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Robert Hoch, Munchen •. 

Over het voorkomen van 
Hyla arborea savignyi in Bern 
Vertaling A. T. Reijst 

Het vensterterrarium van P. Stetller le Bern. 
Naar een kleurenioto van Dr. Richard Miiller, Zoo Wuppertal. 

Als men dc prachtigc parken en dc nabije om-
geving van Bern doorkruist, zal men Hyla 
arborca savignyi niet vinden; ook niet in het 
vivarium van Dicrcnpark Dahlholzli en even-
min in de botanischc tuin. Het is in dc Wylcr-
strasse waar we deze aardige boomkikker. die 
door dc heren W . de Rover en C. F. van der 
Bund linca recta van Elba naar Bern werd 

overgebracht, moeten zoeken. Daar, op nummer 
21, bij dc heer P. H. Stcttler, lid van LACER-
TA, leeft de kikker in het illustcrc gezclschap 
van ongclooflijk mooi gekleurde Afrikaanse en 
Amerikaanse boomkikvorsen in een groot ven-
sterterrarium, dat dc illusie van het tropisch 
regenwoud wckt. 
Het is dus in zeer beperkte zin, dat Hyla arbo-

49 



rca savignyi in Zwitscrlands hoofdstad voor-
komt, maar waar hij er voorkomt is het in zeer 
aantrekkelijke realiteit. 
Het is avond; zo'n heerlijk rustige avond na de 
volbrachte dagtaak, uren, die de dieren- en 
plantenvriend in de hem dierbaar geworden 
omgeving, bij de schcpsclen die hij verzorgt, 
zo gaarne doorbrengt. 
Als schimmcn glijden de merkwaardige Vlie-
gende Eckhoorntjes, Glaucomys volans. om de 
klimboom in hun ruime kooi en zacht, haast 
teder rocpen de Brilvogels, Zostcrops palpe-
brosa. in het vertrek daarnaast. Een lichtgroene 
glans, weldadig voor het oog, straalt uit de 
aquaria. De koddige vormen van welzen en 
andere vissen komen duidelijk zichtbaar naar 
vorcn om even later weer te verdwijnen in de 
plantenpartijen. En wat een kleurcontrast ver-
tonen dc Vuurstaartcn, Labeo bicolor, met hun 
fluweelzwarte lichamen! 
Maar steeds weer wordt het oog, als door een 
magische kracht, getrokken naar het grote tro-
picarium met zijn vele cpiphytisch groeiende 
planten. Dc grote ruiten, die ze van ons ge-
scheiden houden, zijn ternauwernood zichtbaar; 
het is alsof het hele vertrek mededeelt in deze 
rustige, groene pracht. 
Daar begint zich iets te roeren tussen de bladc-
ren van Tillandsia. Cryptanthus en hoe dczc 
tropenkindcren verder mogen heten. Dc kikkers 
gaan grootscheeps op jacht naar de gonzendc 
insecten, die de zorgende terrariumvriend hen 
gebracht heeft. 
Wie zou niet bij het zien van dc originelc 
acrobatentoercn van het bckoorlijke draaien van 
de kopjes van die kleine, jagende kikvorsen ge-
spannen toekijken en zich over hun schoonheid 
verheugen? Daar wordt een ijver ontwikkeld, 
die men haast uit de zwarte, glinsterende ogen 
kan lezen. Dan begint er een te kwaken en een 
tweede kikvors valt in; bij het optisch genot 
voegt zich het acoustische. Duidelijk kan men 
de roep van Hyla raddiana van die der overigen 
onderschciden. 
Met een kwieke sprong kletst er een tegen dc 
ruit, vlak voor de toeschouwer. De iichtge-
kleurdc buik met de typische korrclhuid zit 
tegen het glas geplakt. De kikker begint nu 
snel, maar voorzichtig naar beneden te klau-

Hct onderstaande is een vcrkorte en gewijzigde 
vorm van een door mij voor de Amsterdamse 
werkgroep gehouden lezing, waarin de meest 
voorkomende ziektegevallen rondom het pas 
ontvangen dier, voor zover deze uit de percen-
tages der gesccteerdc dieren zijn afgelcid, be-
sproken werden. 

Een nog door vele tcrrariumhouders aangehan-
gen idee is, dat amphibien en reptielen op een 
zo laag ontwikkelingsniveau staan, dat zij van 
de milieuvcranderingen, ondcrgaan voor ze in 

teren. Daarbij is goed te zien hoe dc hecht-
schijven van de tenen werken. 
W a t wil toch de kleine kikker die daar zo 
druk langs de voorruit rondspookt? Het kan de 
verbaasde terrariumvriend niet ontgaan, dat het 
dier een bepaald doel heeft. Dan wordt het 
plotseling duidelijk — hij wil naar de plaats, 
waar de twee schuifruitcn van het terrarium 
bijeenkomen en een smalle spleet openlaten. En 
voordat men erop verdacht is, is de groenrok 
door deze kicr heen, kijkt eens bedachtzaam 
in het rond en springt met een fiksc boog dc 
kamer in. Natuurlijk wordt hij weer in zijn rijk 
teruggebracht. Maar hoc vaak men dat ook 
doet, even vaak gaat hij weer zijn eigen weg. 
En dat mag natuurlijk niet. Iedere avond als 
het licht in de kamer brandt, herhaalt zich dit 
spel. Tot nog toe eindigde het steeds goed. 
Laat men echter de kikker begaan, dan is er 
steeds weer een ander plaatsje waar hij van 
zijn omzwervingen uitrust. De ene keer is het 
een blad van de Philodcndron duisbcrgii, of 
van een orchidce op dc vensterbank, dan weer 
de kap van de schemcrlamp of het rugschild 
van de opgezctte schildpad op de kast. Eens 
was hij nergens meer tc vinden en de hele dag 
verkeerde men in zorg en angst om het ver-
dwenen diertje. Toen, plotseling, wccrklonk zijn 
luid gekwaak vanuit de kap van de buislamp-
verlicbting, waardoor het dier zijn vcrblijfplaats 
verried. 
Men zou kunnen denken dat het steeds een 
andere kikker is, die op reis gaat. Maar altijd 
is het hctzclfdc dier, want zijn kleur en teke-
ning, geclgroen met regclmatig versprcidc, grote. 
ronde, bruine spikkcis, sluiten vcrwarring met 
de andere kikvorsen uit. 
W a t kan toch de beweegreden zijn tot zulk 
merkwaardig gedrag bij deze ene kikker? Zou 
het licht in de kamer (licht — voedsel) de kik-
ker tot zijn uitstapje nodigen? Wij zullen wel 
nooit een bevredigende verklaring voor het 
gedrag van dit ene diertje kunnen vinden. Maar 
het voornaamste is toch te merken, dat men er 
genoegen aan beleeft deze eigenzinnige Elba-
boomkikker in zijn gedoe gade te slaan. 

Overgenomen uit het ..Nachrichtenblatt" 
van de Aquariumvereniging Bern. 

het terrarium terechtkomen, weinig merken. 
Niets is in feite minder waar. Elk levend orga-
nisme kan. in de tijd, opgevat worden als een 
ingewikkclde reactieketen, waarvan iedcre scha-
kel een momentaan product van erfelijk ge-
geven en direct milieu is. Ieder individu luistert 
nauw naar de voorwaarden, die in zijn stand-
plaats heersen. daar het een van de nood-
zakelijkheden van zijn bestaan is. Het leven 
van een terrariumdier blijft slechts dan gehand-
haafd als dc milieuverandering niet van dus-
danige aard is, dat hij een bepaaldc drempel-

J. Bovenkerk Jr., Amsterdam: 

Ziekten bij terrariumdieren (I) 
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waarde overschrijdt (die, welke de reactieketen 
van lcvensprocessen onderbreekt), dus aan-
sluiting vindt in voedsel, temperatuur, vochtig-
heidsgraad, licht. bodcmhoedanigheid, beplan-
ting, hoogte, etc. 
Als voorbeeld wordt hier voor een aantal 
dieren de optimalc- of voorkcurstemperatuur 
vermeld. De optimalc temperatuur is die, in 
welke het dier in actieve toestand de meeste 
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energie spaart, de oxydatieve stofwisselings-
processen het geringst zijn. Dit wordt gemeten 
aan de ademfrequentie, het aantal ademhalingen 
per minuut. 
diersoort opt. temp. °C. aantal 

proefdieren 
Agama stellio -15,59 + 0,33 100 
Tarentola mauritanica 37.00±0.23 100 
iacerfa viridis 41,29 ±0,26 200 
Laccrfa agilis 38,57 ±0.22 200 
Lacerta vivipara 37,37 ±0,16 200 
Anguis fragilis 28.38 ±0,29 500 
Bufo bufo 27,9 ±0,54 250 
Bufo viridis 32,9 ±0.65 300 
(De temperaturen zijn van Prof. Dr K. Hertcr, 
..Vergleichende Physiologic der Ticre , deel II. 
1950). 
1. Lacerta agilis 
Bij 20°C 21 adembewegingen p. min. 
„ 36°C 38 „ „ „ „ 
„ 38°C 23 
,. 41°C. 40 „ „ „ „ 

2. Agama stellio 
Bij 43°C 130 adembewegingen p. min. 

„ 45,59°C. ... 54 „ „ „ „ 
,. 48°C 128 

3. Anguis fragilis 
Bij 32°C 34 adembewegingen p. min. 

„ 28,38°C. ... 23 
„ 26°C 32 

Vooral Agama stellio is een fraai voorbeeld. 
hetwclk overigens geheel willekeurig is en 
niet uitgezocht voor dit ondcrwerp. 
Bij de vegctatie spclen niet alleen de soorten 
een rol, maar ook dc dichtheid van de be-
groeiing, de vcrdampingsgraad, de uitwisseling 
van koolzuur, kortom, al die factorcn, die het 
microklimaat bei'nvlocden. 
Ook bij die dieren, die in leven blijven, is de 
verandering een inbreuk geweest, een vcr-
breken van het evenwicht, zij waren in staat 
zich aan- — of beter in- — te passen op het 
nieuwe milieu, te acclimatiscren, een hcrstel 
tot een nieuw biologisch evenwicht. 
In zo'n geval zien we, dat na een aanvanke-
lijke, meer of minder sterke, vertraging in het 
levensrhythme het dier weer levenslustiger 
wordt, dat het na in het begin voedsel gewei-
gcrd te hebben, weer spontaan tot eten komt. 
het zijn apathische houding vcrliest en s avonds 
weer een schuilplaats voor de nacht opzoekt. 
In een ander geval necmt de apathie toe. het 
dier blijft ook s nachts op het zand liggen. 
het doet geen moeite voedsel tc grijpen enz. 
Aan het achtcrwege blijven van de mcest essen-
tiele primaire instincthandcling n.l. die voor 
het behoud van het individu. kunt u merken 
hoe ernstig de verstoring van het evenwicht 
is. Ziek in de gewone zin van het spraak-
gebruik is het dier niet, het vindt geen aan-
sluiting aan het nieuwe milieu, waardoor de 
innerlijke harmonie in de basale stofwissclings-
keten verstoord is. Dczc dieren zijn het, die 
binnen drie maanden tot een half jaar stcrven, 
zonder dat bij de sectie een anatomischc afwij-
king, bchoudens de lever-atrophic door honge-
ring, is waar te nemen. 
Een derde vorm is een labielc tussentocstand. 
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een chronisch achterblijven in levensactiviteit; 
de reactieketen is weliswaar niet onderbroken, 
maar ook een volledige aanpassing is niet 
gclukt. Het dier is dan veel trager dan op 
de plaats van herkomst, het laat zich zonder 
veel verweer grijpen, hoogstens beperkt het 
verzet zich tot een opeenklemmen van de kaken 
bij de gedwongen voedering. W e pogen dan 
door allerlci tocvoegingen als vitamineprepa-
raten het dier weer te activeren. Veelal grijpen 
we naar de in olie opgeloste vitamine A-D-
preparaten. Gewenst lijkt mij, dat we daar 
gistvlokken, of gist in andere vorm, voor het 
zeer belangrijke en uitgebreide vitamine B-com-
plex, en het vitamine C. aan toevoegen. Bij 
beide behoeven we niet bang te zijn, dat we 
het dier door overdadige toediening een ver-
vetting bezorgen, zoals nogal eens voorkomt 
bij A-D. 
Het toedienen van vitamines berust op een 
poging om de gestoorde of vertraagde schake-
lingen in de reactieketen te activeren. Voor 
elke trap in de reactieketen, die we leven 
noemen, is een enzym, ferment of biokataly-
sator nodig, die specifiek is voor die schakel. 
Een enzym neemt niet zelf aan de reactie deel, 
maar is de activator, versneller of vertrager 
van het proces. Het is samengesteld uit een 
eiwit als drager, waaraan het werkzame be-
standdeel chemisch gebonden is. Het laatste 
bestaat vaak uit een vitamine en daarom beho-
ren zij tot de onmisbare stoffen voor het orga-
nisme, dat zelf niet meer in staat is deze te 
synthetiseren. 
Daar we veelal bij de terrariumdieren niet 
weten welke schakel in de keten onvolledig 
functionneert en ook het ferment niet kennen, 
dat werkzaam is bij die schakel, is het min of 
meer willekeur, dat we genoemde vitamines 
toepassen, met de hoop, dat we goed gegokt 
hebben. 
Soms ontvangen we een dier, dat aanvankelijk 
gunstig reageert op de verandering, voedsel tot 
zich neemt, levendig is, bijt en slaat met de 
staart als het gegrepen wordt. Na verloop 
van tijd neemt de reactiviteit af, het dier 
wordt minder beweeglijk, blijft de gehele dag 
op dezelfde plaats liggen, begint voedsel te 
weigeren en, wat een kenmerkende eigenschap 
bij deze afwijking is, het dier zit voortdurend 
te gapen, wel te onderscheiden van „luchthap-
pen" en met de bek open blijven zitten, wat we 
respectievelijk waarnemen bij longontsteking 
en te hoge temperatuur in de bak. Het is een 
langzaam vaneen gaan, gevolgd door een 
sneller sluiten. Het voedsel blijkt bij dergelijke 
gevallen overwegend meelwormen of kakker-
lakken te zijn geweest. 
Bij sectie zien we een vergrootte lever door 
een vettige degeneratie van de levercellen. 
W a a r de lever een der belangrijkste organen 
voor de stofwisseling is. eindigt dczc verstoring 
vrijwel altijd dodelijk. Bij de mens treffen we 
een overeenkomstige afwijking aan bij chro-
nische bierdrinkers en -gastronomen. De lever-
cellen zijn voortdurend overbelast door te vet-
en koolhydraatrijk voedsel. waarbij de verbran-
ding te gering is. 

Theoretisch zou bij de mogelijkheid van een 
vroegdiagnose — dus in de aanvang van de 
ziekte — een tegelijk vasten en temperatuur-
verhogen in het terrarium, tevens toedienen 
van Pyrodoxine, ook wel vitamine B6 genoemd 
en de plantengroeistof Bios I., het Meso-Inosit 
(Hexaoxycyclohexaan) een genezing kunnen 
bevorderen. 

Voor de steden zijn we, wat de voedselvoor-
raad voor onze dieren betreft, vooral in de 
winter veelal aangewezen op meelwormen, de 
larve van de meeltor, vliegen en vliegenmaden 
in het visseizoen en regenwormen. Een enkel 
lid heeft een wasmottenkweek weten aan te 
leggen; slechts bij uitzondering is de stedeling 
in staat regclmatig over het zo nodige ,,weidc-
plankton" te beschikken. 
De vliegenmaden, die we in onze terraria 
deponeren, zijn overwegend die van de blauwc-
en groene vleesvliegen (Caltiphorinae). Onder 
de laatstgenoemde komt een soort voor, Lucilia 
bufonivora, die de eieren bij voorkeur afzet 
op salamanders, kikkers en padden. De uit-
komende larven kruipen o.a. de neusgaten 
binnen en parasiteren in de verschillende orga-
nen, b.v. de hersenholte. Bij de verpopping 
komen zij weer naar buiten en kunnen wij 
padden tegenkomen waar uit de neusgaten een 
tros poppen hangt. Een andere theorie is, dat 
de kikker een vlieg ophapt, die rijpe eieren bij 
zich draagt. 

Bij amphibien, in het bijzonder de groterc ge-
importcerde vorsen en padden, welke gcvoed 
worden met grote vliegen, meelwormen en 
kakkerlakken etc., treedt nog al eens, door 
ophoping van harde onvertcerbare chitine-
resten, een zeer moeilijke defaecatie op, welke 
gepaard kan gaan met een uitstulping van de 
endeldarm. Separatie van het dier in een klein 
bakje met koud water, waterstand ongeveer 
2—3 cm, met dagelijkse verversing, is veelal 
voldoende om de prolapsus op te heffen. 

Geven we overwegend rood voer als regen-
wormen, rode muggenlarven, tubifex of stukjes 
rundvlees aan b.v. salamanders, dan uit zich 
de onvolkomen aansluiting in de voedsclkcten 
door een sterke gasontwikkeling in de darm, 
die zo extreem kan worden, dat de salamanders 
met dc buik naar boven aan het wateroppervlak 
komen drijven, onvermogend tot duiken. Een 
voorzichtig stuwen in de richting van de bek 
heeft in sommige gevallen tot resultaat. dat 
de salamanders het voedsel. gcdeeltelijk ver-
teerd, teruggeven en ook de gassen kunnen 
ontsnappen. Slechts in weinige gevallen zien 
we een spontane genezing, de mecsten eindigen 
met de dood. 

W a a r we bij amphibien, gevoed met sterk 
chitineuze dieren, veel prolaps zien optreden, 
zien we bij de reptielen door dezelfde oorzaak 
zeer vaak een darmstenose. vooral bij de alles-
eters o.a. Iguana, maar ook bij Coronclla 
austriaca. Lacerta vivipara. Lacerta viridis, 
Lacerta lepida enz. Een harde chitine-prop. 
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of zelfs een druivenpit (zoals bij een groene 
Icguaan) is de aanleiding tot de plaatselijke 
vernauwing. de prikkel wekt een tonischc con-
tractie op van de darmwand. Voor de ver-
nauwing is de darm opgeblazen als een 
luchtballon door de door bacterienwerking 
gistende voedsclprop. Aan de poten nemen wc 
oedemen (zuchtige zwelling) waar. De spoe-
dig intredendc dood wordt in eerste instantie 
wel veroorzaakt door de auto-intoxicatie, een 
vergiftiging door de stofwissclingsproducten 
van de rottingsbacterien, die door de darmwand 
heen in het bloed komen. Wanneer we waar-
nemen, dat de defaccatie uitblijft, moet direct 
gestopt worden met voederen. Treden ook de 
genoemde verschijnselen op, dan kan onze 
enige poging bestaan door te probcren de 
pcristaltiek, dc normale van voren naar achte-
ren voortschrijdendc spiraalvormige samentrek-
kingen van maag en darm, waardoor de darm-
inhoud wordt voortbewogen, op te vocren, met 
de hoop, dat deze nog in staat is de plaatselijke 
tetanic op te heffen. Mogelijk zouden ook 
hiertoe clysmata vanuit dc cloaca geprobeerd 
kunnen worden. Alle middelen, die maar een 
fractie van succes kunnen inhouden, moeten 
geprobeerd worden, daar bij nalaten onher-
roepelijk de dood volgt. 

Door de milieuverandering treedt over de hele 
linie een terugval op van de weerstand. wat 
zich uit in de grotcre mate van vatbaarheid 
voor allcrlci infectiekiemen. Het perifcre auto-
nome zenuwstelsel vormt door het gehele orga-
nisme een geheel en is intrinsiek verbonden 
met het bindwccfscl. De reactie op een plaatse-
lijke prikkel — een onvoldoende aansluiting 
aan een nieuw milieu — uit zich op de zwakste 
plaats in het lichaam in het orgaan, waar de 
minste weerstand heerst, de z.g. locus minoris 
resistentiae. Individueel zullen sterke verschil-
len aantoonbaar zijn. Zo zal het ene dier op 
b.v. te koudc temperatuur anders reagcren dan 
het andere; het ene dier krijgt longontsteking, 
een ander van dezelfde soort en onder dezelfde 
omstandigheden slechts een vertraagde stof-
wisseling. (wordt vervolgd) 

Atrophic, vcrmindering in grootte en functie; 
Stenosc, vernauwing; Tonischc contractic, hef-
tige samentrekking; Tetanic, kramp, kramp-
achtigc samentrekking; Clysma. lavement; Peri-
phery, autonomc zenuwstelsel, het omtrekzenuw-
stelsel, voor zover dat de functies regclt welke 
onafhankelijk van wilsinvloeden zijn. 

Chamaeleo jacksoni B o u l e n g c r , een driehoornig kameleon uit Brits Oost-Afrika. Het is 
een van die zclden gei'mporteerde soorten, welke levendbarend zijn. Tot voor kort ondcrscheidde 
men twee rassen, waarvan het ene hoorndragende, het andere hoornloze wijfjes had. Daar 
cvenwel beide vormen naast elkaar in hetzelfde gebied blijken voor te komen. kon deze 
scheiding niet gehandhaafd blijven. Dat er zowel gehoornde als ongchoornde wijfjes in deze 
soort voorkomen. is een van de vele raadselen waarvoor deze merkwaardige reptielen ons 
plaatsen. Het afgebeelde dier is — voor kameleons een tamclijk uitzonderlijk gcval — 
een mannetje. 

Foto: C. v. Doom Cliche: Blijdorp Gcluiden 
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Josef Knarr, Ludwigshalen: 

Terrariumkunde en verantwoordelijkheid 
Wij terrariumhouders vormen slechts een be-
trckkclijk kleine groep dierenvrienden, maar de 
verzorging van onze dieren is zeer intensief. 
Onze plccgkinderen, door ons vaak jaren lang 
verzorgd, zijn als het ware door vriendschaps-
banden met ons verbonden. Wij moeten trach-
ten tot dc individualiteit van onze dieren door 
tc dringen. Ovcreenkomstig de oorspronkelijke 
Icvensgcbieden moeten wij probcren hun ook 
in onze terraria gelijksoortige voorwaarden te 
vcrschaffen. De moeite. die wij ons dan gc-
troosten, leidt echter ook tot grotcrc vreugde, 
die wij aan de eenmaal gewende dieren beleven. 
Dicrenvcrzorging vormt gelijktijdig een ver-
plichting, aangezien wij de vcrantwoording voor 

In het Novembernummer van dczc jaargang 
(bladzijde 13) bestrijdt de heer Van Oyen 
mijn mening, dat van het voortbestaan op de 
Gooise heide van de smaragdhagedis op de 
duur nicts kan komen, omdat daarvoor onze 
zomers tc koel zijn, waardoor dc ontwikkeling 
van het embryo in het ei dusdanig langzaam 
verloopt, dat dit niet voor het invallen van de 
winter het ei zal verlaten, waarbij wij in aan-
mcrking moeten nemen, dat ook al dc copulatie 
en dientcngevolge de eiafzetting veel later 
plaats hebben dan in Zuidclijker strcken. 
De heer Van Oyen meent dc juistheid van 
mijn conclusie in twijfel tc moeten trekken door 
tc vvijzen op het voorkomen van deze hagedis 
in de Mark Brandenburg. 
Ik zou de schrijver er op attent willen maken, 

Reeds enige dagen was een parclhagcdis bezig 
een kuil te graven in een van de hocken van 
mijn buitentcrrarium. Het dier groef slechts af 
en toe wat, maar zo langzamerhand was er een 
nogal grote en vrij diepe kuil ontstaan, met 
daarvoor een grote hoop mul zand. Toen ik 
echter op een morgen voor het terrarium stond, 
zag ik dat de kuil verdwenen en alles weer 
keurig vlak gemaakt was. Dc hagedis zag ik 
niet, maar ik begreep natuurlijk direct, dat het 
dier haar eieren had afgezet. Ik staple aan-
stonds in het terrarium om zc cr uit te halen. 
Dit vie! niet mee, want de eieren bleken niet 
OD dc plaats te liggen, waar dc kuil was ge-

een wezen op ons nemen, dat vaak in ver-
afgelegen landen is gevangen. Alleen wanneer 
het, door ons vermogen om zich in tc leven. 
gclukt, het dier in zijn gevangenschap levens-
waardige voorwaarden tc verschaffen, voldoen 
wij aan de door ons opgenomen vcrplichting. 
Wij willen vcrzorgers zijn, die ook het dier 
achting en liefde toedragen en wij willen geen 
dicrenvcrbruikers zijn, die er een soort sport 
van maken, de bezetting van hun terraria voort-
durend tc laten wisselen. 

(Uit Mittcilungsblatt der Confederation 
Europaischer Vivarianer). 

(Vert. A. T . Reyst). 

dat dczc Mark Brandenburg zo'n slordigc zes-
honderd kilometers oostelijk van de Gooise 
heidc ligt; dat daar een zuiver landklimaat 
hcerst met een gemiddeld jaarlijks temperatuur-
vcrschil tussen de warmste en koudste maand 
van 25° tot 30° Celsius en dat de Gooise heidc 
juist aan dc rand van het Zeeklimaat ligt met 
slechts 15° C. temperatuurverschil tussen de 
warmste en koudste maand. Daar is dus niet 
alleen de winter strcnger, maar ook dc zomer 
hetcr dan op de Gooise heide. En ondanks die 
warmere zomer werden de mceste jongen waar-
schijnlijk pas een flink eind in September 
geboren. 
Naar mijn mening zijn dit geen van alle feiten, 
die het inburgeren van de smaragdhagedis op 
de Gooise heide aannemelijker maken. 

graven. Ik bemerkte dat het dier eerst verticaal 
— dat was dan die diepe kuil — en vervolgens 
afgebogen en meer horizontaal was gaan gra-
ven. De eieren lagen ongeveer 40 cm van de 
oorspronkelijke kuil verwijderd en zaten 28 cm 
diep, wat ik nagemcten heb. Ik heb twee flinke 
emmcrs zand moeten weggraven voordat ik ze 
vond. Van de gang, die de hagedis heeft moeten 
graven, vond ik niets terug; hoewel dc aardc 
in het terrarium vrij los is, mcende ik cr toch 
wcl wat van tc zullen vinden. Zou het moedcr-
dicr de gang weer gevuld en de grond aan-
gcdrukt hebben, nadat zij de eieren heeft af-
gezet? 

D. P. van Wijk, Bussum: 

Nogmaals de smaragdhagedis in Noordeli jke streken 

S. H. Kattouw, Deltzijl: 

Eierafzetting bij de Parelhagedis 
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In LACERTA, April 1955, schreef de heer Dc 
Vlccschauwcr dat zijn parclhagcdis boven het 
legsel een heuvcltje van aardc had gevormd. 
Wellicht heeft dc hagedis in dat terrarium niet 
diep genoeg kunnen graven en daardoor de 
eieren in een vrij ondiep kuiltje moeten af-
zetten, maar er ter extra bescherming een flinke 
hoeveelheid zand opgebracht. 
Het legsel dat ik heb opgegraven — in het 
begin van dc maand Augustus — bestond uit 
zestien eieren. Ik heb ze bewaard in een aceti-
fies, een glazen bak, die ongeveer 60 cm hoog 
en 20 cm lang en breed is. Op een laag van 
30 cm veengrond liggen de eieren —i op kleine 
afstanden van elkaar — bedekt door een laag 
zand van ongeveer 10 cm dik. Bij mooi weer 
stond de bak steeds in de zon. De verticale 
wanden van dc fles had ik echter met wit 
papier afgedekt, om te voorkomen dat de inhoud 
te warm zou worden. Scdert begin October 
brandt er een klein lampje boven. 
Ongeveer twee maanden nadat de eieren waren 
afgezet, heb ik er een van geopend en een bijna 
volgroeid jong gevonden. Ik verwacht nu ieder 
ogenblik dat de jongen zullen uitkomen. Ge-
beurt dat, dan zal ik hierovcr nog iets mede-
delen. 

CONFEDERATION EUROPAISCHER VIVARIANER. 
C.E.V., Dr. E. Meder, Luitpoldstrasse 12, Neustadt 
Weinstrasse, Deutschland. 
Als de mens bedenkt, dat in deze tijd de beslissing 
is aan lieden — partijfiguren — wier denken op bio-
logisch gebied in het algemeen niet ver boven mid-
deleeuws peil reikt, terwijl het deze mensen zijn, 
die ook voor de biologische belangcn van de Euro-
peaan opkomen, komt men tot de conclusie, dat de 
huidige situ at ie in hoge mate alarmerend is. Dit is 
een van de gedachlen die aan de Confederation Euro-
paischer Vivarianer ten grondslag liggen. In het 
najaar van 1953 groeide onder de bezielende leiding 
van Dr. Erich Meder in Duitsland een band tussen 
bekende en gedegen beoefenaren van terrarium en 
tiquariumliefhebherij uit geheel Europa en bracht hen 
bijeen in een soort club, waarvan het streven gcricht 
is op een verdieping in de beleving van de liefheb-
berij. Het zijn dus niet de banden van een vereniging, 
die deze aquarium- en terrariumhouders bijeenhouden. 
De deelnemers aan de confederate correspondercn 
met elkaar over bepaalde problemen; de club geeft 
een blad uit, het Mittcilungsblatt der C.E.V.t waarin 
nu en dan de vruchten van die correspondentie wor-
den gepubliccerd, evenals artikelen, die op een bij-
zonder hoog peil staan. Het accent ligt hier uiteraard 
op de aquaristiek. 
De Confoderation is een zeer belangrijke Europese 
aanwinst, die wij zeer in de belangstelling kunnen 
aanbevelen. 
Men kan zich op het Maandblad der C.E.V. abon-
ncren door het daarvoor verschuldigde bedrag ( / 6,25 
per jaar; / 3,15 per halfjaar) voor 1 Juli 1956 te 
gireren op postrekening 345369 l.n.v. F. M. Ingen 
Housz, Pasteurlaan 69, Eindhoven, onder vermelding: 
Abonnement C.E.V. 1956. 

Boekbesprelcing 

Hij Alfred Kernen te Stuttgart verscheen dan de door 
Christoph Schcrpncr opnieuw bewerkte Terraricnkunde 
van D r W. K l i n g e l h o f f e r . Het gehele werk 
verschijnt thans in vier delen, waarvan het eerste 
het technische en algemene gedeelte bevat. Het boek, 
dat 169 pagina's beslaat en met een kleurenplaat en 
75 zwarte afbecldingcn gei'llustreerd is, kost DM 13.40. 
Klingelhoffer's Tcrrarienkunde is voor beginnende en 

ervaren lielhebbers zowel als voor lieden van de 
wetenschap, het belangrijkste werk dat op dit gebied 
verschencn is. Toen de eerste uitgave ongeveer 25 
jaar geleden het licht zag, bleek het boek in een 
grotere behoelte te voorzien dan schrijver en uit-
gever hadden vermoed. Na zeer korte tijd was het 
werk geheel uit verkocht en ook antiquarisch nergens 
meer te krijgen. Helaas heeft Dr. Klingelhoffer de 
nieuwe triomltocht van zijn levenswerk, aan de her-
druk waarvan hij steeds heeft gewerkt, niet meer 
mogen ineemaken. 
Het is een uitstekend idee geweest dit boek thans in 
vier delen te brengen, die elk een op zichzelf staand 
geheel vormen. Het zal menigeen thans gemakke-
lijker vallen zich een zo kostbare uitgave aan te 
schaffen. 
In zijn nieuwe vorm wijkt het boek sterk van de 
eerste uitgave af. Het is gedrukt in een handiger 
formaat en op veel beter papier, terwijl de omvang 
ervan zeer is toegenomen. Een gedeelte van dc tekst 
werd in een kleinere letter gezet om aan overzichte-
lijkheid te winnen. 
Ook de indeling van het werk is anders en beter 
dan voorheen. Na een korte inleiding volgt ccn be-
spreking van warmte en verwarmingstechniek, daarna 
een verhandeling over de betekenis van het licht voor 
het terariumdjer en over de hulpmiddejen om een goede 
terrariumverlichting te bereiken. Vervolgens komt de 
bouw van het terrarium ter sprake, voorls de opstelling 
en inrichting van het terrarium on het onderhoud 
ervan. Van belang is het hoofdstuk over de voedsel-
voorziening: niet steeds even practisch is dat gedeelte 
wat aan de vangst en verzending van lerariumdieren 
gewijd is. 
Op de volgende bladzijden komt een zeer interes-
sant onderwerp aan de orde: het openluchtterrarium. 
De verwarmdc kas, dc droom van iedere terrarium-
lieihebber, is daarna een punt van bespreking. Een 
uitvoerige behandeling van het onderwerp: ziekten 
bij terrariumdieren en een korte uiteenzetting over 
de rechtskundige positie van de houders van minder 
onschuldige terra riumdieren, sluiten het werk af. 
Het lijdt geen twijfel of dit boek is bij Schcrpner en 
de uitgever in goede handen. De be werking, die 
waarschijnlijk voor een bolangrijk deel door Klingel-
hoffer zelf nog werd verricht, heeft dit werk zeer 
in waarde doen toenemen. Ten onrechte even wel, 
heeft men, naar het mij wil voorkomen, niet steeds 
voldoende van het onde kunnen scheiden, waardoor 
wij in dit boek nog dingen aantreffen, die we er niet 
meer in zouden verwacht en. De ,,dierenkoffer" van 
Dr. Klingelhoffer en hcl scharnierende deurtje in de 
zijwand van het terrarium zijn daar voorbeelden van. 
Met dit eerste deel van de nieuwe f,Klingelhdfler" 
in handen is het niet overdreven te bewcren, dat 
deze uitgave van grote betekenis za] zijn voor de 
terrariumkunde en haar vrienden. Dank zij bewerker 
en uitgever is dit standaardwerk van de grootmeester 
der terrariumkunde nu weer voor iedereen beschik-
baar. Als een terra riumhouder zich een boek zou 
moeten aanschaffen, is het zonder twijfel dit. 

L. W. 

Bij de uitgever Walter de Gruyter en Co., te Berlijn 
verscheen in de serie Das Tierreich van de Sammlung 
Goschen het tweede deel (band 442): Schwamme und 
Hohltierc van de hand van Dr H a n s - J o a c h i m 
H a n n e m a n n . Het boekje, dat 95 pagina's telt 
en met 80 afbeeldingen gei'llustreerd is, kost inge-
naaid D.M. 2.40. 
In onze kringen verdient dit werkje speciaal de 
aandacht van degenen, die zich op de verzorging 
van het zeewateraquarium toeleggen. In dit boek 
worden twee hoof daf del ingen van veelcelliyen be-
sproken, die voornamelijk in zee leven en waarvan 
de eerste qroep, waarbij nog geen echte weelsels en 
organen optreden, als de Spongia of Porilera bekend 
staan; de Kalk- en Kiezelzwarnmen. De tweede stam 
bestaat uit vormen waarbij huidweefsel, zenuwen en 
spieren reeds ontwikkeld zijn; de Coelcnteratcn. Deze 
laatste hoofdafdeling omvat polypen en andere netel-
dieren, bekerdicren, bloemdieren en kwallen. 
Zoals voor de Sammlung Goschen gebruikelijk, behan-
delt het werk de verrichtingen en bouw van het 
lichaam der besproken dieren en geeft een overzicht 
van de bestaande vormen. Ook dit zeer verzorgde 
deeltje bevat een grote hoeveelheid nuttige gegevens 
in een uitstekend bruikbnre vorm. 

L. W. 
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Vraag en aanbod, rullrubriek De Lacerta-bibliotheek 
De heer Mr. B. W. F. Paauwe, Lange Kerkdam 44 
te Wassenaar biedt, in verband met verhuizing, ter 
overname aan: 
Groot oerwoudterrarium (175x85x80 cm) met daar 
bovenop passend aquarium met een inhoud van 1000 
liter. De totale hoogte bedraagt 210 cm; het is ook 
mogelijk terrarium en aquarium afzonderlijk op te 
stellen. Beide bakken hebben een fraaie berotsing, 
zijn voorzien van zowel T.L.- als gloeilampverlich-
ting. Totaalprijs / 600.—. 

Ons lid P. H. Stettler, Wylerstrasse 21, Bern, Zwit-
sorland, wil enkele exemplaren Pipa sncthlageae 
kopen en vraagt wie hem daaraan kan helpen. i 

Ons lid de heer L. Wijffels, Copernicusplcin 14, Den 
Haag, biedt ter overname aan: Ditmars, The reptiles 
of the World, en Barbour and Carr, Antillean Ter-
rapins, voor resp. / 30.— en / 20.—. 

Natuursiudieweek 
25 Augustus tot 1 September 1956 
Voor de N.B.A.T.-ers zal dit jaar wederom een 
natuurstudieweok worden georganlseerd. Als gasten 
van het recroatieoord ,,Morgenrood" te Oisterwijk, 
dat het midden houdt tussen een hotel en een jeugd-
herberg, zullen talrijke bondsleden in staat zijn deel 
te nemen aan een aantal belangwekkende excursies 
in, en per touringcar ook buiten, bet Brabantse ven-
nengebied. De kosten bedragen / 42.— per deelnemer. 
Voor inlichtingen wende men zich tot de heer C. 
Slegtenhorst, Melchior Treublaan 4 te Leiden. 

Werkgroep Amsterdam 
Op 17 Januari hield de Amsterdarnsc Werkgroep de 
eerste bijeenkomst in dit jaar. Deze avond werd 
gewijd aan een lezing door de Heer Brehm over het 
onderwerp Verlichting en Verwarming van het ter-
rarium. In de maand Februari kwam men, met het 
oog op het slechte weer, niet bijeen. De Maart-
vergadering, gehouden op de twintigstc, werd voor 
het grootste deel besteed aan verdere wisseling van 
gedachten over het thema Verlichting on Verwarming. 
Een samenvatting van het besprokene op deze avon-
den zal in Lacerta worden geplaatst. 

De tentoonstelling te Roeselare 
Wij willen er speciaal de aandacht van onze leden 
in Belgie op vestigen, dat van 1 t/m 22 Juli 1956 ter 
gelegenheid van het Rodenbachjaar, een zeer belang-
rijke natuurhistorischc tentoonstelling zal worden ge-
organiseerd door de Vereniging ,,Sea lares", waarvan 
het secretariaat berust bij de Heer Manhaeve, St. 
Hubrechtstraat 90 te Roeselare. 
De tentoonstelling, waarop aquaria, terraria en col-
lecties geprepareerde vogels te zien zullen zijn, zal 
worden ingericht in de grote zaal van het ,,Scala", 
dal aan de Ooststraat te Roeselare gclegen is. 
De Vereniging Lacerta zal op deze tentoonstelling 
worden vcrtegenwoordigd door de Heer Lepeer. De 
medewerking van Belgische en Nederlandse leden 
wordt gevraagd. Speciaal inzendingen van schild-
padden, salamanders en boomkikvorsen zullen op 
hoge prijs worden gesteld. Werkt alien mede! 

Importdienst 
De beheerder van de Importdienst, de heer J. 
Nagtcgaal, is thans in militaire diensl opgeroepen 
en daardoor niet in staat zich nog langer met de 
zorgen van deze diensl te belasten. Voor de belang-
rijke en interessante functie, die nu vacant komt, 
worden door het bestuur candidaten gezocht, die over 
enige ruimte beschikken om op onregelmatige tijden 
voor korte duur dieren te herborgen en die zich met 
de vorzonding van deze dieren aan de leden willen be-
lasten. Wie willen zich in dit opzicht voor Lacerta 
verdienstelijk maken? 

Meer dan 400 boeken 
Een van de belangrijkste instellingen van onze ver-
eniging, de bibliotheek, viert een soort jubileum: 
De 400s te band kon onlangs aan ons boekenbezit 
worden toegevoegd! Een waarlijk fraai resultaat, 
speciaal te danken aan het enthousiasmc en de kun-
digheid waarmee onze bibliolhecaris, de Overste 
Reijst, al sedert vele jaren deze diensl beheert. Als 
wij bedenken, dat een betrekkelijk kleine vereniging 
als de onze door de grote kosten die aan het uit-
geven van een cigen blad verbonden zijn, nauwelijks 
in staat is haar boekenbezit in stand te houden, 
laat staan uit te breiden, dan is wel duidelijk dat 
zonder de grote activileit van de Heer Reijst en de 
talrijke cadeaux van leden en vrienden van Lacerta, 
van onze bibliotheek weinig terecht zou zijn gekomen! 

Nieuwe conlacten 
Onze Vereniging is erin geslaagd enige nieuwe con-
lacten tc teggen met belangrijke instellingen in 
binnen- en buiten land. Zonder enige twijfel zal het 
werk van Lacerta hierdoor gunstig worden bcinvloed 
en de terrariumlielhebberij in Nederland en Belgie 
in belangrijke mate worden bevorderd. Een van de 
belangrijkste contacten is dat met de Confoderation 
Europa ischer Vivarianer, waarover elders in dit 
nummer wordt bericht. Wij ztjn gekomen tot uitwisse-
ling van publicaties met het Florida State Museum te 
Gainesville, in Florida, Verenigde Staten van Amerika. 
Mel het oog op de Nederlandse herpetofauna en de 
staat waarin deze thans verkeert, is de relatie met 
de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschaps-
bescherming van het Ministerie van O.K. en W, van 
gewicht. Tenslotte is er het contact met het Koninklijk 
Museum van Belgisch Congo te Tcrvuren in Belgie, 
wolke insloiling ook als lid tot onze vereniging is 
loeqetreden. 

Ledenlijst 
Nieuwe leden: Bauer, L., Withuysstraat 113, Den 
Haag; Bourgonje, A., Klokstceg 14, Leiden; Broek, 
H. v. d., Sluiskade N.Z. 114, Almelo; Lootsma, P. J., 
Leeuwarderkade 24, Sneek; Nooter, J. W., Burg. v. 
Leeuwenlaan 93 III, Amsterdarn-NWj Oyen, Dr. F. 
H. v., Socieleitsweg 8, Sorong, Nieuw-Guinea; Plan-
tenga, Dr. J. R., St. Annastraat 4, Nijmegen; Valk, 
F. W. de, Koninginnelaan 110, Roermond; Veen, C. 
van, Maaskade 103B, Rotterdam; Bisschoppelijke 
Kweekschool, Romerkerkweg 10, Beverwijk; Konink-
lijk Museum van Belgisch Congo, Steenweg op Leu-
ven 13, Tervuren, Belgie; Natuurwetenschappelijke 
Vereniging ,,Scalares", Seer. Manhaeve, Etienne, St. 
Hubrechlstr. 90, Roeselare, Belgie. 

Opieggingcn: Neve, J. F., te Ternaard, Fr. en 
Steigor, Max, te Basel, Zwitserland. 

Adreswijzigingen: Burgers, J. A. A. M., thans Ring-
baan Noord 210, Tilburg; Eeden Jr., A. F. van, thans 
Burg. Kcmpcrstraal 17, Harderwijk; Gobets, Jr., C , 
thans Marnixkade 82 II, Amstcrdam-C.; Scheffers, C. 
G., Dr. Wiboutstraat 24, Zutphen; Reijst, N. R., 
Kasteel Erensteinstraal 29, Maastricht. 

Belnngrijk versoek 
Contributiebetaling 
De leden die hun contributie per halfjaar betalen 
willen wij er op wijzen, dat de tweede termijn ad 
/ 4.75 per 1 april 1956 verschuldigd is. Degenen 
die hun bijdrage nog niet overmaakten, wordt ver-
zocht dit alsnog te doen door storting op postrekening 
no. 461084 t.n.v. Penningmeester Lacerta, Deventer. 
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