mevr. J. M. Klynstra-Semplonius, Leiden: 

Pseudemys 
Waterschildpadden zijn eigenlijk de oorzaak 
van het ontstaan van mijn herpetologische lief-
hebberij geweest. 
Bij een groothandel in reptielen en amphibien 
— waar ik uit pure nieuwsgierigheid een kijkje 
ging nemen — ontdekte ik deze alleraardigste 
diertjcs. Met honderden olijfgroen gekleurde 
lotgenootjes kropen ze in een gcdecltelijk met 
water gevuld terrarium rond. Ik kon de ver-
leiding niet wecrstaan om twee van dczc beest-
jes mee naar huis te nemen, hoewel ik nog 
geen verblijf voor hen beschikbaar had. 
Pseudemys floridana (L e C o n t e) is een 
broertje van de bekende Roodwangschildpad 
Pseudemys scripta troostii H o l b r o o k en 
oppervlakkig gezien lijkt hij — op de rode 
wangvlekken na — veel op dit diertje. 
De hoornschilden van het carapax waren voor-
zien van heldergekleurde gele, groenc en don-
kerbruine concentrische cirkels; het plastron is 
creme-gcel, terwijl de marginalia van het plas-
tron eveneens geel zijn met dezelfde cirkel-
vormige kleuring als het bovenschild. Dc be-
schrijving van het carapax schrijf ik met opzet 
in de verleden tijd, want het betreft hier het 
jeugdkleed van de — volgens mij — maar 
enkele maanden oude diertjes. Nu, na ruim 
anderhalf jaar, is het rugschild bijna egaa! 
donkerbruin van kleur, met, vooral na het 
verschilden, een zeer flauwe op het jeugdkleed 
gelijkende tekening. Kop en poten vertoonden 
zeer duidelijke geel-groen-bruine lengtcstrcpen 
in de jeugd. Op het ogenblik zijn de poten 
hoofdzakelijk donkerbruin met enkele beige 
strepen, terwijl de kop uitgesproken gecl-bruin 
gestreept is. Het rugpantser is enigszins gewelfd 
en vertoont, vooral bij het mannetje. een weinig 
ontwikkclde kam. 

Het eerste tehuis voor mijn schildpadjes. die 
toen ruim 5 cm groot waren, was — schrikt u 
niet — mijn afwasteiltje. Op de bodem grove 
kiezelstenen, in het midden een grasplag, waar-
omheen ca 5 cm diep water. Daarin wat water-
planten als hoornblad, kikkerbeet en waterpest. 
Als dierlijk voedsel rode muggenlarven en 
stekeltjes. De bureaulamp er boven fungecrde 
als zon en verwarming. Zoals u zict een primi-
tief geheel. De schildpadden vonden dit blijk-
baar ook geen waardig verblijf en gingen in 
hongerstaking. 
Het eerste terrarium werd toen gekocht. Het 
was 50 cm lang, 30 cm breed en 35 cm hoog. 
Een derde deel van het bodemoppcrvlak werd 
ingenomen door een vijver, de rest werd land. 

voedt zich met jonge muizen, die zij in de holen 
opzoekt, en sprinkhanen. Op de vindplaatsen 
van deze adders komen geen hagedissen voor; 
deze houden zich op tussen de losse stenen op 
berghellingen, welke door Vipera ursinii wett-
steini gemeden worden. 

floridana 
beplant met een paar sterke varens en voorzien 
van enkele stronken en wat mos. Vol enthou-
siasme gingen de diertjes op verkenning uit, 
beklommen de boomstronken en . . . waren bin-
nen enkele uren verdwenen. Dit was midden 
Augustus 1954. Ik meende dat ze wel weer te 
voorschijn zouden komen, maar na een week 
was dit nog niet gebeurd, zodat ik besloot eens 
op verkenning te gaan. Ik tilde mos en stronken 
oo, maar van de schildpadden geen spoor. 
Er zat dus nicts anders op dan de grondlaag 
te onderzocken. Ook hierin bleken ze niet te 
huizen. Voorzichtig werd toen het hele terra-
rium leeggeschept en de schildpadden werden 
ontdekt in de drainagelaag van grof kiezel. 
De oplossing van het huisvestingsprobleem 
werd eindelijk gevonden. W e schaften ons een 
klein aquarium aan. dat voor driekwart gevuld 
werd met water met een temperatuur van 
25 gr C. In de hoek kwam een rots te staan, 
die even boven dc waterspiegel uitstak, de 
bodem werd weer met grind bedekt en als 
verwarming en tegclijkertijd verlichting diende 
een lampje van 25 Wat t , dat aan een ijzer-
draadje boven het water werd opgehangen en 
zo ook het rotsje voldoende kon verwarmen. 
Deze manier van verwarming leek mij de beste, 
omdat op deze wijze de natuur het dichtst 
wordt benaderd. Ook daar komt de warmte van 
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boven. Dat vele tropische waterschildpadden in 
gevangenschap aan longontsteking te gronde 
gaan is m.i. te wijten aan de methode van 
verwarmen. Verwarmen wij namelijk het water, 
dan zal de lucht boven het water veel koeler 
zijn. De inademing van lucht, waarvan de 
temperatuur lager is dan die van het lichaam, 
is in strijd met hun levenswijze in de natuur. 
In dit aquarium bleken dc diertjes zich uiter-
mate op hun gemak tc voelen. Ze begonnen 
enorm tc eten van kikkerbeet en hoornblad, 
maar rocrden de tubifex en de muggenlarven 
niet aan. Hun spijsvertcring was zo goed, dat 
minstens een maal, vaak echter ook twee maal 
per dag het water grondig verschoond diende 
te worden. 
Na een maand kon ik duidelijke groei consta-
teren. Na meting bleek, dat het rugschild 12 
mm langcr was geworden. De groei van het 
rug- en buikschild is zeer duidelijk te zien. Om 
de hoornschilden vertoont zich namelijk een, 
in het begin smalle, lichte rand, die steeds breder 
wordt. Het lijkt dus net of de hoornschilden 
uit elkaar komen te liggen. De hoornschilden 
zelf groeien iets langzamer over deze lijn heen. 
Op het ogenblik, nu dc schildpadden ongeveer 
14 cm lang zijn — is nog goed te zien hoe groot 
de oorspronkelijke hoornschildjes waren. Ik 
vcronderstel, dat dit komt. omdat de groei 
enige tijd door het vervoer van Amerika naar 
Europa en de ondoelmatige bchuizing daarna. 
stilgestaan heeft. Dit heb ik ook geconstateerd 
bij twee exemplaren Emys orbicularis, die een 
winterslaap achter de rug hadden. Hier ver-
toonden zich duidelijk ..groeiringen". Het lijkt 
mij niet onmogelijk hieruit de leeftijd van de 
schildpadden af te leiden, daar periodes van 
groei afgewisscld worden door periodes van 
langzame groei. zo niet stilstand in de groei. 
Met zekcrheid durf ik dit echter niet te zeggen, 
omdat ik nog niet over voldoende materiaal 
beschikt heb. 

Uit de curve kunt u zien hoe de groei verlopen 
is. Gelukkig bleken de diertjes na enige weken 
ook meelwormen en regenwormen te accepteren. 
Ik zeg ,,gelukkig", omdat het inmiddels eind 
October was geworden en de sloten practisch 
geen waterplanten meer opleverden. Het menu 
van mijn plecgkinderen breidde zich steeds uit. 
Dit is echter gecompliceerdcr dan men opper-
vlakkig zou vermoeden, want, hoewel zij steeds 
plantaardig voedsel tot zich namen, bepaalden 
zij zich de ene keer uitsluitend tot het eten van 
hoornblad. Een paar weken later keken zij het 
hoornblad niet meer aan en aten in sneltrein-
vaart alle waterpest op. terwijl het hoornblad 
helemaal niet meer werd aangeraakt. Ook 
hebben zij periodes, dat zij dol zijn op kikker-
beet, afgewisscld weer door anti-kikkerbeet-
complexen. Acorus en bronmos, waarmee men 
rttstig hun aquarium versiert wordt niet gc-
geten, maar deze planten hebben wel van hun 
bij vlagen terugkerende vernielzucht te lijden. 
Tubifex, rugzwemmers, meelwormen, slakken, 
aardwormen, socpvlees dat fijngeknipt wordt, 
stekclbaarsjes, gekookte en ongekookte vis, 
gepelde en ongcpelde garnalen worden steeds 
gcacccpteerd. De diertjes zijn echter in grote 

mate kieskcurig. Van het soepvlccs worden de 
zenen en het vet hardnekkig geweigerd. 
De temperatuur varieerde van 20 tot 25 gr C. 
's Nachts werd het bakje met een dock af-
gedekt om warmteverlics te voorkomen. 
Begin December — de dieren waren toen 8 en 
&l/2 cm groot — moest een groter aquarium 
ingericht worden. Ze werden te groot voor de 
kleine bak. Nu begonnen het echte huisdieren 
te worden. Wanneer ze beweging in de kamer 
zagen zwommen ze met een verbluffende snel-
heid en luid geplas langs dc voorruit van hun 
verblijf, bedelend om voedsel. Dit werd zo erg. 
dat we bcsloten de bak, die op het bureau van 
mijn man stond, te verplaatsen naar een minder 
vitale hoek van de kamer, omdat we onmogelijk 
onze gedachten bij ons werk of boek konden 
houden. 
In Mei 1955 — het dreigt centonig te worden 
— waren dc dieren zo groot geworden — ruim 
11 cm — dat ze weer vcrhuizen moesten. 
Gelukkig kreeg ik de beschikking over een 
groot aquarium van 75 x 40 x 40 cm, voorzien 
van een zeer grote filter, een onder aan de bak 
gemonteerd verwarmingselement en een licht-
kap met twee 25 Watt-lampjes. Voorlopig 
kunnen ze het hiermee doen. De koolfilter 
betekent een enorme werkbesparing, want het 
water blijft nu lang goed. Een moeilijkheid is 
echter, dat hij door de grote hoeveelheid 
plantenafval vaak verstopt raakt. Een afscher-
ming van dc hevel is wel de oplossing hiervoor. 
In Mei kregen dc floridana's gezclschap van 
twee exemplaren Emys orbicularis, een Clem-
mys leprosa en een Kachuga tccta. Ik was nu 
zeer benieuwd hoc de grote schildpadden zich 
tegenover hun kleine lotgenoten zouden gedra-
gen. Met een hap toch van hun stcvige kaken 
zouden ze de kleintjes dodelijk kunnen vcr-
wonden. Maar die vrces was ongegrond. Ze 
leven als een eendrachtige familie tezamen; de 
kleintjes mogen boven op het schild van dc 
groten klimmen om zodoende meer warmte op 
te vangen; van vijandclijkhcden is geen sprake. 
In het aquarium leven tevens tientallen guppy's 
en enkele exemplaren Brachydanio rcrio. Deze 
snelle visjes kunnen practisch niet door de 
schildpadden gevangen worden. terwijl ze zich 
nuttig maken met het eten van het afval van 
het schildpaddenvocd.se]. De aanwezigheid van 
deze kolossen decrt hen niet: getuige ruim 
honderd stuks jongbrocd in enkele maanden 
tijds. 

Toen mijn schildpadden nog zeer jong waren, 
ondernamen zij reeds paringsmanoeuvres. De 
dieren stelden zich tegenover elkaar op en 
bleven met de neuzen tegen elkaar minutenlang 
in het water zweven. Plotseling werd een van 
de twee afgelcid door een vette slak of een 
ander aantrekkelijk vocdscldicr, staakte zijn 
spelletje en keck niet meer naar de ander om. 
Een kostelijk gezicht was het, als het mannetje 
boven het vrouwtjc ging zwemmen en met zijn 
voorpoten snel-waaierende beweginqen boven 
haar kop maakte. Door dit gedrag was ik er 
wel zeker van met een paartje te doen te 
hebben. 
Enige keren zag ik, dat een van dc dieren op 
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de rug wilde kruipen van zijn soortgenoot, die 
op het vlot lag tc zonnen. Hij had dit kennelijk 
van de kleintjes afgekeken. De onderliggende 
schildpad, die cr geen bezwaar tegen had, dat 
de kleine schildpadjes het warmste plekje 
boven op zijn rug uitzochten, tolercerde dit 

A. T. Reijst, Koog aan de Zaan: 

Dat vele amphibieen bij het vervellen de afge-
worpen oude opperhuidlaag zelf opeten, mag 
bij de lezers als bekend worden verondersteld. 
Menigeen zal dan ook met interesse er naar 
gekeken hebben, hoe salamanders lustig hun 
oude velletje naar binnen werken; ja, zelfs onze 
boomkikker doet het onder het maken van de 
meest vreemdsoortige grimassen. 
Van hagedissen is dit minder bekend, al geven 
die veelgehouden Anolissen een sprekend voor-
beeld van dczc merkwaardige en ongetwijfeld 
economische liefhebberij. W a a r de huidlaag los 
zit krijgt de Roodkeelanolis (Anolis carolinensis 
V o i g t ) witachtige vlekken. Hij wrijft het 
vel met dc poten en tegen takken verder los en 
trekt met de bek dc losgewerkte stukken af, die 
hij prompt verorbert. Er blijft geen stukje van 
de huid over; alles gaat naar binnen. Met dc 
bek kunnen deze dieren haast overal bij, wat er 
ook toe schijnt bij te dragen. dat deze hage-
dissen zich vrij van uitwendige parasieten kun-
nen houden, temeer omdat die niet onder dc 
schubben kunnen wegkruipen; de beschubbing 
van Anolis is korrelig. Bij Anolis cristatellus 
D u m e r i l en B i b r o n , een forsgebouwde 
soort van het eiland Puerto Rico, breekt de 
buitenste huidlaag bij het vervellen steeds mid-
den op de buik open. Ook deze soort- cct zijn 
vel op, maar minder zorgvuldig dan Anolis 
carolinensis. 

Wij maken hierbij, ten behoeve van onze lezers, 
melding van het verschijnen van een nieuw twee-
maandelijks Duits tijdschrift op het gebied van 
aquarium- en terrariumkunde, genaamd ..Aouarien 
und Terrarien", dat verschijnt bij de uitgeverij 
Urania te Jena. Het is in opmaak en inhoud gelijk-
waardig aan de D.A.T.Z. en heeft een goed voorzien 
gedeelte gewijd aan terrariumkunde. 
In het eerste nummer vinden wij een artikel van 
E. F r o m m h o l d over het onderscheid in voor-
komen en levenswijze der Duitse Jtflmisoorten, be-
halve Rana dalmatlna |de Springkikvors) dus dezcllde 
als de bij ons voorkomende. 
Behalve nuttige gegevens over de verschillende bio-
topen vinden wij ook een handige determinatietabel. 
Dr YV. C r o m e schrijft over Bananenspinncn, een 
verzamelbegrip van de verschillende geslachten en 
soorten van vogelspinnen, en hun gedrag in het 
terrarium. 
Een belangrijk artikel van G. E. F r e y t a g gaat 
over de voorkeurtemperatuur van reptielen. De 
bekende proefnemingen van Herter met het ,,tempe-
ratuurorgel", waarbij verrassende uitkomsten vielen, 
worden besproken. Deze uitkomsten omtrent de 
voorkeurstemporntuur van dc bodem zijn ook voor de 

echter niet van zijn grote partner. Hij begon zo 
onstuimig met het vlot te wiegelen, dat dc hele 
familie binnen een paar tellen in het water 
spartelde. 
Op deze manier schildpadden houden betekent 
een enorme bron van plezier. 

Chamaeleons eten nu en dan ook wel eens een 
stukje van het afgevallen huidvlicsje op. De 
heer Delleman te 's-Hertogenbosch berichtte 
zelfs eens, dat een wijfje Chamacleo dilcpis een 
vallend stukje huid met de tong ..geschoten" 
had. 
Dan zijn er nog verschillende gecko-soorten 
van welke bekend is dat ze de overbodig ge-
worden huidlaag opeten. 
Op een middag zag ik een van mijn Egcrnia's 
(Egernia striolata P e t e r s) , een Australi-
sche skink, die aan het vervellen was. grote 
lappen van zijn rug scheuren en naar binnen 
werken. Vervolgens kwamen de tenen aan de 
beurt en zeer zorgvuldig werd het vel er stukje 
voor stukje afgetrokken en eveneens verorberd. 
Ik vond het een nogal belangwekkend verschijn-
sel, dat mij bovendien duidelijk maakte, waarom 
ik van deze hagedissen nooit stukken afge-
worpen huid vond, zoals ik die van dc andere 
dieren kon aantreffen. Hiervoor moge ik onder 
andere verwijzen naar mijn opstel over de 
vervelling van Gerrhonotus multicarinatus 
webbii B a i r d. op bladzijde 67 van onze 
twaalfde jaargang. In aanvulling hierop kan ik 
nog berichten. dat ik nog een andere ,,Alligator-
hagedis" heb, Gerrhonotus multicarinatus 
scincicauda S k i 1 t o n, die niet vervelt zoals 
beschreven van de ondersoort webbii, maar bij 
welke de huid er in stukken en brokken af gaat. 

terrariumhouder van grote waarde. Over de optimale 
lichaamstemperatuur vinden wij Amcrikaanse onder-
zoekingen op dit gebied vermeld. 
In een volgend artikel schrijft O. E. S t r e c k over 
zijn ervaringen met de Addersoort Vipera ammodytes. 
Bijgevoegd zijn enkele fraaie opnomen van het ver-
orberen van een prooi (goudhamster). 
In het tweede nummer van de eerste jaargang komt 
van de hand van Dr H. W e r m u I h een verhande-
llng voor over Kachuga tccta. een prachtig getekende 
Indiase waterschildpad. De verzorging van dit in de 
literatuur als zeer moeilijk houdbaar beschreven dier 
blijkt best mee te vallen. 
Over de Amerikaanse sierschildpadden der geslachten 
Chrysemys, Pseudemys. Graptemys en Deirochelys 
schrijft E. F r o m m h o l d een artikel met vele 
wetenswaardigheden. 
In dit nummer wordt tevens de interessante vraag 
opgeworpen of do ringslang in staat is forellen te 
vangen; dit naar aanleiding van een fraaie foto in 
het eerste nummer, waarbij wij dit dier bezig zien 
een grote forel te verorberen. 
In de derde allevering vinden wij o.a. de ervaringen 
vermeld, die II, L e h m a n n had met zijn vuur-
salamanders, die meer dan twintig jaren in zijn bezit 
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waren. De verzorging blijkt niet mocitijk, indien men 
slechts enkele essentiele vcreisten inwilligt. 
V. D i x schrijft over hot houden van de Griekse 
landschildpad, Testudo hermanni, terwijl Dr H, W e r-
m u t h een belangrijk artikel wijdt aan het Weste-
lijke ras van de Griekse landschildpad, T. hermanni 
robertmertensi. 
Wij vernemen hoe dit ras ,,ontdekt" werd, terwijl de 
schrijver ons op belangwekkende wijze medcdcelt op 
welke manier een dcrgclijke nieuwe vorm in de 
wctenschap zijn int rede doet. Een dtiidoiijke afbeel-
ding laat duidelijk het verschil met T.h. hermanni 
zien. 
In af levering zes vinden wij woer van de hand van 
G. E. F r e y t a g een verhandeling over de bronsl 
van een der rassen van de Kleine Watersalamander. 
Exacte waarnemingen worden weergegeven, waaruit 
hel belang van geur- en optische prikkels blijkt. Dit 
artikel is een voorheeld van de wijze, waarop een 
terrariumhouder door middel van een dagboek zijn 
waarnemingen kan vastleggen. Het artikel gaat 
vergezeld van een der mooiste opnamen van een 
mannelijke Kleine Watersalamander in prachtkleed, 
die ooit genomen is. Opmerkclijk is tevens, dat 
onder de geciteerde literatuur ook voorkomt de 
bekende publicatie van M a r q u e n i e in de 
Levende Natuur (Jaargang 1953). 
Tenslotte vraagt Dr K. Abshagen onze aandacht voor 
de Axolotl. Hij behandelt de geschicdenis van ont-
dekking en import in Europa en gaat in op het 
vraagstuk der neotenie (hel verschijnsel van larvale 
kenmerken bij volwassenheid). Interessant is de 
mededeling, dat, na ontginningswerkzaamheden in 
het woongebied van dit dier, nu ook de land vorm 
gevonden wordt, waar vroegcr slechts neotenische 
Axolotls gevonden werden. 

In de zevende aflevering van dit tijdschritt wijdt 
Dr H. W e r m u t h een belangrijk artikel aan hot 
onderwerp: ,,Kan men het natuurlijke milieu van 
onze terrariumdiercn ver vangen?" Een ieder van 
onze leden wordt aangeraden deze verhandeling, 
waarin op vele aspecten wordt ingegaan, te lezen. 
Verder schrijft E. F r o m m h o l d over de Schelto 
poesik (Ophisaurus apodus), een grote pootloze ham 
dts. Wij vernemen verschillende wetenswaardigheder 
omtrent dit gemakkclijk houdbare dier, dat tegen-
woordig hclaas in de handel zeer zeldzaam is. 
Wij maken onze leden er op altent, dat onder num-
mer 336 in onze bibliotheek een boek werk is opge-
nomen onder de titel: ,,Enige verzamelde publicaties 
van diverse Amerikaanso schrijvers". 
Dit deel begint met een geillustreerd artikel van 
A r t h u r A. A l l e n met als opschrift „Voices of 
the night". De schrijver geeft een unieke reportage in 
kleuren van de mceste Amerikaanse boom-, water-
en landkikvorsen en padden. De kleuropnamen beho-
ren tot de fraaiste, die ooit gemaakt zijn. Van som-
mige soorten worden zelfs de kleurphasen weer-
gegeven. Daar een belangrijk deel der opnamen in 
de voorlplantingslijd gemaakt is, zou men de serie 
ook wel een ,,Studte in kwaakblazen" kunnen noemen. 
Andere publicaties zijn van de hand van de bekende 
herpetoloog Prof. C a g l e en gaan over schild-
padden. 
Van dezelfde schrijver is ook een artikel, getiteld 
,,Observations on the population of the Salamander, 
Amphiuma tridactylum. 
Dit laatste is een schoolvoorbeeld van een zeer goed 
opgezet ecologisch onderzoek. Belangwekkende ge-
gevens over de voortplanting worden ons mede-
gedeeld. 

v. O. 
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Aanvullende boekenlijst 
Dank zij de gewaardeerde medewerking van ons lid 
de heer J. Burgers, kon weerom een geslencilde aan-
vulling op de boekenlijst worden gcdrukt. Op aan-
vrage zal de bibliothecaris U dit lijstje gaarne toezen-
den. De heer Burgers hartelijk dank voor dit staal van 
verenigingszin. 

Voor de meeste terrariumhouders is nu de ,,komkom> 
mertijd" ingot reden, de tijd waarin reparaties aan 
terraria en installaties kunnen worden aangebracht en 
vooral waarin men zijn theoretische kennis kan vcr-
rijken door het lezen van terrariumlectuur. Denkt 
derhalve aan onze bibliotheek! Tenslotte mogen wij, 
nu de avonden lang zijn geworden, nogmaals een 
beroep op alle leden doen om eens wat copy voor 
LACERTA te leveren? Uw ervaringen opgedaan in het 
seizoen 1955 vernemen wij zo gaarne. 

Postzegel voor antwoord 
POSTZEGEL VOOR ANTWOORD 
Mogen wij er nog eens aan herinneren, dat bij cor-
respondentie met het secretariaat of de redactie altijd 
een postzegel .yoor antwoord wordt ingesloten? Dit 
wordt nog door" velen vergeten. 
Helpt mede do post ..onkosten, porti" zo laag moge-
lijk te houden, waarmce andere belangon ten zeerste 
gediend zijn. 

Rectificatie 
RECTIFICAT1E 
In het artikel van de heer G. v. d. Berg over het 
parietaalorgaan bij hagedissen op pagina 22 van het 
Decembei'-nummer komt een ijselijke slip van de 
redactionele pen voor: er staat ..meridiaanlijn", 
waar ..mediaanlijn" bedoeld is. Hagedissen, zo werd 
ons verzekerd, hebben met meridiaanlijnen — af ge-
zien van de geograNsche verspreiding misschien — 
abso'.JUt n.iots te maken. Wilt de gemaakte fout, 
waar voor onze excuses, in uw nummer corrigeren. 
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verzocht van nu af alle copie, correspondentie en bescheiden, bestemd voor de 
Redactie, te zenden aan de heer L. Wijffels, COPERNICUSPLEIN 14, 's-GRAVEN-
HAGE. 
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