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1 

Het huis met de er aan gebouwde kas, gezien vanuit de tuin. 
Foto: Dr. W. B. Sachs 

In de loop van een aantal jaren kon ik mijn 
wens in vervulling doen gaan en een oranjerie 
voor mijn dieren en planten bouwen. Tbans 
heb ik direct tegen mijn nieuwe huis een 
tweede, definitieve broeikas gezet. Hier in 
Duitsland hebben we een aantal voorbeelden 
van een dergelijke onderneming. Zo had Dr. 

Klingelhoffer, die helaas reeds overleden is, in 
de buurt van Frankfurt am Main een waarlijk 
voorbeeldig ingerichte broeikas staan, waarin 
hij voornamelijk schildpadden hield. Prof. Mer-
tens, de directeur van het Senckenbergmuseum 
te Frankfurt am Main, is eveneens reeds ge-
durende lange tijd in het bezit van een prachtige 
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kas. Zowel bij hem als dcstijds bij Dr. Klingel-
hoffer het gcval was. ligt vlak hiervoor in de 
tuin een afgescheiden ruimte voor schildpad-
den. Mijn vriend Dr. Oeser bouwde zich in de 
loop der tijden op verschillende plaatsen ver-
warmde kassen en ook nu heeft hij een der-
gelijke kas, waarin hij vooral tropische kikkers 
kweekt en een bewonderenswaardige verzame-
ling bromeliaceen verzorgt. Dr. Hemker in 
Burgsteinfurt in Westfalen, heeft, naast een 
uitgebreid complex dicrenverblijven, onder 
andere ook een groot tropisch paludarium in 
zijn huis gcbouwd. een moerasterrarium dus, 
voor exotische kikkers en padden, en dat door 
een bijzonder fraaie beplanting opvalt. 
Ikzelf bouwde dus mijn laatste broeikas direct 
tegen mijn huis aan, van waaruit deze door 
dc centrale verwarming tcgelijk met de woning 
verwarmd wordt. Dc afmetingen van deze kas, 
die met de langste zijde op het zuiden gelegen 
is, bedragen -1,5 x 8,5 meter. Een kleine, minder 
sterk verwarmdc voorruimte is door een glas-
wand van de eigenlijkc warmc kas gescheiden, 
zodat in het midden van deze ruimte een tem-
peratuur van ongeveer 18 graden C. heerst, 
terwijl die in de warmc kas ± 25 graden C. 
bcdraagt. 

In deze kas bracht ik mijn terraria, aquaria en 
vele tropische planten onder. De verwarmings-
installatie is zodanig, dat, volgens berekening, 
bij een buitentemperatuur van minus 20 graden, 
er binnen een temperatuur van plus 20 graden 
gehandhaafd kan worden. 
Een gedeelte van de naar het westen gekeerde 
zijde, met een oppervlak van 4,5 x 2,5 meter, 
werd door een laag muurtje van de overigs 
ruimte gescheiden. Daartn bevindt zich een 
verwarmdc vijver, van goed twee meter lengte, 
bestemd voor de krokodillen. Op het land-
gcdeeltc kwam een vier meter lange boomstam, 
waarop talrijke bromelia's, varens en Iianen 
groeien. Enkele rubberbomen (Ficus elastica) 
en een Hibiscus van een paar meter hoogte, 
die met zijn honderden rode bloemen een lust 
voor het oog is, vormen de verdere beplanting 
van dczc ruimte. 
De grotcre terraria werden aan de zuidzijde 
opgestcld en zijn ruim een vierkante meter 
groot. Deze drie bakken werden, om een goede 
luchtverversing tc krijgen, onderling door 
wanden van gaas gescheiden. Op een lange 
tafel in het midden van de kas staat, met de 
voorkanten naar het zuiden gekeerd, een rij 
terraria; op de andere. noordelijke helft van de 
tafel staan warmwateraquaria. Tegen de drie 
meter hoge blinde muur, die het schuin aflo-
pende lessenaardak schraagt, staan weerom 
kleine aquaria en terraria opgesteld. 
Onder al die bakken door lopen 3 of 4 ver-
warmingsbuizen, die deze dicrenverblijven op 
temperatuur houden. Daarenboven zijn er — 
voor het gcval deze verwarming eens mocht 
uitvallen — clectrische verwarmingsapparaten 
aangebracht, vooral ook om in de overgangstij 1 
warmte te verschaffen. In de grotere terraria 
en boven de kleinere, die op de tafel staan, 
zijn Osram Sikkathermlampen van 100 Wat t 
aangebracht, die veel licht, maar voor alles 

sterke stralingswarmte geven en zich in het 
terrarium uitstekend laten gebruiken. Verder 
zijn er aansluitingen gemaakt om, voor het 
geval dat dit nodig mocht zijn, in of op elkc 
bak hoogtezonlampen (eveneens van Osram) 
aan te brengen, welke het vooral in de winter 
zo nodige kunstmatig verkregen ultraviolette 
licht leveren. 
Op de bodem van het gchele bouwscl is een 
flinke laag kiezclstenen gestort en daar bovenop 
liggen, ingebed in fijn zand, trottoirtcgels. Dit 
heeft het voordeel, dat het sprociwater gemak-
kelijk door de vloer kan wegzakken. 
Voor de ventilatie zijn aan dc voorzijde van 
de kas twee, en in het dak vier kleppen ge-
maakt, welke van buiten kunnen worden ge-
opend. Deze voorziening waarborgt een vol-
doende luchtverversing, vooral nodig om bij 
te sterke zonbestraling ovcrverhitting van de 
kas te voorkomen. De openingcn achtcr de 
luchtkleppen zijn met fijnmazig gaas bespan-
nen. Om zeer sterke zonneschtjn af te schermen 
worden rietmatten gcbruikt, die gcmakkelijk 
op te rollen zijn. Zowel onder dc tafels als 
boven de bakken is een weeldcrige begroeiing 
van warmc-kasplanten; de epiphyten. op hout 
geplant, zijn aan ijzerdraad opgehangen. 
In een cementen kuip in de kas wordt het 
regenwater opgevangen, dat van het dak, via 
een goot door een afvoerbuis naar binnen 
vloeit, zodat steeds zacht water ter beschik-
king is. 
Als ik zo, een jaar na de ingebruikneming 
ervan, deze laatste inrichting overzic, dan moet 
ik zeggen, dat dczc mij over het algcmeen zeer 
goed voldaan heeft, zoals ik dat mij dan ook 
had voorgcsteld. Alleen met dc opstelling der 
aquaria ben ik niet geheel tevreden. Ofschoon 
de ruiten van de achtcrzijden van dczc bakken 
groen geschildcrd zijn en er steeds een dikke 
laag drijfplanten in deze aquaria aanwezig is, 
moeten toch voortdurend weer dc vcralgde 
ruiten schoongemaakt worden, aangezien bij 
zonnig weer de belichting van dczc bakken 
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Etjii 50-kg zware Caiman kitilostris is heerser in de 
krokodillenaftleling Foto: Dr. W. B. Sachs 
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toch nog te sterk is. Het zou juister zijn, zo'n 
kas alleen tc benuttcn voor terraria, waarvan 
de bevolking veel licht en zonneschijn nodig 
heeft, ofwel cr alleen aquaria in tc plaatsen, 
en dan is het voldoende een glazen dak op 
blinde murcn te bouwen. In dit gcval kan men 
echter geen weeldcrige plantcngroei buiten de 
bakken vcrwachten. Natuurlijk moet cr in zo'n 
kas een aansluiting zijn op de koudwater- en 
warmwatcrleiding, omdat cr vooral op hete 
zomerdagen meermalen gesprocid zal moeten 
worden. Een naar buiten lopendc afvoerbuis. 
maakt dat een teveel aan grondwater in de kas 
gemakkelijk kan afvloeien. 
Misschien stellen sommige lezers cr bclang in 
ook nog iets over dc bevolking tc vcrnemen. 
In de koelerc voorruimtc — waarin ook die 
planten ondergebracht zijn, die een rustpcriodc 
behoeven — bevindt zich een volierc met 
prachtvinken en Chinese dwcrgkwartels, die 
ijverig aan het brocden zijn gcgaan. Een mooic. 
tamme zebramungo en ook een paar spring-
muizen leven daar in hun kooien. In de warme 
kas zijn dan allerecrst, in dc krokodillenafde-
ling. een gocdmocdigc alligator (Alligator mis-
sissippiensis) die meer dan een meter lang is, 
en een wildc, bijtlustige brilkaaiman (Caiman 
sclcrops) die bijna 75 kilogram weegt. Dczc 
laatste is nogal groot geworden en wordt bin-
nenkort ook weggegeven. Deze twee dieren 
vreten per dag ongeveer 3 kilo visvlecs. Vaak 
liggen ze op het landgedceltc, waar ze zich 
gaarnc zonnen. 
In de grotere terraria leven al jaren blauwtong-

Volgens de in 1950 in ..Trcubia" verschenen 
..Checklist of the Snakes of the 1ndo-Australian 
Archipelago" van wijlen C. P. J. d e H a a s , 
komen in Indoncsie acht Tn'mcresuriis-soorten 
voor. Hierbij zijn niet gerckend twee in Brits 
Noord-Bornco op de Mt. Kinabalu aangetroffen 
soorten en een soort, die vrij algemeen in het 
gebergte van Malakka voorkomt en hoogst 
waarschijnlijk ook in N.O. Sumatra, hoewel zij 
aldaar nog niet met zckcrheid werd vastgesteld. 
Van dczc acht TYimcresnrus-soorten zijn er vijf 
algemeen. De drie andere zijn of zeldzaam of 
uitsluitend gebcrgtevormen. W e zullen in dit 
tijdschrift slechts de algemeen voorkomende 
soorten behandelen. 
De in de titel vcrmelde naam ,,Bushmaster" 
voor de TYi'meresunis-soorten is feitelijk onjuist, 
daar hiermede alleen de in Centraal Amerika 
en het Noordelijk deel van Zuid Amerika 
levende grootste adder in de wereld, namelijk 
de Bosmcester (Lachcsis muta). wordt bedoeld. 
Dczc kan een lengte van 3J^ m bereiken. 
In verband met dc duidelijk drichoekige kop der 

en stompstaartskinken (Tiliqua scincoides en 
Tiliqua rugosa); daarnaast, in een droge afde-
ling, een doornstaarthagedis (Uromastix acan-
thinurus). een Schorshagcdis (Sccloporus). 
Kogelhagcdisscn (Crotaphgtus collaris) en een 
sierlijke Callisaurus draconoides. die ik aan de 
vriendclijkheid van dc heer Wijffcls tc danken 
heb. In de laatste grote bak, een oerwoud-
terrarium met klimmendc Ficus, Philodendron, 
Pandanus en dcrgclijke planten, klauteren vier 
kleine groene leguanen (Iguana iguana) en een 
prachtig bcrgkameleon (Chamaclco montium) 
rond. Op de tafel in het midden staat een groot 
terrarium met Aguapadden (Bufo marinus). 
daarnaast huizen kleine Mexicaanse padden, 
enkele jonge exemplaren Sccloporus en, in een 
aqua-terrarium, een jonge Brilkaaiman, een 
zeldzamc, jonge spitssnuitkrokodil (Crocodylus 
amcricanus) en een kleine groep sicrschild-
padjes. In de kleinere bakken leven o.m. een 
jonge, goed groeiende Constrictor constrictor, 
een aantrckkelijkc Dendrophrgnc. en een zcld-
zame, aan dc klauwkikvors verwante Hymcno-
chirus. De aquaria herbergen mcrendecls uit 
Afrika gci'mporteerde vissen, waarondcr Kogcl-
vissen, Vlindcrvissen, Mcsvissen en twee vrij 
zeldzame Nijlsnoeken. Een bijzondcrc attractic 
is nog het zeewateraquarium met koraalvisscn. 
Een paar honderd tropische planten maken met 
hun groenc, vaak met bloemen bczctte ranken 
de inrichting tot een mooi geheel. 
De vocderkwekcrij en vcrdere benodigdheden 
zijn in een keldcr onder voorruimtc onder-
gebracht. 

Trimcresiirus-soorten zou ik deze Hartkop-
adders willen noemen, daar de hartvormigc kop 
een goed hulpmiddcl is deze slangen te ondcr-
scheiden (figuur 1). 
De Trimcrcsurus-soorten behoren tot een be-
paalde groep adders, namelijk dc Crotalinae. 
door de Engelsen .,Pit-Vipers" genoemd, omdat 
ze tussen neusgat en oog een diepe holtc {..pit") 
hebben. Lang heeft men in het onzekere ver-
keerd omtrent de functie van dczc holtc. Tegen-
woordig staat wel vast, dat we met een ingc-
wikkeld precisie-apparaat te maken hebben, 
waardoor de adder ook in volkomen duisternis 
een prooidier kan opsporen en bemachtigen. 
Hoewel iedere slang met een uiterst fijn tast-
orgaan, namelijk de tong, is uitgerust en zij, 
door het snel uit- en intrekken hiervan, de 
aanwezigheid van een warmbloedig prooidier 
bij nacht opmcrkt, wcrkt dit instrument nog 
fijner. 
M. W . F. T w e e d i c zcgt hiervan in zijn 
..The Snakes of Malaya" (Raffles Museum, 
Singapore, 1954): 

L Coomans de Ruder, Hilversum: 

De Indonesische „Bushmasters" 
(Trimeresurus-soorten) I 
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,,A remarkable recent discovery concerns the 
use of the lorcal pit of the Pit Vivers. It has 
been established, both by experiment and by 
interpretation of its structure that it is a thermo-
sensitivc organ and can detect radiant heat in 
very minute amount. It seems most probable 
that its use is to discover the presence and 
position of warm-blooded animals, on which 
the snakes prey, in complete darkness. The 
bottom of the pit consists of a membrane behind 
which is an inner cavity filled with air to 
expand, and nerves ending in the membrane 
respond to the movement and convry the 
appropriate sensation to the brain. As the pair 
of pits are on opposite sides of the face the 
snake can determine the direction of the radiat-
ion, and the apparatus approximates to a pair 
of ,,infra-red eyes" . . . " -1). 
In West Borneo zag ik mijn eerste Hartkop-
adder in een koffiestruik op de onderneming 
Pcmatang Tudjuh. Behalve de roodbruine staart. 
was de slang geheel groen gekleurd. Ik hield 
haar voor de Groenc Boomadder, die vroeger 
Lachesis gramineus S h a w heette, doch tegen-
woordig de naam Trimeresurus albolabris 
G r a y draagt. De slang lag doodstil op een 
tak en viel tcmidden van de koffiebladeren door 
haar groene kleur vrijwel niet op. Enige weken 
later waarschuwde de Japanse orchideeen-
handclaar te Pontianak mij, dat een landgenoot 
van een succesvollc slangenjacht uit het binnen-

;' 
r 
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Kop van Trimeresurus wagleri (B o i c) X lJ/$ 
Uit: Nelly de Rooij, The Reptiles ol the lndo-
Auslralian Archipelago, E. J. Brill, Leiden, 1917. 
Cliche van de uitgever. 

land was teruggekeerd en over enige dagen met 
zijn buit weer naar Japan zou vertrekken. Ik zag 
daar een aantal Groene Boomadders, ieder 
afzonderlijk geplaatst in een klein, van ijzer-
draad gemaakt kooitje, waarvan er tien op 
elkaar gestapeld en vastgebonden waren. Er 
waren flinke exemplaren bij, die naar schatting 
wel een meter lang waren. Eerst na het ver-
schijnen van dc ..Checklist" in 1950 begreep ik, 
dat deze adders uit West Borneo Trimeresurus 
borneensis (Peters) moeten zijn geweest, daar 
albolabris niet op Borneo voorkomt. Daardoor 
verzuimde ik de slangen zeer nauwkcurig tc 
bekijken en kan thans alleen vcrklaren. dat bcidc 
soorten zeer veel op elkaar lijken en ik de 
verschillen niet heb kunnen constateren. De 
gebergtcvorm Trimeresurus popeorum, die een 
groter verspreidingsgebied heeft en behalve 
Borneo ook Sumatra, Malakka en een deel van 
het vasteland van Azie bewoont, heeft eveneens 
dczelfde kicuren, doch is in het jeugdkleed van 
de vorige soorten tc onderschciden door een 
witte, aan de onderzijde rood begrensde strccp 
aan dc zijkanten. 

Trimeresurus albolabris (figuur 2) is een op 
Java, Sumatra en de Kleine Sunda-eilanden 
algemeen voorkomende adder. Zc is tot nu toe 
niet op Malakka gevonden, doch wcl op Nepal, 
Zuid-China, Hongkong en Burma; verder op 
de eilanden Andamanen, Nicobaren, Hainan en 
Formosa. 
Ze wordt op Java ..ular idjo" ( = groenc slang) 
genoemd, een naam, die niet veel zegt, omdat de 
Javanen daarmede ook andere slangen aan-
duiden, zelfs ook niet-giftige soorten. 
Hoewel ze in de oudere literatuur weleens 
agressief wordt genoemd, is ze dat naar mijn 
mening niet. Soms laat ze zich zonder enige 
poging tot verwecr van dichtbij bekijken, doch 
het is ook voorgekomen, dat ze zenuwachtig 
wordt. Ze trilt dan even met de kop en heft die 
enigszins omhoog. Onmiddellijk retireren is dan 
wel zeer gewenst, want het volgend ogenblik 
schiet ze bliksemsnel vooruit en priemt de 
vlijmscherpe giftanden in de hand van de 
rustverstoorder. 
In tegenstelling tot Trimeresurus wagleri. waar-
over in een volgende bijdrage nader wordt 
bcricht. verdraagt ze een aanraking allcrminst 
en bijt direct. Ofschoon dc wond zeer pijnlijk is 
en de gebcten plaats hcvig opzwelt, de patient 
zich gedurende enige dagen ernstig ziek voelt 
en het gebcten lid soms afsterft, zijn cr in de 
r) ,,Een recente, opmerkelijke ontdekking heeft be-
trekking op het gebruik van de loreale holtc van de 
,,Pit-Vipers". Door experimenten zowel als door 
bestudering van de bouw ervan, is komen vast te 
staan, dat het een warmtcgevoclig orgaan is, waarmee 
gestraalde warmte tot in zeer kleine hoeveelheden 
kan worden waargenomen. Het lijkt zeer waarschijnlijk, 
dat dit orgaan er toe dient de aanwezigheid en plaats 
te ontdekken van warmbloedige dieren, waarop de 
slangen, in volkomen duisternis, jagen. De bodem van 
de holte bestaat uit een vlies, waarachter een hoeveel-
heid lucht opgesloten is, die — bij verwarming — 
uitzet, en zenuwen die tot in het vlies reiken om de 
beweging ervan te rcgistreren en naar de hersenen 
door te geven. Daar de holten op beide zijden van de 
kop liggen, is de slang in staat, de richting vanwaar 
de straling komt te bepalen: het orgaan werkt als een 
paar ,,infrarood-ogen" . . ," (Vert. Red.) 
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D.~: Groene Boomadder fTrimeresurus albolabris G r a y ) . 
Foti): Dr. F. Kopstein 

literatuur geen stcrfgcvallen bekend van de beet 
van de Indonesische Tri'mcrcsurtis-soorten. Wist 
u, dat dc in Nederland voorkomende adder 
(Vipcra berus) reeds binnen onze grenzen 
minstens zes slachtoffcrs onder de gebcten perso-
nen heeft gemaakt? 
Evenals alle Vipcride-slangen heeft ook Trime-
resurus twee lange, van een boorkanaal voor-
ziene. giftanden voor in dc bck. W c mogen deze 
wapens met injecticnaalden vcrgclijken. Bij ge-
sloten bck liggen dczc giftanden in plooien van 
de bovenkaak opgeborgen en worden eerst bij 
een ingezctte aanval in positic gebracht, waarbij 
ze de bek wijd openen. Spicren, die boven dc 
gifklieren zijn gclcgen, zorgen er voor. dat bij 
de beet een hoevcclheid gif uit deze gifklieren 
door het boorkanaal van dc bcidc giftanden in 
het lichaam van prooi of vijand wordt gebracht. 
De Groenc Boomadder is een plompc, dikke 
slang, die in dc rcgcl niet veel langer dan 90 cm 
wordt. Bij uitzondering worden grotcre exem-
plaren aangetroffen. 
Soms loopt er langs de zijden van het lichaam 
een smal. wit lijntje en een enkele keer trcft 

men op de bovendelen een flauwc aanduiding 
van donkere dwarsbanden aan. die echter alleen 
bij een zeer gunstige belichting zijn tc zien. 
Van de Trimeresuriis-soorten is dc Sumatraanse 
Boomadder (Trimeresurus sumatranus Sumatra-
nus ( R a f f l e s ) ) met haar lengte van 120 cm 
de grootste. Zij komt. behalve op Sumatra en 
Borneo, ook op Malakka voor. Op de Mt. 
Kinabalu (Brits Noord-Borneo) lceft het ras 
malcolmi L o v e r i d g c . 
Evenals bij dc vorige soort is dc hoofdklcur 
grasgroen, maar langs dc rugzijden lopen twee 
rijen geclrode. soms witte vlekjes. die betrekke-
lijk ver uit elkaar liggen. Ook het staarteindc is 
roodachtig. Voorts loopt langs dc zijden van het 
lichaam, alsmede boven en achtcr het oog, een 
smalle lichtgele strcep. 
Op Sumatra is dczc slang plaatsclijk niet zeld-
zaam. Overdag is zc zeer apatisch, doch 's nachts 
wordt zc levendiger en schijnt dan zelfs agressief 
te zijn. In dc literatuur heb ik echter tcvergcefs 
gezocht naar gevallen van mensen, die door 
deze slang gebcten zijn. 

(wordt vervolgd) 

J. Pricker, Zuiphen: 

Herpetologische belevenissen op Corsica 

Verlcden jaar, begin September, bracht ik een 
kort bczock aan Corsica. Dit eiland is mijns in-
ziens te beschouwen als een top van dc Alpen-
Atlasrecks. Het is zeer rotsachtig, vooral de 
Westelijkc helft, terwijl de Oostkust wat ge-
lcidelijker verloopt. 
Van de week, die ik op Corsica doorbracht, heb 
ik twee dagen in de Maquis rondgczworven op 
zoek naar kruipend gcdierte. 
De „Maquis" is een wild, knic- tot schouder-

hoog struikgewas, waartussen lavendel. veld-
roos, winteraardbci, boomheidc. myrthc. kam-
perfoelic, orchideeen en cistus-soorten grocien. 
De bodem is rotsachtig en bczaaid met zwerf-
stenen. 
s Zomers is het er over het algemeen zeer 
droog; het regent er maar enkele uren in dc tien 
dagen. De winters zijn meestal vochtig. 
In deze maquis leven grote aantallen hagedis-
sen, waaronder varieteiten van dc muurhagedis 
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o.a. Lacerta muralis tiliguerta. rappc diertjes 
met een vrij spitse kop en een lange staart. Er 
waren kleine dieren bij van ca. tien cm en gro-
tcre van ongeveer twintig cm. 
Het was een hele kunst om enkele van deze 
dieren voor mijn terrarium te vangen, vooral, 
omdat ik als vangmatcriaal slechts een hand-
dock tc mijncr beschikking had. Toch kreeg ik 
enkele dieren te pakken. Een was er dood, mis-
schien wcl van de schrik, een hagedis kwam in 
mijn trommel, terwijl de cigenaars van drie 
staarten er snel vandoor gingen. Dc gevangen 
hagedis lict tijdens het overbrengen een gedeelte 
van haar staart los; ze houdt nu mijn Lacerta 
vivipara gezelschap. 
Op een asphaltwcg vond ik een platgereden 
slang, waarvan slechts te zeggen was, dat de 
hoofdkleuren bruin en groen waren. 
Tijdens mijn speurtocht ontdekte ik onder grote 
stenen grijsachtige. ongeveer twaalf cm lange 
hagedissen met een rondc kop, een gele iris en 
een zeer hobbelige huid met sterk gekielde dak-
pansgewijzc schubben. terwijl de staart vrij kort 
was. Het blcken Algyroidcs fitzingeri te zijn. 
Drie crvan verhuisden naar mijn terrarium. 
Overdag Iccfden ze tussen de stenen van het 
terrarium. maar 's avonds gingen ze op jacht 
naar vliegen en spinnen. Echte schemerings-
dieren dus. 

In 1651 vcrschcen bij Gysbert Sybes, ..Boeck-
vcrkooper / woonendc in de Clockstraet" te 
Lccuwarden, een vcrtaling van dc Historia 
Naturalis van Gains Plinius Secundus, onder 
de titel „Des wijdt-vermaerden Natucr-kondi-
gers vijf Boecken, Handelende van de Nature". 
Dczc uitgave was niet slechts een vcrtaling van 
het originele werk, maar bovendien ,,vermeer-
dert uyt vcrscheyden nieuwe Schryvers en 
cygen ondcrvindingc; met veel schoone Figuren 
verciert". 
Het bock wordt door de bewcrkcr, die tekent: 
T.V.D.. als volgt ingeleid: ..Dat Plinius, Aris-
totelcs en meer andere oudc schrijvers (in desen 
Boeck angewesen) somtijds eenighe misslagen 
(in 't beschrijven der natuerlijcke dingen) ge-
hadt hebben, bevinden wij door d'ervarenhcyt, 

Cerastes. Ghehoorndc Slangen. 

Soo veel dc Slangen aengact / weetmen int 
gemcyn / dattcr sccr vele zijn / die van verwe 
gemeyn zijn / ghelijck het aertrijek / daer in sy 
hare woninghc hebben. Dan men vint ontallijcke 
vele geslachten van Slangen. 
Die Slangen / diemen Cerastes noemt / hebben 
een ncderhangent heuvclachtich lijf / sy hebben 
op 't hooft acht Hoorntjens / ende als sy Voge-
len sien / so verbcrgen sy hacr gantsche lijf / 
uytgesondcrt die Hoorntjens / die roeren ende 
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Daar gaat hij! (Lacerta muralis tiliguerta G m ' e 1 i n 
in de vrije natuur. Foto: J. Pricker 

Jammer genocg is er een, na alle voedsel gc-
weigcrd te hebben, doodgegaan. Dc tweede vcr-
dronk in het waterbassin van het terrarium. 
terwijl nummer drie al sinds enige tijd onvind-
baar is. Ik verondcrstel, dat zc tussen de slakken 
verscholen zit. 
Hopelijk ben ik nog eens in de gelegenheid 
meer hagedissen op Corsica te vangen. 

dit is geschiet door onkundigheyt der dingen, 
ofte door quaet bericht van anderen aen haer 
gcdaen, want wij bevinden, door onsc loffe-
lyckc Schecp-vacrten, over de gantsche wcrelt, 
sommighe dingen heel anders als sy schrijven. 
W y hebben dan in desen Druck het oudc in 
syn wesen gelaten, en van hctgene wy anders 
bevonden hebben of onderricht zijn, als mede 
het geen daer de Oudc niet van gewcten hebben, 
(gclijck het meeste deel van Oost-Indien en 
geheel West-Indicn by haer noch onbekent 
was) dat hebben wij hier bij gestclt, met de 
Authcuren die het schryven, zijnde met een 
andere letter gedruckt". 

Aan het tweede bock. ..Vande vicr-voetige en 
kruypendc Dieren". is het volgende ontleend: 

buygen sy so lange ende veel / datse dc Vogc-
len daer mede by haer locken. 
Bellon seyt. datse twee Hoorntjens boven dc 
oogen hebben, so groot als Gcrsten-koorns, so 
alshy sclfs gesien heeft. 
Albertus: Die Slang Cerastes heeft geen Graet 
in hacr lijf / maer gclijck den Dracck heeft sy 
gewrichten ofte Leden /daerom kansc haer 
oock naer gints en weer buygen / als andere 
Slangen. Sy heeft noch twee in-ghebogen hoor-
nen op den kop / gclijck eenen Ram. Sy is kleyn 
/ ende van vcrwen ghclijckt sy het stof der 

Het drie-en twintichste capittel 
Vande Slangen 

70 



acrden / dacrom kanse hacr Lijf in het stof 
lichtclijck vcrbergen. Als Veldt-Swaelven op 
hare Hoornen komen sitten / ofte dat andere 
dieren nae by hacr komen / die brengt sy met 
haren fenynigen aessem om. Men seyt / als 
yemant van hare Hoorns by sich heeft / ende 
datter fenijn ontrent is / dan sullense zwceten / 
daerom laten die groote Hecren hare messen 
dichwils aen dc hechten daer mede beslaen / 
om datse daer aen konncn ghewacr worden / 
alsmcn hacr venyn wildc voorbrcngen. 
Wanneer yemant van de Slangh Cerastes ge-
bcten is / so sal hy twee quinten Vlasch-zacdt / 
ofte een wcynich gcloutcrden Hars in een 
Garsten watcrken in ncmen / ofte Sout met dat 
kruydt Wclgcmoedt. 

Amphisbena, Twec-hoofdighc Slangen. 

Den Amphisbena heeft twee Hoofden / een 
voor / ende een achtcr aan den stacrt / gclijck 
oft niet ghenoech en waer / datse uyt eenen 
mont fenijn spoude. 
Albertus straft Solinum. dat hy dese Slangh 
twee hoofden toeschrijft. 
Wanneer cene zwangcrc Vrou over een Twee-
hoofdige Slangc schrijdt / al issc schoon doot / 
so salsc een ontydigc gcboorte hebben. 
Teghen het fenijn van dese Slangc is de Egyp-
tischc Coriander goet opgeleydt / ofte oock 
ingenomen. 
Dese Slanghc doot zijnde / ende van haer fenijn 
ontlcdight / soude op gcleyt / de pyne der 
Spatadcren vcrdryven. 
Sommighe Slangen hebben schobben / andere 
zijn gesprenckclt / macr altemaal zijnse af-
schouwelijck / van wegen hacr dodelijck fenijn. 
Dc Slangen en sctten sich niet op den Kley. 

Jaculus, Pijl-slangen. 

De Slangc / Jaculus ghenaemt / set sich op een 
boom onder het loof / ende alsser menschen oft 
andere becsten langs gaen / dien schiet sy so 
snel op het lijf / niet anders dan ofter een pijl 
uyt een boghe hem op 't lijf gheschoten worde / 
dacrom en moetmen sich niet alleen wachten / 
datmen op gheen Slanghen en tredet / ende 
alsoo van hacr beschadigt worde / maer oock 
door die schictendc slangen / de welcke son-
derlingh tot de vlucht ende schieting gheveer-
dicht zijn / op datse met haeren vergiftigen 
schcut u niet en beschadigen. 
Albertus seyt / die Slangh Jaculus soude haeren 
naem van de Pylen bekomen hebben / om datse 
met sondcrlinghc Vcdcren gherust is / om 
Menschen ende Dieren van de Boomen op het 
lijf tc schieten. 
Bellon verhaelt, dicht by dc stat Rhodes een 
van dese PijI-slanghen gesien te hebben. op een 
doorn-achtigc boom. Dc inwoondcrs noemen 
hem aldacr Sactra, dat is in 't Latijn Sagitta, 
Pyle, hy is drie palmen lanck, syn dickte is als 
een klcynen vinger, den buyck is wit, op 't lijf 
is hy aschachtigh van koleur; hy heeft twee 
witte strcpen op den rug. van 't hooft af tot 
den stacrdt toe: Voorts is hy schub-achtig, ende 

vol sprinckcls, als oogen, die zijn rond ende 
swardt omringht met witte ringen. 
Lucanus seyt hy schiet de menschen naer de 
slapen des hoofts. en dien hy raeckt is tcrstont 
doot. 
Wic van de Slang Aspis ghesteccken is / dien 
swelt tcrstont den Hals / ende daer en kan 
gheen beter Mcdecijn toe gebruyckt worden / 
dan datmen dc plaetse / daer hy gcstcccken is / 
af suydet. Dit overmaeten fenynigh Dier en 
heeft maer eenen eygen sin / dat het altijt tot 
wraeckt en quaedt geweycht is. 
De Aspides kruypen gcmeynelijck by paren / 
Manneken ende Wijfken t'samen / 't een en 
kan sonder het ander niet leven / dacrom als 
een van haer bcyden doodt blijft /ofte vcrslagen 
wordt / isset ongelooffelijck wat arbcijt dat het 
ander doet /om sijns ghesellen door tc wreccken. 
Ende het speurt den doodt slager gcwcldig na / 
en kent hem oock onder hoe veel luyden hy 
sich vcrberghen wildc / en valt alleen op dien 
selven aan. Het sal oock niet aflaten te vcr-
volgen /geen weeh is hem te wijt om synen 
vyant na tc volgen / 't kan oock niet wederom 
te rugge gebrocht worden / ten zy datmen hem 
ontkoomt over een water / ofte datmen hem 
door een andere manier uyt 't ghesicht wech 
komt. 
Ick en weet niet eygentlijck na tc rceckenen / 
of dc natucr aller dingen mccr fenynige dieren 
voortgebrocht heeft / of datse mccr middclen 
ghewesen heeft tegen dese verghiftigc dieren / 
diemen daer tegen ghebruycken kan: want dese 
slanghe heeft donckere oogen / oock niet rccht 
voor in den kop / macr schicr in den slacp des 
hoofts / alsoo datse rccht voor uyt niet veel 
sien en kan / also datse mccr door 't ghehoor / 
als door 't ghesicht / dc Menschen en haren 
vyant vcrvolgt. 
Albertus: Sommighe schryven dat dc slanghen 
Aspides een steen voor in 't hooft hebben / 
die seer Eedel ende kostelijck is / also dat 
hem den Aspis selvcr wondcrbacrlijck bcwaert / 
ende den Menschen die niet en gundt. Macr 
alsse vande slangen beswecrdcrs achtcrhaelt 
worden / ende dat die begint tc bezweeren / om 
den steen van hem te krygen / soo ieydt hy 
dat een Oor hardt op eenen steen / ende stopt 
het ander Oor met synen stardt / opdet hy de 
woorden des beswecrdcrs niet horen en soude. 
Pilarchus schrijft / datter in Egypten eenen 
Boer is gheweest / de welcke sulcken slang 
dagelijcks van synen disch gcspijst heeft / so 
langhe tot datse twee Jongen in t Huys gehadt 
hadde / alsse op een tijt na haer gewoonte 
weder quam / om spijs vande Tafel te halen / 
so worde sy gewaer / dat een van hacr Jongen 
des Boeren soontjen hadde doodt gesteken / so 
heeft sy haer eygen Jongen tcrstont omgebrocht 
/ ende is van daer getogen / ende noyt in t 
huys meer gcsien gheworden. 
Alsmen Boborcllen wortel na by de slanghen 
leyt / so worden sy daer van in slape. 
Voor den Aspis vergift souw het Anijs-zaedt 
ingenomen / seer goet zijn / oock wilde Vijg-
bomen. 
Het is noch onlanghs geschict / dat cencr quam 
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en hadde eenen leeren Vlesch met Wijn-cdick / 
ende hy worde van een slange gesteecken / 
dien hy onversiens op het lijf trat / so langhe 
als hij nu den Edick droegh /en voclde hij niet 
dat het hem seer dede / maer als hy den Edick 
neer sette / ghevoeldc hij groote pijne. Also 
worde hy gewaer / dat den Edick daer goet 
voor was / daerom worde den Man den Edick 
in ghcgcven / ende het dede hem goet. 

Iedereen zal zich kunnen voorstellen. dat ik zeer 
verheugd was, toen ik het aanbod kreeg om 
enige tijd in Los Angeles in Californie' door tc 
brengen voor mijn studie. Mijn vreugde hierom 
werd nog verhoogd, toen bleek, dat we hier in 
een waarachtig dorado voor de terrariumlief-
hcbber terecht zouden komen. Nu ik dan, na 
vijf maanden van mijn verblijf hier, enige erva-
ring heb opgedaan met diverse dieren, wil ik 
deze graag op papier zetten voor de liefhebbcrs 
in Nederland. Ik weet immers dat er nog o zo 
weinig bekend is over de omstandigheden, waar-
onder vele exotische dieren in de vrije natuur 
leven. 
Californie, circa elf maal zo groot als Neder-
land, is een lange strook land langs de Stillc 
Oceaan. In dit gebied komen 55 verschillende 
hagedissen en ongeveer 40 slangensoorten voor, 
maar relatief zeer weinig schildpadden en am-
phibien. Californie biedt vele, sterk verschil-
lende landschapsvormen, zoals zee en het strand, 
rivieren, bergen, woestijnen, dichte bossen, enz. 
Men zal zich kunnen voorstellen, dat de weers-
gesteldheid aanzienlijk verschilt in de diverse 
gcdeelten van de staat. Het Noorden is veel 
koeler en heeft veel meer neerslag dan het 
Zuiden; de woestijnen zijn droog en hebben een 
groot temperatuursverschil tussen dag en nacht. 
Mijn waarnemingen werden tot nu toe alleen 
gedaan in de onmiddellijke omgeving van Los 
Angeles. Dit gebied telt acht verschillende hagc-
dissensoorten. Voordat ik over de dieren die ik 
waarnam ga schrijven, wil ik u echter iets ver-
tellen over het weer hier. De hoogste dagelijkse 
temperaturen daalden van 80° F. in October tot 
60° F. in Januari en stegen daarna weer; dit 
zijn echter gemiddelden; in October hadden we 
dagen met maar 65° F.; in Januari steeg de tem-
peratuur wel eens tot 70° F. De laagste tem-
peraturen schommelen hier, zomer en winter, 
tussen 40 en 60° F. In de zomer worden maxi-
mumtemperaturen bereikt van 90 tot 100° F., 
soms nog hogere, maar zelfs dan blijven dc 
nachten koel, tengevolge van de frisse zee-
wind, die hier elke dag omstreeks vier uur gaat 
waaien. Regenen doet het hier heel weinig. In 
dit gedeelte van Californie wordt een jaargemid-
dcldc bereikt. dat gelijk is aan een derde van dat 

Lucanus seyt: die van den Aspis gcquetst is, 
dien verkout ende bevriest het bloed in t lijf, 
soo dat die sonder pyne en al slapende sterven. 
Plutarchus verhaclt, dat Cleopatra haer selven 
door deze Slange soude om 't leven gebracht 
hebben, als zijnde de sachtste doodt; want aen 
haer gantsche Lijf en kondemen niet mercken, 
als aen haer arm twee heel klcyne stecckjes, 
waer uyt cenighe vochtighcydt vloeyde. 

van Nederland en het mccste valt tussen No-
vember en Februari. 
Nu wil ik dan overgaan tot het besprcken van 
de dieren, waarmec ik tot nu toe in aanraking 
ben gekomen. Dat is dan allereerst 
Sccloporus occidentalis biseriatus ( H a l l o -
w e l l ) . Dit fantastisch grappigc, ruwbeschubdc 
hagedisjc komt hier veelvuldig voor. Ik heb nu 
vier jonge diertjes in mijn terrarium. Drie zijn 
jongen, geboren in de zomer van 1955 en een is 
nog van dc zomer van het jaar daarvoor. Ze 
zijn nu tien tot twaalf cm groot, doch de vol-
wassen dieren kunnen uitgroeien tot een lengte 
van twintig cm. Deze soort heb ik nu reeds op 
drie verschillende plaatsen aangetroffen, met 
telkens een andere begroeiing en vochtigheid. 
De eerste maal op 29 October 1955 in Santa 
Paula, een stadje ongeveer 120 km ten noord-
westen van Los Angeles. Daar vond ik ze op 
een hoogte van bijna drieduizend meter in de 
bergen, waar practisch geen begroeiing voor-
kwam; slechts hier en daar een dor struikje. 
Verder niets dan rotsblokken en gruis. Zeer 
droog, felle zonneschijn en winderig. Dc tweede 
keer vond ik ze — op 20 November 1955 — in 
het Griffith Park in het Noorden van Los 
Angeles. Dit park, zowat zo groot als de helc 
stad Amsterdam, is zeer ruig begroeid; er lopen 
slechts enkele wegen door, verder zijn er alleen 
maar jachtpaadjes langs de hellingen van de 
bergen. Langs een van deze paadjes op een 
zuidhelling vonden wij tientallen exemplaren 
Sccloporus. waarvan ik er drie kon vangen. Ook 
ving ik hier een prachtige skink (Eumcccs skil-
tonianus), maar daarover later. De natuurlijke 
omgeving van de dieren hier, was zeer afwijkend 
van die op de eerste vindplaats. De rotsen wa-
ren weer geel van kleur, evenals in Santa Paula, 
maar de begroeiing was veel dichter en de hage-
dissen maakten er dankbaar gebruik van, door 
er bij het minste gcrucht onder te schicten. Over 
het algemeen is dergelijk terrein nogal droog. 
maar na een regenbui, die hier niet veel voorko-
men, kan het er enige dagen tamelijk nat zijn. Een 
ander exemplaar ving ik, toen ik eigenlijk uit 
was op Uta stansburiana hespcris ( R i c h a r d -
s o n ) , die beschreven is van exemplaren uit dc 
Arroyo Seco Canon bij Pasadena (circa 25 km 

L. H. Princen, Los Angeles, 
Californie, U.S.A. 

Ontmoetingen met reptielen 
en amphibien in Californie 

72 



ten Noordoosten van Los Angeles), en waar-
over ik gelezen had in S m i t h ' s HAND-
BOOK O F LIZARDS. Dc vcrlangde Utas zag 
ik niet, maar wel ving ik weer een Sccloporus en 
deze keer op de stomp van een afgezaagde 
boom, die nog in de grond zat en welke aan alle 
kanten omgeven was door klimop, dat over dc 
grond voortwoekerde. Dit was in een tuin. dicht 
bij een huis. Deze tuin werd regelmatig nat-
gehouden door middel van een sproeicr. Alle 
planten waren prachtig groen. Ik had de hage-
dis, gezien dc droogte van de vorige vind-
plaatsen. hier niet verwacht. Dit was op 26 No-
vember 1955. 

maar schijnt. zijn de bewoncrs crvan aanwezig. 
Wijzelf hebben trouwens ook maar weinig van 
een winter gemerkt. want dan is het weer hier 
ongeveer zo als dat in de maanden April en Mei 
in Nederland. Alles bij elkaar genomen is dit een 
allerprettigst hagedisje. dat goed houdbaar is, 
in dit klimaat tenminstc. In Nederland zal men 
waarschijnlijk wel een infrarood- en ultraviolet-
lamp moeten gebruiken op de vele zonlozc 
dagen. 
Eumeces skiltonianus ( B a i r d 6 G i r a r d ) . 
Ook over deze prachtige. blauwgestaartc skink 
kan ik al het een en ander vertellen. Ik heb 
namelijk een exemplaar gevangen op precies 

*\ 

Sceloporus occidentalis biserialus H a 1 1 o w e 1 1 op 20 November 1955 gefotografeerd in het 
Grilfith Park te Los Angeles. Foto: L. H. Princen 

Bij de verzorging van dczc diertjes in het ter-
rarium bleek, dat ze hun schuwheid spoedig af-
leggen. Eten doet deze hagedis fantastisch veel. 
Mijn dieren zijn in drie maanden ongeveer twee 
cm gegroeid. Ze eten alles wat maar leeft en 
bewcegt. zoals dikke bromvliegen, spinnen, ke-
vers, kleine vlinders, motjes, rupsen, etc. Graag 
zou ik ook meelwormen voeren, maar die zijn 
hier vrij duur, nl. 200 stuks voor een dollar. 
Drinken doen mijn hagedissen maar heel weinig. 
Ze zijn heel vlug en handig in het klauteren en 
springen en weten zich zelfs tegen zeer glad 
hardboard op te werken, daarbij geholpen door 
hun fijnc, scherpe nageltjes. 
U zult zich alien wcl afvragen, hoe het met de 
winterslaap gesteld is. Aan de vangdata ziet u. 
dat de hagedissen hier tot zeer laat in het najaar 
actief zijn. In mijn terrarium heb ik van een 
winterslaap absoluut niets gemerkt. Als de zon 

dezelfde plaats in het Griffith Park, waar ik ook 
Sceloporus gevangen heb. Het feit dat ik dczc 
hagedis in het bovenbeschrcven terrein aantrof, 
lijkt in tegenspraak met wat dc bocken over de 
vindplaatsen van de skink bewcren. Volgens 
de literatuur leeft het dier in dc nabijheid van 
water, en komt vooral langs beken voor. De 
biotoop zal dus in het algemeen tamelijk vochtig 
zijn. Nu is de vindplaats van mijn exemplaar 
gedurende het grootste deel van het jaar zeer 
droog. Dat het er echter ergens vochtig moet 
zijn, onder de rotsblokken en temidden van de 
dichte begroeiing bijvoorbceld, wordt wel be-
wezen door het feit, dat ik op precies dczclfdc 
plaats ook talrijke wormsalamandertjes (Batra-
choscps attenuatus major ( C a m p ) ) ontdekt en 
gevangen heb. Dit was echter enkele dagen na 
een regenbui, toen de gchelc omgeving van het 
plekje nog vochtig was. Ik vond ze onder ste-
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nen, toen ik uitkeek naar Aniclla pulchra, F i s-
h e r, dc Californische hazelworm. 
De skink toont zich zeer schuw in mijn terrarium 
en komt alleen op heel hete dagen tevoorschijn. 
Ik had hem nog nooit zien eten. Van begin De-
cember tot half Januari heeft dit dier zich ver-
scholen gehouden. Dit kan een korte winter-
rust geweest zijn, maar het is ook mogelijk, dat 
het hagedisje zich uit schuwheid verborgen 
heeft gehouden. Ook na deze tijd duurde het 
nog vrij lang voordat ik de skink zag eten; 
drinken deed het dier echter vaak. In Maart zag 
ik hem een levende vlieg verslinden. Ik had al 
gemerkt dat ik nooit dode vliegen uit het ter-
als vanzelf, terwijl ik zeker wist, dat de Scelo-
rarium hoefde te verwijderen; deze verdwenen 
porus-sen ze niet opaten. Op zekere dag zag ik 
dat de skink er drie achter elkaar naar binnen 
werkte. Hij is ook verzot op grote dagvlinders. 
Nu hij zijn schuwheid heeft afgelegd, is het 
waarlijk een prettig dier om te houden en ik 
geloof, dat deze hagedis ook in Nederland heel 
goed te houden zal zijn, temeer daar hij hier 
langs de gehele kust voorkomt tot zelfs in Zuid-
Canada. Ingevoerd van meer Noordelijke staten, 
zoals Oregon of Washington, zijn ze wellicht 
nog meer geschikt voor verzorging in het Ne-
derlandse buitenterrarium. 
Dan nog iets over de wormsalamander; een 
diertje van acht tot tien cm lang en slechts drie 
mm breed, voorzien van vier uiterst kleine, korte 
pootjes: een diertje dus dat zijn naam alle eer 
aandoet. Het salamandertje is donkerbruin tot 
zwart van kleur. Het heeft ongeveer dezelfde 
verborgen levenswijze als onze eigen vuur-
salamander. Alleen heeft dit diertje geen water 
nodig bij de voortplanting. Een vochtige plek, 

Zo tcrloops wil ik nog even de aandacht ves-
tigen op de zware, mechanische beschadiging, 
die verschillende Pipa-zendingen hebben onder-
gaan. De huid is bij deze dieren zo enorm teer, 
dat het schudden en schommelen van de blikken 
water, waarin zij getransporteerd werden, 
reeds dusdanige beschadigingen teweeg brach-
ten, dat een groot aantal hier het slachtoffer 
van is geworden. De blikken, luchtig opgevuld 
met veenmos en gedeeltelijk water, snel trans-
port per vliegtuig, zo weinig mogelijk in de 
handen nemen lijken mij de noodzakelijkc voor-
waarden voor een zo gunstig mogelijk trans-
port. Voor de opvulling geen groene watcr-
planten gebruiken, daar deze in het donker 
zuurstof verbruiken. Sphagnum is bleekgroen. 

Wanneer vele dieren tezamen worden vervoerd, 
als landsalamanders, boomkikkers, padden etc. 
treedt vrijwel altijd een wederzijdse vergiftiging 
op door het huidsecreet en dat der parotoiden. 

onder wat rottende bladeren, is voor het afzetten 
van de eieren heel geschikt. Vandaar echter, dat 

i de winter het voortplantingsseizoen van deze 
dieren is. Ze houden in verband met de grote 
droogte een rusttijd in de zomer, een zomerslaap 
dus. Voor salamanders zijn deze beestjes bijzon-
der vlug van beweging. Ik ben wel bang, dat 

j de verborgen levenswijze van dc wormsalaman-
i ders, deze dieren voor het terrarium weinig 
L geschikt maakt. 
; Gerrhonotus multicarinatus webbii ( B a i r d ) . 
I Dit is een van de soorten, die „aligator-hagedis" 
I genoemd worden, en waarover ik nog maar 

weinig kan vertellen. Ik vond deze merkwaar-
dige hagedis in een dal van de San Bernardino 

i Mountains, ongeveer vijftig km ten Noordoosten 
; van Los Angeles, op 4 Februari 1956, ook weer 
i een datum die aantoont, dat er hier van een 

winterslaap niet veel terecht komt. Het was een 
25 tot 30 cm lang beest, dat ik in het strikje 
had, maar helaas, het viel er weer uit, omdat 

I de lus niet goed achter de kaken zat. Ook zag 
ik nog twee kleinere hagedissen, waarvan ik 
denk, dat het jonge exemplaren van dezelfde 
soort zijn geweest. Ook meen ik een padhage-
disje waargenomen te hebben, maar het was 
jammer genoeg weer zo snel verdwenen, dat ik 
het niet met zekerheid durf te zeggen. Het land-
schap waarin deze dieren voorkwamen, was een 
zeer breed en ruim dal. met hier en daar wat 
grote rotsblokken, wat dorre struikjes en prach-
tige Yuccaplanten. Ik hoop hier zeer binnenkort 
weer eens te komen en het dierenleven wat 
beter te onderzoeken; voor mijn eerste bezoek 
had ik maar een half uur beschikbaar. Dan hoop 
ik u meer te kunnen vertellen over onze lieve-
lingsdieren hier in Californ.ie. 

Dc dieren gaan onder de voor hen abnormale 
omstandigheden rcageren met een verhoogdc 
secretie, zij gaan ..schuimen" en dit is ook 
binnen de soort zeer giftig. De dieren gaan 
onder tetanische verschijnselen en verlammin-
gen van ademhalingsspieren, hartspier enz. tc 
gronde. 

Waa r we amphibien met sterk ontwikkeldc 
parotoiden tezamen houden met reptielen, kun-
nen overeenkomstige verschijnselen als boven-
genoemde bij de reptielen optreden. Echter 
niet alle verlammingsverschijnselen bij reptielen 
behoeven hierop te bcrusten. In het bijzonder 
nemen we bij hagedissen vaak een verlamming 
van de achterpoten waar, zonder dat van een 
vergiftiging, val, beet of andere mechanische 
beschadiging sprake is. Het opvallende is, dat 
deze grotendeels onder de carnivoren van dc 
hagedissen of salamanders optreden; de planten-
eters hebben hiervan in het algemeen weinig 

J. Bovenkerk Jr., Amsterdam: 

Ziekten bij Terrariumdieren I I I 
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last. Ter scctic ontving ik verschcidenc Psam-
modromus en ook vele Nederlandse hagedissen. 
Vermoedelijk hebben wij hier wederom met 
een stofwissclingsstoornis tc doen, in het bijzon-
der waar cenzijdig gcvoed wordt met mcel-
wormen en kakkerlakken. 
Als therapeutischc middelen zijn tc probcren: 
naast een verandering van de vocding een 
tocpassen van het vitamine E, het (alpha )-
tocopherol, dat behalve als vruchtbaarhcids-
vitamine in de menselijke pathologic en dicr-
geneeskunde ook toegepast wordt bij ncuro-
musculaire stoornissen. dus verlammingen etc. 
In combinatic hiermede gebruiken we het 
vitamine B-complcx. Het vitamine Bi b.v. 
wordt gedurende de prikkel in de zenuw ge-
vormd en is wcl mede als energicbron voor de 
actiestroom als acticsubstantic tc beschouwen. 
Ontbreken veroorzaakt storingen in dc kool-
hydraatstofwisseling van het zenuwwcefscl. die 
zich in verlammingen, atrophieen, kringloop-. 
darm-, secrctie en nerveuzc storingen uit. 
Vervolgens moet ik u nog wijzen op de ver-
lammingsverschijnsclen door een shock. Een 
shock is een remming van de werkzaamheid 
van organen ten gevolge van een hevig ge-
weld. dat op het organisme. in het bijzonder 
op het hersenstelscl. heeft ingewcrkt. Rccds 
verscheidenc malen mocht ik een Anolis ont-
vangen. waar dc cigenaar in het sccticformu-
lier bij vcrmclddc, dat door een onverwachtc 
beweging, plotscling licht ontsteken etc., een 
Anolis schrok. van een tak vicl en vcrlamd 
bleef liggen. W c dienen hier te sprcken van 
een psychisch trauma. Vcrlammingsverschijn-
selen kunnen dus optreden door mechanische 
traumata als val, beet, enz., vergiftiging huid-
secreet atnphibien, stofwisselingsstoornissen en 
shock. 

Na een kwakkelwinter is het aantal dieren 
wat ter sectic wordt gezonden zeer groot. Het 
zijn alle dieren. die in de wintcrkist aan hun 
cinde zijn gekomen. Dc poikilotherme dieren 
zijn, wat hun stofwisscling betreft, afhankclijk 
van de temperatuur van hun omgeving. W a a r 
in een kwakkelwinter de temperatuur in feite 
te hoog is voor een winterslaap. dienen wc op 
warmerc, zonnigc dagen de dieren uit de win-
terkist tc halen en te pogen deze tot een 
stevige maaltijd tc brengen van zachtc. gemak-
kelijk vcrtccrbarc insecten. Deze tcrrarium-
dieren hebben namelijk een niet-voldoende 
reservevooraad aan kunnen leggen en zijn 
gewoon verhongcrd. 

Om nog even bij de tempcratuurfactor tc blij-
ven, in dc aanvang van het artikel heb ik 
enige optimalc tcinpcraturen vermeld. die voor 
verschillende subtropische en tropische hage-
dissen vrij hoog liggen. Dit is ook voor Uro-
mastix het geval. Dit dier houdt van een 
temperatuur, die rond de 50° C. ligt. Hier 
schuilt een gevaar in, zoals een onzer leden 
gewaar werd. Bij een terrarium met Uromastix 
acanthinurus gcroepen bleken de staarten en 
de tenen van dc poten van deze fraaic dieren 
te verschrompclen, werden zwart en viclen af. 

Het terrarium had een bodemverwarming door 
middel van een kooldraadlamp onder een 
kocpclvormig stuk blik. Dc Doornstaarten 
vcrtoefden hierop kennelijk met genocgen, 
waren zeer levendig, toonden zeer goede eet-
lust. kortom waren blakende van gezondhcid. 
Echter, het mctaal boven de lamp bleck 
behoorlijk heet te worden en de temperatuur 
hiervan lag ecrder bij de 60 dan bij dc 50° C. 
Daar het coagulatiepunt (stolling) van ver-
schillende ecleiwitten reeds bij 54° C. ligt, 
het dier aan de poten niet over warmterecepto-
ren beschikt en dus ook niet ,,gewaarschuwd" 
werd, ging het weefsel aan dc contactpunten 
met het hetc mctaal, in casu de tenen en het 
achtcrste gedeelte van de staart. in een niet 
omkecrbaar proccs te gronde. 

Op een binnen- of buitenlandse excursic zclf 
de dieren vangendc, doen we beter de drachtigc 
wijfjes weer de vrijhcid te geven en dczc ook 
bij een handelaar niet te kopen. Dc gehele 
stofwisselingsstructuur, de hormonalc rcgula-
tie, is zo volkomen op dc dracht afgestemd. 
dat dczc door milieuverandering totaal ver-
stoord kan worden. Het dier gaat dan dc com-
plexc verschijnselen van legnood-cachexie ver-
tonen. Het wijfje weigert alle voedsel. terwijl 
haar organisme juist een kalk-. vitamine- en 
voedingszoutenrijk voedsel nodig hecft. Het 
diertje is dan ook veelal niet in staat dc eieren 
af te zetten. W a a r dit in sommige gevallen 
nog wel lukt. raakt het dermatc uitgeput. 
dat het de ci-afzetting met dc dood moet 
bckopen. Het verschijnsel treedt over dc gehele 
linie op, als voorbeclden noem ik u een Sala-
mandra salamandra. die 40 voldragen jongen 
in de eileiders droeg; een Uromastix acanthi-
nurus met 24 eieren. Het dier werd mij per 
cxpressc toegestuurd met het vcrzoek na te 
gaan of dc eieren nog te redden waren; zij 
waren echter reeds in staat van ontbinding. 
W a a r wij toch in een dergelijkc omstandighcid 
komen tc vcrkeren, met onze dieren dan nog 
altijd, doen wij het beste dc drachtigc wijfjes 
een zo groot mogclijkc variabilitcit in dc voe-
ding tc geven en regelmatig vitamine E. en 
vooral pantotheenzuur. Het laatste is duur, 
maar waar het vaak kostbare dieren betreft is 
het de mocite van het probcren waard. Bij 
vogcls wordt pantotheenzuur. of het calcium-
zout, toegepast wanneer de dieren niet in staat 
zijn de eieren af tc zetten. 

Een ook in dc vrije natuur voorkomendc ziekte 
is de zogcnaamde pokkenziekte. die vooral bij 
smaragdhagedissen voorkomt. Het eerste. wat 
we hij een beginnend geval waarnemen, is een 
bruin vlckje ergens op dc huid, dat langzaam 
aan grotcr wordt tot het het aanzien krijgt van 
een pok of wrat. Elders hcrhaalt zich dit 
proccs, tot het dier tenslotte met dikkc korsten 
bezaaid lijkt. In dit stadium begint het dier 
ernstig tc vermagcren en spoedig. dit wil 
zeggen binnen enige maanden, stcrft het. Alhoc-
wel er in de laatste halve eeuw nogal eens 
een artikeltje over deze afwijking in de inter-
na t iona l terrariumliteratuur is verschenen, 
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hccft men nog nimmer dc ware aard van dit 
proccs crkend en een juiste diagnose gesteld. 
De bestrijding heeft in het algemeen weinig 
succes en varicert van wegsnijden, wegbran-
den met een thermocauter tot dc ook hier toe-
gepaste jood-joodkali-behandeling. Dc huid 
wordt hicrmede grondig ingesmeerd en geprik-
kcld tot een groter aantal vervellingen. waarbij 
soms in de lichtere gevallen de huid „schoon" 
gekregen wordt. Na een oproep in ,,LACER-
T A " heb ik begin 1950 een vrij uitgcbreid 
onderzoek verricht en kwam tot de conclusie, 
dat we hier met een vorm van huidkanker tc 
maken hebben. In het Fcbruarinummcr 1955 
is hicrover een uitgebreider artikel verschenen. 
Voor bijzonderheden verwijs ik naar dit opstel. 
Aanvankelijk gcdraagt dc wockering zich niet 
kwaadaardig en in dit stadium hclpt een behan-
dcling met jood-joodkali nog. Bij vcrdere ont-
wikkeling gaat het epithecl, de opperhuid, ook in 

n 

Gillige parenchymdegeneratie en necrose van lever 
bij Lacerta agilis. 1. Parenchymdegeneratie, 2. necrose-
haard. 

Preparaat: J. Bovenkerk Jr. Microfoto: C. v. 
Duijn Jr. 

de dieptc groeien, begint dc ledcrhuid aan te 
fasten, breekt de melanophoren, de zwarte 
pigmentccllen, af, vreet dc bloedvaten aan, 
kortom, gcdraagt zich infiltrcrend en destruc-
tief. Veel te bestrijden met de ons ter beschik-
king staande middelen is cr niet mccr, wel kan 
het proccs nog lang duren, zelfs gcruimc tijd 
stilstaan. Alleen rontgenbestraling zou hier 
gunstig kunnen werken, maar dit is voor ons 
een te kostbare geschicdenis. 

In het kort vermeld ik nog het veelvuldig 
voorkomen van longontsteking, al of niet ge-
paard met secundaire verschijnselen als oog-
ontstekingen, multiple levcrabcesjes, vergroeiin-
gen met de ribbenpleura enz. Bestrijding het 
beste met de verschillende sulfamidc prepa-
raten of penicilline. 

In LACERTA (het nummer is mij ontschoten), 
werd als gunstig gencesmiddcl tegen ..Maul-

faule", het beruchtc mondzcer bij slangen, het 
listcrine aanbcvolen. Listerine is een samen-
gcstcld reccpt van boorzuur. benzoezuur. borax, 
tijm, enige ctherische olien, wat alcohol, het 
geheel opgelost in water. Een uit verschillende 
dcsinfecta bestaand middel dus. In het nieuwe 
bock van Zdcnek Vogel „Aus dem Lcben der 
Reptilien", aanwezig in de Laccrta-bockcrij, 
lees ik, dat het mondzcer veelal veroorzaakt 
wordt door Pastcurclla haemolytica. Door ge-
brek aan patienten kan ik dit niet vcrificren 
en wordt voorlopig als juist aangenomen. Nu 
is het met het geslacht Pastcurclla kwaad 
kcrsen eten. Hicrtoe behoren o.a. 1. de pest-
bacil, 2. dc verwekker van tularaemie, 3. die 
van dc vogelcholcra, 4. van pseudotubcrculosc 
bij knaagdicren en vogels etc. Alleen 1. en 2. 
zijn ook zicktcverwekkend bij de mens. Pastcu-
rclla hacmolycita is pathogeen voor schapen 
en runderen, niet voor de mens. Volgens 
Zdcnek Vogel is hij dus ook pathogeen voor 
reptielen. Deze tc bestrijden met Listerine lijkt 
mij een twijfelachtig genoegen. Wanneer het 
geen succes wordt, is het met streptomycinc. 
waarmce in Amerika de Pasteurella's tc lijf 
gcgaan worden, of mogelijk nog beter met 
het aureomycine, te proberen het mondzcer 
zijn slachtoffcrs afhandig te maken. De leden. 
die reeds sulfadiazine of een ander sulfamidc-
preparaat in huis hebben, kunnen ook hiermede 
een poging wagen, alhoewel het laatstgenoemdc 
antibioticum vcrrcweg de voorkeur vcrdient. 
(Vergcct u niet ook ondergetekendc dcelgenoot 
te maken van uw succes of bij ontbreken daar-
van hem het rcsidu toe te zenden!) 

Het voorkomen van wormen is ook een zeer 
verspreid en algemeen verschijnsel. Allerecrst 
dc zeer uitgebreide groep der nematoden met 
de talloze soorten, met welker namen ik u niet 
lastig zal vallen. Slechts enkele voorbeeldcn: 
Angiostomum nigrovenosum, parasiterende in 
kikkerlongen. Dczc nematode heeft een genc-
raticwisseling van twee zich op verschillende 
manieren voortplantende generaties. Dc para-
siterende, hermafroditische vorm, waarbij dus 
dc mannelijke en vrouwelijke gcslachtsorganen 
in ccn individu voorkomen en die Angiostomum 
nigrovenosum (Rhabdonema) wordt genoemd, 
parasitcrend in kikkerlongen en een vrijlcvendc, 
gonochoristischc vorm, de verdeling van dc 
mannelijke en vrouwelijke geslachtsproducten 
over verschillende individuen, waar wc dus 
mannetjes en vrouwtjes kunnen onderschciden. 
Deze werden onder de naam Rhabdias bufonis 
beschreven. Ook in de longen van Chamaclcon-
soorten treffen we nematoden aan. 
In de maag-darmtractus van Tcstudo gracca 
komt veelvuldig een spoelwormachtigc nema-
tode Angusticoccum holopterum voor. Dc 
eieren worden met de faecalien afgezct. Zij 
maken in het zand een rijpingsproces door, 
alvorens zij geschikt zijn voor besmetting. Uit 
zand gezecfde eieren laten onder het micro-
scoop levendig bewegende larven zien, zogc-
naamde geembryoneerdc eieren. Door ,,zand-
Iikken" besmctten de dieren zich weer, in de 
darm van dc schildpad komen de wormen uit 
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de eieren, doorboren dc darmwand, komen via 
lever, hart etc. in de longen. Gedurende deze 
passage maken de larven een vervelling door. 
Via de bronchien bewegen zij zich naar dc 
slokdarm en komen zo weer in dc darm terecht, 
waar zij geslachtsrijp worden en dc paring 
plaats vindt. Dc cyclus herhaalt zich weer 
als boven beschreven. Naast genoemde worm 
komen ook nog strongyloi'den in schildpadden 
voor. In de darmen van de vorsen is een zeer 
algemeen voorkomende worm Acanthoccphalus 
ranae. De bestrijdingsmiddelen zijn legio, waar-

mede in zekere zin de beperktheid van deze 
middelen wordt gedemonstreerd. Alle zijn in 
min of meerdere mate giftig en bevorderen 
tevens dc migratieneigingen van dc wormen. 
Misschien zijn dc santoninc-prcparaten en dc 
verschillende anilinekleurstoffen. die hiervoor 
in de handel gebracht worden, nog het bestc 
aan te bcvclen. 
Tularacmie. schimmelziekte. door tcken of vlie-
gen op zoogdicren overgebracht en van deze 
op dc mens (pclsjagers!). Pathogeen. ziekte-
verwekkend. 

F. Vandevelde, Baal, Belgie: 

Een ijsbeer van formaat 

9 

Europese moerasschildpadden in het buitenlerrarium. 

Reeds menige jaren houd ik Emgs orbicularis 
's winters buiten. De vijver waarin deze dieren 
zich bevinden is ongeveer 8 bij 18 meter groot; 
belangrijker is echter te vermelden, dat hij 40 
tot 60 cm diep en niet gebetonneerd is. Eind 
Januari 1956 vond ik in dczc vijver reeds 
parende salamanders, waaronder zelfs dc zuide-
lijke Triturus cristatus carnifex. Van dc veertig 
schildpadden vertoonde er zich echter geen 
enkcl dier, en dat vond ik toch wel een beetje 
overdreven nu de winter toch naar zijn einde 
Hep. Vier dagen later gleden cvenwcl dc eerste 
schaatsers over dat alles heen. Geheel Europa 
luistcrdc angstig naar het weerbcricht en in 
een enkele nacht werden kostbare planten 
waardeloos. Het ijs had een dikte van 20 tot 
25 cm gekregen en eind Maart kon men dc 
schade, door de fellc koude aangericht, nog niet 

Foto: C. A. den Oudsten 

vaststellen. Vele kikkers kwamen om in de 
winterkwarticrcn, die zij zclf in het najaar 
hadden uitgezocht. Eind Februari, toen het 
kwik boven het nulpunt stccg, kwam Emys orbi-
cularis de eerste zonncstralen begroeten van 
onder het ijs. waarover men nog wandelen kon. 
Zelfs de zo sterke kikvors Rana temporaria 
dacht cr toen nog niet aan, zich aan de opper-
vlakte te vcrtonen. Toen het ijs wcg was. kwam 
Emys zich aan de rand van de vijver in de 
flauwe stralen van de winterzon koesteren. 
drijvende of staande, eventjes boven de water-
spicgcl. Niemand mag bewcren, dat het in 1956 
niet gewintcrd heeft. Ik ben cr echter niet in 
geslaagd ook maar een dode schildpad te 
vinden. Waarachtig, Emys orbicularis is een 
ijsbeer van formaat! 

77 



Prof. Dr. Anth. Stolk, Amsterdam: 

Groeiproeven met de Axolotl 
Met illustrates van de schrijver 

Na de behandeling van de bclangrijkstc ont-
wikkelingsstadia van de axolotl (Sircdon 
mcxicanum) in het vorige artikel kunnen wij 
thans tot de door ons verrichte groeiproeven 
overgaan. 
In een aantal door ons genomen proeven werd 
gevonden. dat dc trajecten van stadium 10 tot 
en met stadium 18 en van stadium 28 tot en met 
stadium 40 het mecst geschikt zijn voor de 
groeiproeven. Wanneer oudere stadia worden 
gebruikt, stuitten wij op grotcre of kleinere 
mocilijkheden, die van technische aard bleken 
te zijn. 
Wij kunnen op deze proeven natuurlijk niet 
uitvoerig ingaan en beperken ons tot de hoofd-
zaken. Voor de overzichtelijkheid kunnen ge-
noemde proeven in de volgende drie groepen 
worden verdecld: 
Proefserie I: een aantal eieren, dat zich in 
stadium 10 (gastrula-stadium) bevond, werd, 
met behulp van scherpgepunte horlogemakers-
pincetten, voor dc helft ontkapseld, terwijl bij 
de andere helft de kapsel intact werd gelaten. 
Vervolgens lieten wij alle eieren ontwikkelen 
onder precies dezelfde omstandigheden, en wel 
in een bepaalde vloeistof, die overcenkomt met 
de kapselvloeistof. Na verloop van tijd blcek, 

16 en de ontkapseldc eieren in stadium 18. Zie 
hiervoor figuur 5. 

Fig. 4. Groeiversnelling door gedeeltelijke ontkapse-
ling van Axolotl-cieren. 

dat de ontkapseldc eieren een hogcre ontwikke-
lingstrap hadden bereikt dan de eieren, waarbij 
de kapsel intact was gelaten. Terwijl de kapsel-
eieren zich nog slechts in stadium 14 bevonden, 
hadden de ontkapseldc eieren reeds stadium 16 
bereikt. Zie hiervoor figuur 4. 
Proefserie II: Op ovcrcenkomstige wijze werd 
een aantal eieren in stadium 15 (eerste neurula-
stadium) voor dc helft ontkapseld. Ook in dit 
geval streefden de ontkapseldc eieren de kapsel-
cicren in ontwikkeling voorbij. Op een gegeven 
ogenblik verkeerden dc kapselcicren in stadium 

Fig. 4. Groeiversnelling door gedeeltelijke onlkapse-
ling van Axolotl-eieren. 

Proefserie III: Evenzo werd een aantal larven 
in stadium 32 behandcld. Na enige tijd blcek 
ook in dit geval, dat de ontkapselde larven een 
hogere ontwikkelingstrap hadden bereikt, wat 
ogen, kieuwen en vinzoom betreft. Bovendien 
bezaten deze larven een grotere lengte dan de 
kapsel-larven. De kapscl-larven bevonden zich 
in stadium 33, de ontkapseldc larven in stadium 
38. Zie hiervoor figuur 6. 
Vanzclfsprekend waren de milieufactoren, zoals 
temperatuur, lichtverhoudingen, enzovoort, in 
aile proeven volkomen gelijk. 
Op grond van deze experimenten kunnen wij 
aan dc kapsel van het axolotl-ei een zekere 
grocivcrtragende werking toekennen. 

Na in het voorafgaande onze groeiproeven met 
het axolotl-ei behandcld te hebben, proeven, 
waarbij wij aan dc kapsel een zekere groei-
remmendc werking konden toekennen, dienen wij 
thans na te gaan, waarop deze groeivertraging 
kan bcrusten. Theoretisch kunnen wij de vol-
gende mogclijkheden onderschciden: 
a. zuurstofgebrck bij de van een kapsel voor-

ziene eieren en larven; 
b. mechanische belemmcring door de kapsel; 
c. remstof, die door de kapsel of het ei in de 

kapselvloeistof wordt uitgescheiden; 
d. ophoping van koolzuur of van andere stof-

wissclingsproducten; 
c. gebrek aan beweging van de larve. 
Ad a. Wij kunnen ons voorstellen. dat bij de 
van een kapsel voorzienc eieren en larven 
zuurstofgebrck kan optreden, maar het is niet 
zeer waarschijnlijk. De zuurstof kan heel be-
hoorlijk door de kapsel heen diffunderen. zodat 
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dc benodigdc concentratie in de kapselvloeistof 
aanwezig kan zijn. 
Ad b. W a t dc mechanische belemmering door 
de kapsel betreft, ook deze kan men op grond 
van practischc overwegingen buiten beschou-
wing laten. De kapsel sluit immers niet nauw 

In figuur 8 zijn de resultaten van deze experi-
menten afgcbccld. De kleine kikvorslarve A. 
wordt namelijk gebracht in een kleine ruimte 
met weinig water; dc middelmatig grote larve B. 
in een even grote ruimte, maar met meer water; 
terwijl de grote larve C. in een veel groterc 

Fig. 6. Ook in de latere stadia van ontw 
groeiversnelling tengevolge. 

om het ei heen, en bovendien kan worden op-
gemerkt, dat speciaal in de latere stadia de 
kapsel zeer week is. 
Ad c. en d. De ophoping van zuurstof. koolzuur 
en andere stofwisselingsproducten in de kapsel-
vloeistof kan men samenvatten. Wij houden dan 
over: dc factor van stofophoping (ad c. en d.), 
naast de mogelijkhcid van gebrek aan beweging 
(ad c ) . 

A B C 
Fig. B. Proef van G o e t s c h 

Voor de bewegingsfactor (ad c.) pleiten dc 
resultaten van dc experimenten van G o e t s c h, 
die reeds enige tijd geleden gevonden heeft, dat 
kikvorslarven in een grote hocvcclhcid water 
sneller groeien dan in een kleine hocveclheid. 

Werkgroep Amsterdam 
De leden van de werkgroep kwamen op 15 Mei bijeen 
voor een lilmavond, gegeven in de grote collcgezaa] 
van het Zodlogisch laboratorium aan de Plantage 
Doklaan. De opkomst was zeer groot: 65 bezoekers 
werden geteld, waarvan 40 belantjstellenden niet-
Lacertaleden. 
Vertoond werd een zwart-witfilm, gewijd aan de 
ontwikkeling van het paard, welke door de heer 
Bovonkerk werd ingeleid met een korte bespreking 
van de evolutie van het paard. Op hot programme 

kkeling heeft ontkapseling van de eieren een 

ruimte evenveel water als B. ter beschikking 
kreeg. 
Deze experimenten kunnen echter eveneens 
verklaard worden met bchulp van een remstof. 
Bovendien werd een belangrijke groeivertraging 
waargenomen bij eieren met intacte kapsels in 
onze experimenten met eieren, die zich in het 
neurula-stadium bevonden. In dit stadium bestaat 
immers geen actieve spierbeweging, zodat de 
bewegingsfactor niet beschouwd kan worden als 
de oorzaak van het groeiverschil. Daarom blijft 
slechts de mogelijkhcid van de ophoping van 
een remstof over. 
Een sterk argument ten gunste van de remstof 
wordt gevonden in onze experimenten. waarin 
de ontwikkelingssnclhcid van de combinatie 
kapscl/veel water gelegen bleek te zijn tussen 
die van de combinaties kapsel/weinig water en 
geen kapsel/vccl water. 
Dc resultaten, verkregen door D a 1 c q, F r ri-
s e h e 1 en B r a n d e s , die met behulp van een 
waterig extract van de vogellijm of mistletoe 
(Viscum album) een remmende invloed konden 
uitoefenen op dc ontwikkeling van de eieren van 
de bruine kikvors (Rana fusca). wijzen in 
dezelfde richting. 
Door een remstof aan tc nemen, die in de kapsel-
vloeistof wordt uitgeschciden en zowel de groci 
als dc diffcrentiatie van het zich ontwikkelendc 
ei vcrtraagt, kunnen de experimentele gegevens 
goed worden verklaard. 

Stpnden drie kleurenlilms, waarvan de eerste, WEB 
OF LIFE, gewijtl was aan het ontstaan en de ontler-
gang van planten en dieren, terwijl de lilms FREE 
HORIZONS en YELLOWSTONE PARK de aanwezigen 
een beeld gaven van de grootste der Noordamerikaanse 
natuurreservaten. 
De avond, die van grote propagandistische waarde 
voor onze vereniging is geweest, werd besloten met 
een dankwoord van de heer Reijst aan de organisa-
toren. 
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Boekbesprekingen 
Bij THE VIKING PRESS te New York verscheen 
onlangs een wonderlijk boek van Willy Ley. Het boek, 
dat de titel: SALAMANDERS AND OTHER WONDERS 
draagt, telt 293 pagina's en is voor U.S. S 3,95 te koop. 
We hebben hier een dozijn opstellen over biologische 
onderwerpen,- verhandelingen, die even merkwaardig 
als interessant zijn. De besproken zaken hebben dit 
gemeen, dat ze in wetenschappelijkc kringen nogal 
stof hebben doen opwaaien en het lang geduurd heeft, 
voordat men het fijne ervan wist. Ley biedt ons hier 
een kennismaking met het drama in de biologic en hij 
verslaat dc kunst om daarbij tevcns wetenschappelijk 
juist te werk te gaan. 
Het is van belang, dat hier gegevens worden benaderd 
op een wijze, die overeenkomt met de wetenschappe-
lijke onderzoek met hode, zodat de lezer niet alleen 
zeer veel over de stof te weten komt, maar bovendien 
leert hoe en waaruit men in het algemeen op biologtsch 
terrein conclusies kan trekken. De knappe, vaak 
humoristischc wijze waarop Ley de gegevens presen-
leert en de boeiende stof, maken dit werk zo aan-
trckkelijk, dat de poging van de schrijver tot ,,popu-
larisatie" volledig geslaagd is. 
Wij, terrariumvrienden, zullen vooral met het eerste 
en laatste hoofdstuk van dit boek ingenomen zijn. 
Het werk begint met een verhandeling over de olm, 
de ontdekking van het dier, zijn merkwaardige 
uiturlijk en het vreemcie natuurlijke milieu van deze 
salamander, over de veronderstellingen, die in ver-
band hiermee werden gedaan en de fabels, die over 
de olm de ronde deden; over de experimenten met de 
olm, over de vervaUingen van die experimenten en de 
politieke verwikkelingen, die daarvan het gevolg 
waren: Cave Salamanders and High Politics. Het boek 
bcsluit met een schets over de reuzenschildpadden: 
The Old Ones. Daartussen komt een bonte verzamcling 
natuurverschijnselen, die, voor de goede orde, in drie 
groepen zijn gerangschikt. De eerste serie, problemen 
van het verleden, handelt over de olm dus, over de 
pygmee, de natuur als leermeester,. de gigantische 
sneeuwman van de Himalaya en de oorsprong van de 
vliegkunst in de dierenwereld. Deel twee, een bota-
nisch tussenspel, Despreekt de legendarische Javaanse 
boom des doods, de mensenetende boom van Mada-
gaskar en des keizers Arcanum Magnum, de kolossale 
zcecocosnoot. Het laatste gedeelte, met de titel: „De 
Overlevenden", vertelt over de grote auk van de 
Bermuda-eilanden, over de ,,Waldrapp", de ibis, die 
enkele eeuwen geledcn Zwitserland bewoonde en nu 
nog in Egypte voorkomt, over dc grote zeeotter en 
de reuzenschildpadden, dieren, die nu zonder uit-
zondering op de grens van to tale uitroeiing staan. 
Indcrdaad, een wonderlijk boek. L. W. 

De jongste publicatie in DAS TIERRE1CH van de 
Sammlung Goschen, een uitgave van Waller de 
Gruyter en Co,, te Berlijn, is een bandjc KREBSE van 
Dr. Hans-Eckhard Gruner en Dr. Kurt Deckert. 114 
pagina's, 43 getekende illustraties; prijs DM 2.40. 
De kreeltachtigen of Crustacean zijn geleedpotige 
dieren met twee paar antennen, drie paar kauwende 
mondwerktuigen en kieuwademhaling; ieder lichuams-
seyment kan exlremiteiten dragen. De kreeftachtigen 
treden in zeer verschillende vormen op, zodat de 
genoemde kenmerken niet op alle vertegenwoordigers 
van toepassing zijn. Vooral de vastzitlende en parasi-
tair levende soorten zijn in aanpassing aan hun 
levenswijze vaak geheel afwijkend van bouw en 
dikwijls uitsluitend nog op grond van de bouw van 
hun larven als kreeften te herkennen. De crustaceen 
zijn op de eerste plaats waterdieren; slechts weinige 
groepen, en dat zijn vooral de land-isopoden, hebben 
zich op het droge gevestigd. 
Als steeds valt het work in twee delen uiteen: het 
algemeen gedeelte, waarin het bedekkingsweefsel, de 
lichaamsgclodiny, de ledematen, het zenuwstelsel, de 
zintuigen, het slofwisselingskanaal, de geslachts-
organen, de ontwikkeling en de larven vormen be-
sproken worden; en het systematische deel met een 
overzicht van het systeem en een bespreking van de 
bestaande vormen. 
Een uitstekende samenvatting van gegevens over een 
groep dieren, welke ditmaa! ook zeer vele niet-
wetenschappelijken danig interesseerl. Door de grote 
ovorzichtelijkheid van het werk en het zorgvnldige 
vermijden van vaktaal, waardoor het minder tocyanke-
lijk zou worden, is dit boek speciaal voor die ge-
intcresseerden van groot belang. L. W. 

In memoriam Ernst Bender 
Op tragische wijze is de bezitter van de reptielcntuin 
op de Drachenfels bij Koningswinler, Ernst Bender, 
om het leven gekomen. Op 16 Juni 1956 werd hij 
gebcten door een zelf gekweekte, nog jonge kobra, 
aan de gevolgen waarvan hij zes uur later overleed. 
Ernst Bender, de zoon van een onderwijzer uit 
Donaueschingen in het Schwarzwald, werd in 1897 
geboren en was van huis uit kunstschilder. Zijn lietde 
voor de natuur en speciaal voor kruipende dieren 
bracht hem er toe een permanente terrariumtentoon-
stelling in te richten; zijn ,,Suddeutsches Vivarium", 
een collectie voorlreffelijk ingerichtc terraria, waar-
mee hij van de ene Zuidduitse stad naar de andere 
trok. Deze onderneming was nog geen jaar oud, toen 
de directie van de Keulsc Dierentuin Bender belastte 
met de verzorging van een aquarium- en terrarium-
tentoonstelling in het park. In 1932 stichtte hij de 
reptielentuin op de Drachenfels, een instelfing, die een 
grote internationale faam bezit. Zonder enige subsidie 
heeft Bender gewerkt; zijn grote artistieke gaven en 
bewonderenswaardig terraristisch kunnen hebben hem 
in staat gesteld een instituut op te bouwen dat niet 
alleen een voorbeeld is van verantwoorde en doel-
matige dier verzorging, maar bovendien voor de be-
oefening van de terra riu in lief hebberij van verstrek-
kende invloed is geweest. 
Wij verliezen in Ernst Bender een groot terrarium-
vriend en -kenner! 

L. W. 

Vraag en aanbod. rullrubriek 
De heer D. J. van der Laan, Heuvelweg 36, Socstdijk, 
biedt aan: 2 zinken terrariumgeraamten 40 x 25 x 30 
cm, waarvan een met verwarmingskcgel in de bodem, 
en het andere met geperforeerde zinken zijwand; een 
bijpassende zinken kap; een aquarium 26 x 16 x 18 
cm; het geraamte van een boomkikkerterrarium 41 x 
26 x 90 cm van hoekijzer met bijbehorende onderdelen 
zodat het gemakkelijk weer opgebouwd kan worden 
en tenslotte twee stuk ken Draka verwarmingskabel 
van 1 en 3 in lengte. 
Belangstellenden wordt verzocht dit alles bij elkaar 
zo spoedig mogelijk bij de heer van der Laan wcg te 
halen, gratis! 
Ons lid R. van der Woude, Amstelslraat 12 te Am-
sterdam, heeft ter overname een stalen terrariumbak, 
waarvan de lengte 70 cm, de breed!e 35 cm en de 
hoogte 40 cm bcdraagt, compleet met 10 cm hoge 
lichlkap, voorzien van twee fittingen. Zijwanden van 
qaas, achterzijde voorzien van rots wand, De prijs 
bcdraagt / 25,—, vracht voor rekening van dc koper. 
Door ons lid F. Sijbers, Riethstraat 24 te Tegelen, 
worden Hazel wormen, Anguis tragi! is, zowel manne-
lijke en vrouwelijke dieren, te koop gevraagd. 
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