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H. A. L, Menne, Den Haag: 

Hagedissen van de Canarische eilanden 
Het was mij dan cindelijk. na een jaar corres-
pondence, gelukt een aantal levendc exemplaren 
tc bemachtigen van de merkwaardige hagedis 
Lacerta simonyi stchlini S c h c n k e 1 van dc 
Canarische eilanden. 
Dc hagedissen van die eilandengroep, gelegen 
voor de noordwestkust van Afrika, hebben een 
bijzonder cachet. Onder de vormen, die er 
voorkomen, vindt men er enkele (en daartoe 
behoort de ontvangen hagedis). die behoren tot 
dezelfde groep als de twee beschreven, uit-
gestorven reuzenhagedissen: Lacerta maxima 
B r a v o en Lacerta goliath M o r t e n s . 
Deze twee uitgestorven soorten leefden vooral 
on de klippen langs dc kusten der eilanden. 
Vrocger meendc men. dat deze reuzenhagedissen 
reeds in het Pleistoccen uitsticrven. maar aan-
gezien schepelingen uit vrocger eeuwen op 
rotsen daar ..reusachtige hagedissen van onge-
veer anderhalve meter lengte" zouden hebben 
waargenomen, is men gencigd aan te ncmen, 
dat Lacerta goliath in het thans nog voort-
durende Holoccen heeft geleefd. Gevonden 
schedelresten wijzen uit, dat Lacerta maxima en 
Lacerta goliath respectievclijk tot 1.25 en I in 
lang werden. 
Nu leeft, hoewel in beperkt aantal en uiteraard 
beschermd, aan dc noordwestpunt van het eiland 
Hierro (het mcest westelijke van de groep). op 
de ..Roques dc Salmor" nog een soort, Lacerta 
simongi simongi S t e i n d a c h n e r , welke als 
een rechtstreek.se verkleinde vorm van Lacerta 
goliath is te beschouwen. Ze zijn daar terug-
gedrongen tot een laatste toevluchtsoord en het 
is helaas te voorzien dat ook zij mettertijd 
zullen uitsterven. De lengte van deze vorm 
bedraagt ongeveer 60 cm. Zij leven op dc 
klippen en schijnen zich vooral met zeediertjes 
tc voeden. Nauw verwant aan deze is dc door De Pico de Teide op Tenerite, 2000 m. boven zeeniveau. 
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de Vereniging ontvangen hagedis. Ook deze is 
van forse afmetingen; gemiddcld 50 cm lang. 
Ze doet — behalve in kleur — denken aan 
Lacerta lepida, dc bekende parelhagedis, en 
vcrtoont evenals deze een duidelijk gcslachts-
dimorphisme. De kleur van stchlini is echter 
grauwachtig bruin, soms bronskleurig. De onder-
zijde is rossig-gccl. Het zijn allescters; zowel 
insecten en wormen als bloemen, vruchten en 
bladeren worden gegeten. Het dier leeft op 

steile hellingen. op klippen en aan wegranden. 
In de tomatentuinen op de heuvels ziet men ze 
veel; ze schijnen vooral aangetrokken te worden 
door de door een groene rups witgestreepte 
vruchten. Deze rupsen eten ze bijzonder graag. 
Dc door ons gci'mporteerde dieren werden enige 
tijd vcrzorgd door onze redacteur, die hun een 
zeer gevarieerde voeding gaf. 
De hagedissen van de Canarische eilanden 
behoren tot drie families: Gekkonidac. Scincidae 
en Laccrtidae, vcrtegenwoordigd respcctievelijk 
door de geslachten Tarentola. Chalcidcs en 
Lacerta. £!k met meer dan een soort. Op dc 
eilanden komen in totaal dertien hagedisachtigen 
voor. Als vecrtiendc zou hieraan tocgevoegd 
kunnen worden hot Chamacleon — ingevoerd 
op het eiland Tenerife — als mij niet pas 
verzekcrd was, dat dit daar weer geheel ver-
dwenen is. 
In de geslachten Tarentola en Clialcides zijn 
duidelijk de vormen van Noordwest-Afrika en 
Zuidwest-Europa tc herkennen. Anders is dat 
met dc LacerfVi-soorten, die afwijken van die 
van de naburige landen — behalve Lacerta 
atlantica D o r i a & P e t e r s , een kleine soort 
van de oostelijke Canarias (Fuertaventura. 
Lanzarote en kleinere cilandjes). die in uiterlijk 
sterk herinnert aan de mura/is-vormen. 
Dc Lacertae van de Canarias vormen twee 
streng gescheiden grocpen: de simont/i-groep 
en dc atlantica-galloti-groep. 
Voor de geschiedenis van de eerste groep gaat 

men terug naar het Mioceen; men vermoedt 
dat door splitting en vcrzinking van het conti-
nentale plateau de fauna hiervan zich moest 
tcrugtrekken op dc vulcanische eilanden en dat 
de evolutie van merkwaardige vormen daar 
toen begon. In dat tijdperk ontstonden de thans 
fossielc soorten maxima en goliath, als eerdere 
vormen van dc simonyi'-groep. 
Het lijkt interessant een enkel woord te wijden 
aan het woongebicd van de hierboven besproken 

hagedissen. Het is bekend dat de Canarische 
Eilanden een voor de bioloog buitengewoon be-
langwekkend gebied vormen, en wcl in het 
bijzonder voor de botanist, omdat dc flora en 
dc blocmenrijkdom er onvergelijkelijk zijn. Voor-
al de westelijke eilanden zijn bedeeld met een 
weelderige vegctatie; de oostelijke zijn veel 
droger en hebben iets van het woestijnklimaat 
van het naburige vasteland van Afrika. Zelfs 
zandstormen dringen tot daar door en de 
cultuurgewassen zoals de wijnstok vcrtonen daar 
dwergvormen. Maar de overige eilanden zijn 
kleine paradijsjes en hebben een der meest aan-
trekkclijke klimaten van de gehele aarde. De 
tempcratuur schommelt er in de zomer steeds 
tussen 70 en 75 graden F., en daalt in de 
winter nooit beneden 50 graden. Het Isla de 
Tenerife is wel het heerlijkste van alle eilan-
den; hier is ook de wereldberoemde Planten-
tuin van Oratava. in de Oratava-vallei, aan 
de voet van dc Cordillera Dorsal. In het 
midden van het eiland ligt de 3718 m hoge 
Pico de Teide, de Pick van Tenerife. Alle 
eilanden zijn zeer berg- en rotsnehtig en de 
kusten rijzen van de zee op tot hoge plateaux, 
die al dadelijk een 100 m hoog zijn en geleidelijk 
oplopen tot 1000 m toe. Deze rotsen met hun 
talrijke prachtige schuilhoeken vormen het 
woongebied van de grote Canarische hagedissen. 

Dc bcvolking van de eilanden lecft van bana-
nencultuur — het voornaamste middel van be-
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Jonc) paartje Lacerta simonyi stehtini S c h e n k e I van La Islcta, Gran Canaria, Canarische 
eilanden. Folo: L. Wijffels 
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staan — van de wijnbouw en van de kurk-
winning. 
De vereniging dankt deze buitengewoon op-
mcrkclijke import aan dc welwillendc mede-
werking van Senor Don Telesforo Bravo van 
het Museo Cnnario, die door een pcrsoonlijk 
vriend op dc Canarische Eilanden bereid werd 
gevonden mij enige hagedissen tc zenden. 

LITER ATUUR: 
Robert Mertens, Lacerta goliath n. sp., eine ausge-
storbcne Ricsenoidechseu von den Kanaren, Sencken-
hergiana, 25. 
G. Krefft, Beobachtungen an kanarischen Inseleidech-
sen. Wochenschrilt fur Atjuarien und Terrarienkuruic, 
1948. 
Telesforo Bravo, Lacerta maxima n. sp., de la fauna 
continental extinquida en el Pleistoceno de las Islas 
Canarias, 1953. 

L. Wijftels, 's Hertogenbosch: 

Door het opmcrkclijke succes dat de heer Menne 
behaaldc bij zijn pogingen om de grote hagedis 
van de Canarische Eilanden levend naar Neder-
land te krijgen, had ik de gelcgenhcid enkele 
exemplaren in mijn terrarium te verzorgen en 
te observeren. 
Lacerta simongi stehlini is een groot, donker 
gekleurd dier, dat men haast onwillckeurig met 
de parclhagcdis. Lacerta lepida. gaat vcrgclijken. 
En dan komt de Canarische hagedis er niet 
bijzonder gunstig van af. Op dc eerste plaats is 
hij met zijn cgaalbruine. tamclijk gedrongen lijf 
minder mooi dan Lacerta lepida. terwijl zijn 
bijzonder grote schuwheid hem als plcegobject 
ook minder aantrekkelijk maakt. 

mbosch: 

Lacerta simonyi stehlini in het terrarium 
buik okerkleurig, gaandeweg naar de anale 
opening steeds lichter. De voetzolen zijn donkcr 
bruinzwart, de polsen en hakken licht brons-
kleurig, vingers en tenen zwart. Aan de boven-
zijde is de staart lichter van kleur dan dc 
romp; de onderkant crvan is weer donkcrdcr 
van tint dan dc huid random de anale opening. 
In tegenstelling tot dc parelhagedis, waarbij de 
beschubbing van de bovenzijdc van het lichaam 
korrelig is, is dc rug van Lacerta simongi stehlini 
bedekt met kleine. vierkante schubben, die ieder 
een duidclijkc kiel dragen. Midden op dc rug 
ligt een rij onrcgclmatige schubben, waarvan 
de meeste een drichockvorm hebben. Het trom-
melvlics, dat zowat even groot is als het zwart-

De kop van hel grootste mannetje Lacerta 
simonyi stchtini (links) naast die van een 
volwassen manneli jke parelhagedis. 

Foto: L. Wijitcls 

Al geven beide soorten elkaar in totalc lichaams-
lengtc niet veel toe. de Canarische soort is zon-
der twijfel dc grootste: hij is veel massiever dan 
de parelhagedis, heeft een langere en veel dik-
kere romp en zijn kop is bredcr en hogcr. 
Dc kleur van dc kop is bruinachtig tot grauw-
zwart en is aan dc onderzijde lichter en meer 
bronsachtig van tint. De schubben die de keel 
bedekken en ook die van dc keelkraag, die een 
zuiver rechte rand heeft. zijn blauwzwart; dc 
huid in de dwarse keelplooi is bruingccl. Dc 
zeer donkere. bruinzwarte rug heeft bij jonge 
exemplaren een lichtkleurige dwarsstrcepteke-
ning. Dc schoudcrstreck en de bovenzijdc van 
de voorpoten zijn bij grotcre exemplaren dicp-
zwart. Dc borst is vrij licht asgrauw gctint. de 

glanzende oog. is ongeklcurd en bijna trans-
parent. 
Ik had dc hagedissen nog geen uur in het 
terrarium — dat, met het oog op een grondigc 
inspectic van dc dieren. slechts voorzien was van 
een dikkc zandlaag en een drinkbakje — of ik 
moest dc gaaswanden crvan met papier bedek-
ken om beschadiging van neus en bckranden 
te voorkomen. Ncrvcus renden de dieren langs 
dr wanden, voortdurend stotend tegen het gaas. 
Het aanbrengen van een schuilgelegenhcid in 
de vorm van een groot stuk gebogen boom-
schors maakte een einde aan de activiteit der 
hagedissen. die nu gedurende dagen onbeweeg-
lijk bleven zitten: slechts zclden kwamen zij. en 
dan buiten mijn tcgenwoordigheid. onder het 
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stuk schors vandaan. zoals bleck uit de onge-
reDthcid van het door mij geheel gladgestreken 
bodemzand (een van de middclen om de dieren 
op bloedluizen te controleren; zijn die er, dan 
ziet men na korte tijd in het losse zand grillige 
voren, aan het einde waarvan een luis voort-
zwoegt). Het inbrengen van voedsel in de vorm 
van insecten en vruchten bracht daarin geen 

het waterbakjc hadden ze helemaal geen belang-
stclling en het ..verzandde" door hun grote wan-
del- en graafactiviteiten spoedig geheel. Na 
verwijdering van hun soortvreemde compagnons 
werden dc simongi's weer aanmerkelijk schuwer 
en hidden zij zich meestal weer verborgen, maar 
blcven rcgclmatig eten, waarbij de jongere die-
ren, zoals zo vaak voorkomt. de grootste driest-

De Canarische eilanden, woongebied van de grote, donkeniekleurde hagedissen. 

verandering. Ter opvrolijking van het gezel-
schap vocgde ik cr toen enkele parelhagcdissen 
en drie exemplaren Lacerta trilincata — sma-
ragdhagedissen. zou ik haast zeggen, van bijzon-
der fors formaat — aan toe en toen zag ik 
voor het ccrst, tesamen met dc andere hagedis-
sen. mijn simongi's eten. Aanvankelijk kozen ze, 
zoals de andere dieren, dc sabelsprinkhanen en 
splnnen, later namen ze ook vruchten, vooral 
zoete pruimen. en na verloop van tijd allerlei 
zoete waar. pudding niet uitgezonderd. De wijn-
gaardslakken waarmee ik mijn vocderpogingen 
begon werden nooit gcgeten. Dc tamclijk grote 
hoeveclhcden sappige vruchten. die de dieren 
aten, maakten drinken wellicht ovcrbodig; voor 

heid aan de dag legden. Het terrarium was toen 
met een dock afgedekt. Met het oog op het 
weigeren van drinken hield ik dc schuilplaatsen 
van dc dieren vrij vochtig. 
Mijn Canarische hagedissen hebben nooit schelp-
dieren willen eten. Ik heb niet de indruk. 
dat die tot hun normale menu horen. Al doet 
hun zware kop dat niet vermoeden, is hun 
beet veel minder krachtig dan die van de parel-
hagedis. 
Lacerta simongi stehlini is door zijn grootte zo-
wel als zijn schuwheid voor het kamerterrarium 
weinig gcschikt. In het buitentcrrarium lijkt mij 
deze soort, evenals Lacerta lepida. zeer goed 
te houden. 

D. Klein: Hagedis met vorkstaart 

In de zomer van 1955 werd ik tijdens veld-
biologische naspeuringen getroffen door een 
niet allcdaagse vergrociing bij een mannelijk 
exemplaar van de Zandhagedis (Lacerta agilis). 
Het diertje lag te zonnen op een laag tuin-
muurtjc, dat gcdecltelijk was overdekt door wat 

ruigtc van wilde planten, voornamelijk IJle 
dravik, welke juist achter het muurtje groeidc. 
De hagedis viel op door de goed zichtbare 
nog groenachtige flanken. evenwcl nog meer 
door de gevorktc tweepuntigc staart. Op mijn 
voorzichtig naderen reagecrdc het diertje door 
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een licht speurendc beweging met het kopje 
tc maken. een vlucht in dc dekking bleef echter 
uit. zodat er ruimschoots gclegenheid was het 
diertje wat nader tc bczien. Duidelijk blcck nu 
dat de „vork" was ontstaan op een afwcrplid. 
die dc hagedis waarschijnlijk al eens had gc-
bruikt om, wie weet, zijn leven te redden. Op 
het breukvlak had zich een nieuw staartcindc 
gevormd, dat echter ongeveer 10° in stand van 
de lichaamsas afweck en wel naar links, hetgeen 
voor zover ik kon nagaan werd veroorzaakt 
door dc op hetzelfdc breukvlak gevormde „bij-
staart" wclkc ongeveer 30° van de lichaamsas 
afweek doch nu aan dc rechterzijde. Beide 
staarten waren even of nagenoeg even lang, in 
de scherpe binnenhock die zij met elkaar maak-
ten was een lichte insnocring zichtbaar, die de 
hock tussen de staarten middendoor decide. Na 

Nadat ik mijn eerste aritkel voor LACERTA 
becindigd heb, is cr weer heel wat stof tot 
schrijven beschikbaar gckomen. Allerccrst ben 
ik weer eens naar het Griffith Park gewcest 
voor vcrdere speurtochten. in de hoop vooral. 
om nog eens zo'n mooic skink te vangen, maar 
ook deze keer lukte dat niet. Wel kon ik weer 
drie Scc/oponis-sen verschalken. Twee hiervan 
Vormden samen een mooi, volwassen koppcltjc; 
het dcrde dier was een jong exemplaar. Deze 
vangst had plaats op 26 Fcbruari van dit jaar. 
Dc omgeving waarin ik de dieren aantrof. 
kwam geheel ovcrcen met het milieu beschre-
ven in mijn eerste opstcl. 
In het weekend van 9 tot 11 Maart zijn we 
naar de Dodenvallci geweest. Tevoren had ik 
zorgvuldig nagekeken, welke dieren ik daar zou 
kunnen aantreffen. Dat waren alleen al dertien 
soorten hagedissen. Nu moet ik eerst vcrtcllen 
dat wij met ncgenen dc tocht ondcrnamen in 
twee auto's en dat mijn vrouw en ik de enigen 
waren in dit gezelschap. die bclangstelling had-
den voor de dierenwercld in de Dodenvallci. 
Bovendien was er een programma opgesteld, 
volgcns welk in precics vijftig uur tijd maar 
liefst 1200 kilometer zou worden gercden. Ook 
moest cr natuurlijk nog tijd af om tc slapen. 
Toch was ik niet onfortuinlijk op deze rcis. Het 
is dc moeite waard om wat te vertellen over het 
Californische type woestijn. waardoor wij uren 
lang hebben gercden op deze trip. Jammer ge-
noeg kan ik geen foto's bij mijn verhaal vocgen. 
Dc woestijnen hier liggen tussen twee hoge 
bergketens, die het dc wolken onmogelijk maken 
het land, dat tussen dc hoogten ligt. te bereiken. 
Dc breedte van zo'n strook bijna neerslagloos 
land varieert van twee tot dcrtig km en de 
lengte van zo'n dal bcdraagt vaak honderd en 
nicer kilometers. De bodem is meestal volkomen 
vlak. soms ook zwak glooiend. en bestaat uit 
los Zand en stenen, in grootte varierend van dc 
afmetingen van een erwt tot een kubicke meter. 

enige tijd vcrplaatstc de hagedis zich en het 
viel mij hierbij op dat dc andcrs zo mooic 
zijdelingse golflijn bij het voortgaan een weinig 
gestoord was. Toen ik het diertje iets meer 
verontrustte, zodat de beweging overging in 
vlucht, blcek mij dit des te meer. Omdat het 
enderzoek slechts luttelc minuten duurdc, ont-
breken gegevens die anders misschien nuttig 
zouden zijn geweest, o.a. is het mij niet duide-
lijk geworden of beide staarten werden gevormd 
door een kraakbeenstaaf, wat vcrmoedelijk wel 
het geval was, daar een weer aangroeiendc 
hagedisstaart toch steeds vnl. uit kraakbeen 
bestaat. inplaats van te zijn opgebouwd uit 
staarcwervels. Het blijft dc vraag onder welke 
omstandigheden zich hier een vorkstaart heeft 
ontwikkcld. 

(Overgcnomen uit: Dc Lcvendc Natuui) 

Dc begrociing is cr maar schaars; een plantjc 
op de vicrkante meter. Dit kan dan een cactus 
zijn of ecu zeer dor uitziend struikje, grijs of 
beige van kleur. tot -10 cm hoog en bijna altijd 
bladerloos. Jammer genocg kan ik u de namen 
niet geven. Hier en daar staat een eenzamc. 
prachtigc Yoshua-boom. De bergketens zijn bijna 
steeds volkomen kaal. Bij dc ingang van de Do-
denvallci wilden enige dcclncmers van de ex-
pedite wat foto's maken en daar krecg ik een 
kans. Nauwclijks was ik uit dc wagen, of ik zag 
de eerste hagedis en omdat het een andere was 
dan ik al in mijn terrarium had, was ik bij het 
vangen ervan erg zenuwachtig. Toch kreeg ik 
hem in de lus: Het was een Uta. en wel Uta 
stansburiana stejnegcri ( S c h m i d t ) , een man-
netje, ongeveer dertien cm lang. Dc gehele ver-
schijning van het dier is bijna gelijk aan die 
van dc Acanthodactglussoorten. De kop en het 
voorstc deel van de romp zijn licht- en donker-
beige gevlekt. Voorbij het midden van de rug 
trcden blauwgrocne stipjes op. die steeds tal-
rijker worden en het dier een bijna geheel blauw-
groene staart bczorgen. Op de flanken ligt een 
grote, blauwzwarte vlek, vlak achtcr de voor-
poten. Ik ving het dier beneden in de woestijn. 
Een half uur later zag ik nog twee exemplaren, 
ook deze keer weer volwassen dieren. maar nu 
was het op 2.5 km hoogte op dc top van een 
berg. Jammer genoeg waren deze hagedissen 
mij te vlug af. Vcrdere hcrpctologische resul-
taten heeft dczc trip niet afgeworpen. 
Het mag misschien vreemd klinken. maar ik heb 
hier merkwaardige ondervindingen opgedaan 
met Anolis carolinensis. Er was hier vlakbij 
enige tijd gclcden een circus gevcstigd en een 
van mijn vrienden wist mij tc vertellen. dat ze 
daar hagedissen vcrkochten. Ik er natuurlijk 
heen. en jawel hoor. in een standje stond een 
vrouw en zij had ..Chamelions" en sierschild-
padjes tc koop. Deze laatsten zaten, met een 
mooi rood, geel of blauw gcvcrfd rugschild. 

L. H. Princen, Los Angeles, Calilornie, U.S.A.: 

Verdere ontmoetingen met kruipende dieren in Californie 
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waarop bovendien nog bloemctjes geschilderd 
waren, wel hondcrd bij elkaar, in een veel te 
klein bakje met wat water. Dc Anolissen had-
den een touwtje om hun nek, waaraan een ko-
peren kcttinkjc en een speldjc bevcstigd waren. 
Hiermee waren ze op een plank vastgelegd. Al 
deze dieren werden verkocht voor 75 dollarcent 
per stuk. Een klein meisje vrocg aan de vrouw. 
waarom sommige hagedissen een lange staart 
hadden en andere een korte, waarom sommige 
lange staarten mooi recht, andere weer gc-
bocheld waren. De verkoopster antwoordde 
hierop, dat ze de beestjes zo verkocht, omdat 
de mensen vaak speciaal naar hagedissen zon-
der of met een gebochelde staart vroegen. Zc 
vcrtelde ook dat deze Anolissen gcimporteerd 
waren van Cuba, maar carolinensis komt daar 
volgens mij niet voor. ' ) . Ik wildc ook een spel-
letje spclen en vroeg wat je de dieren te eten 
moest geven. Zij gaf ze altijd stukjes banaan 
en ze had daarmee een Anolis vijftien jaar lang 
in het leven gehouden. Toen ik veronderstelde. 
dat ze insccten wcl lekkcrdcr zouden vinden, 
kreeg ik ruzie met haar. Enfin, de volgende dag 
kocht ik een koppcltje. ontdecd hen van het 
misselijke kcttinkjc en heb ze in mijn terrarium 

gczet. Ze maken het nog steeds prima en ik ben 
er haast van overtuigd, dat dit dc twee enige 
Anolissen zijn, die nog leven van al die duizen-
den, die hier in Los Angeles verkocht zijn. 
De volgende aanwinst voor mijn terrarium was 
een tweede Etimcces skiltonianus die ik maar 
in een dicrenhandcl heb gekocht, omdat de kans 
er nog een te vangen maar vrij klein was en ik 
toch graag een koppeltje wildc hebben. Ik 

dacht. dat ik reeds een mannelijk exemplaar 
bezat en deed mijn best een wijfje uit tc zoeken. 
Nu zit het nieuwe dier al twee weken in het 
terrarium en tot mijn grote vcrbazing zag ik 
juist gisteren een paring plaats hebben; ik had 
dus indcrdaad een koppeltje. Alleen bleck nu het 
wijfje een mannetjc en het andere dier het wijfje 
te zijn. Je moet maar zo gelukkig zijn, het 
tweemaal verkeerd te doen! 
Tenslotte zijn wie dit weekend naar het Elysian 
Park, dat ook hier in Los Angeles ligt, geweest 
in de hoop er andere, nog onbekende soorten 
te vinden. Maar we zagen alleen onze oudc 
vrienden, Sceloporus occidentalis. De plekjcs. 
waarop ze van de zon zaten te genieten. waren 
echter weer heel andere dan de eerder ge-
noemde. Er stonden veel hoge palmen met een 
dichte onderbegroeiing. De hagedissen zaten 
zich bij voorkeur te zonnen op de stammen van 
de palmbomen. soms wel drie meter boven de 
grond. Kwam je naar hun zin wat tc dichtbij, 
dan verdwenen ze naar de andere kant en ren-
den naar boven of beneden, al naar het hun het 
beste uitkwam. W e hebben cr met plezier naar 
gekeken. 
Dat is het voor deze keer. Ik hoop u in een 

. 

volgend artikel met andere dieren kennis tc 
laten maken. 

Los Angeles, 24 April 1956. 

') De Anolissen, die dc schrijver gekocht heelt, zijn 
waarschijnlijk indcrdaad alkomstig van Cuba en be-
horen dan tot de soort porcalus, eon dier dat zich op 
het eerste gezicht in niets van Anolis carolinensis on-
dcrscheidt. Bij nadere beschouwing zal de Cubaanse 

••' 
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La Quintal Riverside County, Cali forme. Op dit terrein, een grind vlak to, komen vooral 
zandhagedissen voor: Caltisaurus, Uta, Prynosoma, DipSOSautus, Gambelia, Cnemidophorus 
en Colconyx. Foto: Sherburne F. Cook, Jr. 
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soort groler blijken te v.ijn, spitser van kop en meer 
grijsachtig van kleur, De keelwnm is niet ZO groot als 
bij Anolis carolinensis en feller rood van kleur. In de 
groene kleurphase heeft het volwassen mannetje Ano-
lis porcatus een lei hemelsblauwe kop en rug; in de 

donkere phase is dit gedeelte van het lichaam licht 
kardinaalrood. 
Op Cuba is deze hagedis buitengewoon algemeen en 
veel gemakkelijker in grote aan la lien te vangen dan 
Anoiis carolinensis in de zuidelijke V.S. — Red. 

J. Bovenkerk Jr., Amsterdam: 

Ziekten bij Terrariumdieren IV 
In de urineblaas worden nog al eens zuig-
wormen (trematoden) aangetroffen. Op de 
vcrgadering van dc Amsterdamse werkgroep 
blcck bij het houden van deze lezing nogal ver-
warring te bestaan over dc reeds behandclde 
pokkenziekte. Sommigcn mcenden. dat ook de 
volgende afwijking onder genoemde zickte viel. 
Het is dc bij dc Colubridae voorkomende 
blaasworm, de larve van het lintwormgeslacht 

cercoi'de, tc ontwikkclen. Dc cyclops en dc 
kikker worden prcparcrendc gasthcren genoemd. 
Om volwassen worm tc worden zou de am-
phibie gcgeten moeten worden door een kat-
of hondachtig roofdier. Maar dc kikker wordt 
gcgeten door een damhordslang. Hierin kan dc 
plerocercoide niet de metamorphose tot vol-
wassen lintworm ondcrgaan. Hij grocit wcl. 
maar blijft een plerocercoide en vestigt zich 

X t JAP 

Diphyllobothrium. Een hiermede besmette slang 
vertoont over dc gchelc huid blazen, die bij 
openen als inhoud ccn of meerdere 30—40 cm 
lange wormen bevatten, die tot 2 mm breed 
zijn. Dc lintwormen bczitten geen darm en 
moeten het voedsel dus in vloeibarc vorm door 
dc huid opnemen. Dc volwassen wormen zijn 
parasieten van kat- en hondachtige roofdieren 
en zijn gekenmcrkt door het in leden verdcclde 
lichaam, de proglottiden. Dc eieren moeten, 
om tot ontwikkeling te kunnen komen. in het 
water terecht komen. Daar komt, door een 
dekscl in het ei, dc larve vrij. Dczc coracidium 
bezit een trilhaarkrans en zes haken en leidt 
een planktisch bestaan. Vervolgens wordt het 
door een Diatomus of een cyclops opgegcten. 
In het darmkanaal van deze microscopische 
krecftjes wordt de trilhaarkrans afgeworpen, 
dan oncosphaere genoemd. en het doorboort 
door middcl van dc haakjes de darmwand van 
dc gasthcer om in dc lichaamsholtc in twee tot 
drie weken zich tot procercoide te ontwikkelen. 
Het krecftje. een copepode, wordt weer gcgeten 
door een salamander, kikker etc. Bij de ver-
tering komt de procercoide vrij en doorboort 
op zijn beurt dc darmwand van de tweede 
gasthcer. om zich in de spieren en andere 
organen tot een volgend larvcstadium, plero-

1 

Het ei (A) en de eerste twee larvenstadia van 
Diphyllobothrium. In het eerste stadium is de larve 
uitgerust met zes haken en een trilhaarklccd (B). 
Afheeldinq C toont een cyclops met larven in het 
tweede stadium. Tekening: J. Bovehkerk Jr. 

dan in verschillendc organen en het onder-
huidsc bindweefscl. De slang is een transpor-
terend gasthcer. Dit proces heeft dc naam 
reencapsulatie gekregen. 
Daar dc slang veelal een vast tcrritorium heeft 
is het tc begrijpen. dat — waar het water in 
zijn vangplaats eenmaal besmet is en dus prac-
tisch alle vocdseldicren — dc slang een zeer 
groot aantal lintwormen kan hcrbcrgen. Omdat 
dc larve zich in de slang niet verder ontwik-
kclde, is het tc begrijpen, dat dc plerocercoide 
een eigen naam krecg, daar hij als ccn zclf-
standig soort beschouwd werd. Hij staat be-
kend als Sparganiim mansoni: het is echter een 
larve van Diphyllobothrium. Dc stofwisselings-
producten van dc wormen zijn giftig voor dc 
slang. Bcstrijden is hier niet nicer mogelijk. 
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Diphyllobothrium in het dsrde larvale stadium, enkele 
inaien vergrool. Tekeniny: J. Bovenkerk Jr. 

W e moeten ons bewust zijn. dat de terrarium-
houderij, waar wij deze als een bewuste poging 
tot het benadcren van een stuk zo natuurlijk 
mogelijk milieu gaan beschouwen. een aftasten 
is, een voorzichtig peilen, waarbij wc ons nog 
veel zullen vergissen en mistasten. wat ge-
cffcctccrd wordt in de ziektc- en sterfgevallen. 
De ziekten zijn grensgevallen. Daar is de har-
monic van het schommelen rond een biologisch 
cvenwicht vcrbroken; door een te sterk afwijken 
is de zaak gedcraillccrd. Wanneer het eenmaal 
zo ver is kunnen we niet nicer teruggrijpen op 
hand- en leerboeken, maar moet van de grond 
af opgebouwd worden. Ik doe dan ook een 
dringend bcroep op dc leden van Lacerta om 
alle vcrschijnselen bij hun dieren zo nauw-
kcurig mogelijk omschreven te noteren, ook de 
ogenschijnlijk niet belangrijke. en mij deze tc 
zijner tijd met dc opgavc van de diersoort, 
hcrkomst, medebewoners en samenstelling van 
de bak, voedering, temperatuur, beplanting, 
stand van het terrarium ten opzichte van de 
zon en in de kamcr etc. toe te zenden. Dus een 
beschrijving van de normalc gedragingen, met 
een aangeven. waar dit gedrag een verandering 
begint te vcrtonen tot aan een eventuele op-
zending naar de sectiedienst. Daar zal dan 
gepoogd worden deze gedragingen te parallcli-
scren aan dc bij dc sectie gevonden afwij-
kingen om aldus tot een verantwoordcr systeem 
te komen. waarbij aan het levende dier bepaald 
kan worden — aan de gedragingen — waar het 
schort. Wij kunnen dan onze maatregelen tref-
fen om het stcrfte- en zicktecijfer zo laag 
mogelijk te houden. Dit is slechts mogelijk met 
een acticve medewerking van dc leden en ik 
rcken dan ook op alien, die dieren verzorgen. 

Daar ik in dit bestck slechts een bepcrkt 
aantal ziekten heb kunnen behandelen en deze 
betrokken heb rondom dc ontvangst en milieu-
verandering van tcrrariumdieren, moet ik thans 
dit overzicht gaan afsluiten. Er is gctracht de 
verwikkelingen, die zich rond dc nieuwe aan-
winsten afspelen, beknopt tc behandelen en, 
waar mogelijk, zijn richtlijnen aangegeven en 
thcrapeutica voor het bestrijden van ontstanc 
ziekten. 
Als eerste bewijs voor dc grootte van inbrcuk 
op de normalc Icvenscyclus door verandering 
van milieu noemdc ik u het vaak sterk achtcr-
uitgaan van dc primaire instincthandelingen tot 
bchoud van het individu. de voeding. Als 
tweede, minstens even belangrijke instinct-
handcling, die in onze terraria veelal niet tot 
zijn recht komt, is die tot het bchoud van de 
soort. Hoeveel van dc gcimportecrdc dieren 
komen in de binnentcrraria spontaan tot copu-
latie? Dit aantal is percentagegewijs gcring. 
Maar zclden weten dc dieren zulk een gunstigc 
aanknoping tussen het oudc en het nieuwe 
milieu tc vinden. dat zij dc beide genoemde 
instincthandelingen tot een goed einde weten 
tc brengen. 
Dit behoeft voor u, terrariumhoudcrs, geen 
telcurstclling tc zijn. Integendcel, waar uw 
ondervindingen andcrs luiden, kunt u zichzelf 
complimentercn. Dc anderen moeten het niet 
bij mislukken laten; zij zullen zich alleen meer 
inspanning moeten getroosten om aan de weet 
tc komen hoc ongeveer dc levensvoorwaarden 
en het milieu van het desbetreffende dier zijn 
en deze zo zorgvuldig mogelijk nastreven. 
U moet niet uit het oog verliezen. dat uw 
liefhebbcrij — uit wat voor overwegingen u 
deze ook begonnen bent — u meer bevrcdiging 
schenkt naarmatc de moeite grotcr is geweest. 
Ook levert het u nicer biologischc kennis en is 
het totaal van uw bak daarmedc in ovcreen-
stemming. W a t ik echter van primair bclang 
acht: uw dieren bevinden zich cr des te beter 
onder. 
Men plcegt tc zeggen, dat dc omgang met 
dieren een pacdagogisch verantwoord en goed 
hulpmiddcl bij het opvocden van kindcren is. 
Dit houdt dan op zijn minst in. dat wij voor de 
dieren en de kindcren dan ook alles doen wat 
het hebben van kindcren en het houden van 
dieren verantwoord maakt. 
Ik eindig met het dringendc vcrzoek mij ook 
uw resultaten te vcrmelden, die u bij de toe-
passing van de aanbcvolen middclen hebt ver-
kregen. 

Contributiebetaling 

over het verenigingsjaar 1 9 5 6 — 1 9 5 7 

Wij verzoeken de leden, die hun bijdrage voor het nieuwe verenigingsjaar 
nog niet aan de penningmeester overmaakfen, dit NU te doen. 

Voor LACERTA is alle medewerking in dit opzicht van het grootste belang! 
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L. Coomans de Ruiter, Hilversum: 

De Indonesische „Bushmasters" 
(Trimeresurus-soorten) I I 

De Goudband Boomadder (Trimcrcsurus wag-
leri wagleri ( S c h l e g e l ) ) heeft een groot 
verspreidingsgebied. Zij komt voor op Sumatra, 
Borneo en Celebes, voort op enige Westsuma-
traansc eilanden. op dc eilanden in de Sundazee. 
alsmede op Buton en de Sanghir- en Talaud-
cilanden. Buiten Indonesie aangetroffen op 
Malakka. Peninsular Siam, Cochin-China en 
de eilanden Balabac en Palawan ten N.O. van 
Borneo. 
Zij is een van dc mooist gcklcurde adders. Dc 
hoofdkleur is donkergroen met parelgrijs ge-
mengd, voorzien van talrijke goudgele banden. 
Het korte staartjc is een grijpstaartje. dat in 
een zwarte punt cindigt en enigszins op een 
dood takje lijkt (een der Indonesische namen: 

,,ular mati ekor = ..slang met de dodc staart", 
duidt hierop). Jonge exemplaren missen de 
goudgele dwarsbanden. Zij dragen op de rug 
enige vcrsprcid staandc vlckken. die aan de 
voorzijdc wit en aan dc achtcrzijde rood ge-
kleurd zijn. Bij het oog loopt een streep. die 
aan dc bovenkant wit. aan de ondcrkant rood 
is. Dc staart is grotendeels rood (figuur 1). 
Dc Indonesiers noemen haar behalve ..ular 
mati ekor" (zie boven) ook ..ular tjinta manis" 
en ,,ular nanti bulan ". 
In Sumatra wordt ze algemcen als ni'cf-giftig 
beschouwd. Als men haar in het bos aantreft 
wordt zc met dc hand gevangen en mce naar 
huis genomen. Daar wordt ze in een boom op 
het erf of zelfs in een sicrpalm in voor- en 
achtergalcrij losgelaten. Omdat ze een zeer 
trage slang is en als nachtdier overdag niet 

graag van plaats vcrandcrt. blijft zc in dc rcgcl 
dagen lang liggen in de boom, waarin men 
haar heeft neergczet. De naam ,,tjinta manis" 
(letterlijk: ..zoete liefde") is een verbastcring 
van het Sanskriet-woord ..Tjintamani" hetgeen 
betekent: „een juweel met wensvcrvullendc 
kracht". In verschillendc Voor-Indischc en ook 
Indonesische verhalen trecdt een slang op als 
bezitstcr van een dergelijk juweel. Dc held van 
dit verhaal bewijst deze slang een wcldaad en 
als dank hiervoor ontvangt hij van haar dit 
wondere kleinood. Daarom wordt zij in bepaaldc 
strcken in Sumatra als een gclukaanbrengster 
beschouwd. Men nccmt haar mce naar huis, zet 
haar een schoteltjc met mclk v o o r . . . in de 
hoop, dat de slang haar juweel wil afstaan. 

Het is een bekend feit, dat dczc adder overdag 
zeer moeilijk tot bijten is tc brengen. Ze zal zich 
zonder enig verwecr laten oppakken. mits dit 
niet ruw en met enige voorzichtighcid geschiedt. 
Of wij hier tc doen hebben met het verschijnsel 
der zogenaamde Heliokataplcxic (verstarring 
door de inwerking van het zonlicht) is mij 
niet bekend. Wcl weten wc, dat bij verschcidenc 
nachtslangen. zoals dc Hartkopaddcrs. maar 
ook bij ,,welang's (Buviyari/s-soorten). door 
de inwerking van het daglicht het psychisch 
bijtvermogen, en zelfs alle activitcit, groten-
deels wordt lamgclegd1). Maar dit neemt 
niet weg, dat men naar mijn mening toch 
we! wat al te onvoorzichtig met deze gifslangen 
omgaat. Er wordt zelfs bericht — en ik heb 

') Zie ,,Lacerta" jaargang 8. biz. 91. (Red.) 
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Fig. 1. Goudband-boomaddcr |T'rimcresurus wagleri wagleri S c h 1 e g e 1), boven 
volwassen, onder jong exemplaar. 

Uit Nelly de Rooij, The Reptiles oj the Indo-Australian Archipelago, 
E. J. Brill, Leiden, 1917. Cliche van de uitgever. 
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geen enkele reden aan de geloofwaardigheid 
hiervan te twijfelen — dat in Sumatra's West-
kust dc jonge kindcren een levende Goudband-
boomaddcr als halssieraad gcbruiken. Voor-
lichting omtrent de absolute giftigheid van deze 
slang is dringend gewenst. want er zijn in de 
literatuur bectgevallen bekend: zelfs overdag. 
Weliswaar stierven de patienten niet, maar zij 
leden veel pijn en voelden zich gedurende enige 
dagen zwaar ziek. W a a r de Goudband-boom-
addcr des nachts ook op ratten, muizen. kikkers 
en hagedissen jaagt, komt zij als het donker 
wordt op dc grond, waardoor men dc kwade 
kans loopt op haar te trappen. Dan zal ze 

dat de slangen door dc dikkc wierookwalm, die 
in de tempel hangt. half bedwelmd zijn. weet ik 
niet. Het demonstreert in ieder geval de geringe 
aandrift tot bijten; althans overdag. 
In de Westcrafdeling van Borneo kreeg ik op 
de Gunung Pasi, onderafdeling Singkawang, dc 
gelegenheid een levende Goudband-boomaddcr 
in de vrije natuur te fotografereft. Ik had de 
tocht gemaakt, omdat boven dc 600 m.-grens 
van dit gebergte een grociplaats was gevonden 
van de vrij zeldzame bekerplant Nepenthes 
vcitchii. terwijl daar ook bladorchideetjes voor-
kwamen2) . Mijn Dajakse gids maakte mij op 
de ,,ular tjinta manis" opmerkzaam en wildc 

Fig. 2. Trimeresurus wagleri wagleri 
in gevangenschap levend dier. De h 
toch weinig goeds te voorspellen! 

waarschijnlijk onmiddellijk bijten. De mccste 
gcrapporteerde bijtgevallen zijn hiervan het 
gevolg. 
Dc heer H. A. L. M e n n e heeft in ..Lacerta", 
13de Jrg. Nr. 2 Nov. 1954, op pag. 12 en 13 
een en andcr verteld over de heilige adders van 
de ,,Snake Temple" op het eiland Penang. 
Hij noemde in deze medcdeling de tientallen 
adders, die zich vrij in de tempel ophielden en 
overal te vinden waren op vazen met kunst-
bloemen, op hekjes, op latwerk van de zoldcring, 
enz., Lachcsis gramineus, een verouderde naam 
voor Trimeresurus albolabris. dc Groenc Boom-
adder (zie vorige bijdrage). W a a r deze soort 
op Malakka echter niet voorkomt, schreef ik 
de heer Menne een brief, dat ik aan de soort-
bcpaling twijfelde (zie pag. 64 van de 13de Jrg). 
Uit het meergenoemde boek van M. W . F. 
T w e e d i e ..The Snakes of Malaya" is nu 
wel onomstotelijk komen vast te staan, dat deze 
adders Goudband-boomadders (Trimeresurus 
wagleri wagleri) zijn. Hoewel er — vooral op 
Zondagen — druk bezoek is, niet alleen van 
Chinezen, doch ook van Maleiers en buiten-
landse toeristen, hebben zich nimmer bijtgevallen 
voorgedaan. Of dit te danken is aan de goede 
voeding (voornamelijk rauwe eieren!) dan wel, 

( S c h l e g e l ) , een opname van een 
ouding van de slang schijnt ditmaal 

Foto: Dr. Herbert Schmidt 
haar meteen doodslaan. In West Borneo hecht 
de bcvolking geen geloof aan het vcrhaal, dat 
deze slang geluk aanbrengt. Daar ik dit weinig 
agressieve dier wildc fotografcren verijdeldc ik 
de moordaanslag. In het vrij donkere bos kon 
geen momentopname worden gemaakt. Derhalve 
moest het statief er aan te pas komen, hetgeen 
toch altijd wat tijd vergt. Gedurende de voor-
bereiding bleef de adder roerloos liggen en liet 
zelfs toe, dat hinderlijke takjes en varens vlak 
in haar nabijheid werden weggehaald. Ik had dit 
experiment niet graag gewaagd als het te 
fotografcren object een Groenc Boomadder (zie 
vorige bijdrage) was geweest. Figuur 2. 
Op Sumatra, de Westsumatraanse eilanden, 
Groot Natura. Borneo en Java komt de Bruine 
grondadder (Trimeresurus puniccus ( B o i e ) ) 
voor. Buiten Indonesie ook op Malakka. waar 
ze echter zcldzaam is. De snuit is kort en 
enigszins lepelvormig afgeknot. De Engelsen 
noemen haar daarom ..Flatnosed Pit Viper". 
Als Indonesische namen voor deze adder heb ik 
gevonden: ..ular bandotan". ,,ular gibuk" en de 
Sundanese naam ,.oraj kalakaj ". 
De naam Bruine grondadder is aanvechtbaar. 
In de eerste plaats zijn alleen de volwassen 
-) Zie ,.Lacerta" jaargang 13, biz. 81. (Red.) 
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exemplaren bruin gcklcurd met donkcrder stip-
pen en iets roodachtig staartcindc. In de tweede 
plaats lceft deze slang natuurlijk niet uitsluitend 
op de grond. doch ook wel in struiken. Daar ze 
nog wcl eens op dorre bladcren is gevonden en 
dan in een dcrgclijk milieu weinig opvalt. heb 
ik de naam grondadder gekozen in tcgenstciling 
tot de reeds bchandelde boomadders. zowel dc 
Groenc boomadders (borneensis, albolabris en 
sumatranus). als de Goudband boomadder 
(wagleri), die overdag bij voorkeur in struiken 
liggen. omdat zij tcmidden van dc groenc bla-
dcren vrijwel onzichtbaar zijn. 
Het jeugdkleed der Bruine grondaddcrs is zeer 
variabel en geheel afwijkend van het adultc 
klccd. Er komen wel vier verschillende kleden 
voor, waarvan het mooistc het eerste jeugdkleed 
is. roodachtig met grote lichte vlckken. 
Volwassen exemplaren bereiken een lengte van 
ruim 80 cm. In de regcl zijn ze echter kleincr. 
Op Java is zc in hoofdzaak een gebcrgtedier 
en niet zeldzaam op theeondernemingen, gclegen 
boven de 1000 m.-grens. Op Borneo is ze ook in 
lagcrc strcken gevonden. In de Westcrafdeling 
van Borneo is ze vermoedclijk zeldzaam, daar 
ik gedurende mijn verblijf van zes jaren aldaar 
puniccus nimmcr heb gezien. 
Ook deze adder is zeer traag en bijt zelden 

Het verzorgen van dc doorgaans prachtig 
gekleurde, door hun vaak merkwaardige levcns-
wijze en voortplantingsbiologic zo boeiendc 
boomkikvorscn, biedt zovcel nantrekkelijks, dat 
ik graag wil trachten hen, die zich nog afzijdig 
hidden, over te halen om ook eens een tropisch 
terrarium iii tc richten. 
Lichaamsbouw en kleur zijn bij boomkikvorsen 
even bekoorlijk als bij vissen. Daarbij komen 
nog. behalve het vcrmogen tot klcurwisseling. 
vele opmcrkclijke levensuitingen. die het houden 
van dczc dieren zo aantrckkclijk maken. Boom-
kikkcrs horen stellig tot de liefelijkste en 
tegclijkertijd mcest potsicrlijke kamergenoten. 
die wij in een tropisch kamcrterrarium maar 
kunnen houden. De half opgerichtc houding. 
het gebruik van de voorpoten als handjes. het 
rijke stembezit en waarschijnlijk ook de grote 
ogen maken hen reeds bij voorbaat bij ons, 
mensen, sympathick. En ook het feit dat ze 
voor dc mens heel weinig schuwheid aan de dag 
leggen en een geringc neiging tot vluchten 
tonen. draagt daartoe bij. 
Het houden van boomkikvorsen is bovendien 
in het geheel niet moeilijkcr dan het verzorgen 
van vissen. Een terrarium met tropische plan-
ten en kikvorsen schenkt niet alleen vreugde 
bij dc verzorging crvan, maar kan tegclijkertijd 
als sicrstuk in onze woning met het aquarium 
wedijveren. Een ovcrvloed van merkwaardig 

overdag. Bij het invallen der duistcrnis wordt zc 
aetiever, hetgeen men ook bij gevangen exem-
plaren heeft kunnen constatcren. Stellig zal ze 
bijten als men in het donkcr op haar trapt. 
Er zijn in dc literatuur verschillende gevallen 
bekend. dat mensen door Bruine grondaddcrs 
zijn gebcten. Ook hier geen dodclijkc ongcvallen, 
wel heftige pijnen, een sterk opzwcllen van het 
gebcten lichaamsdccl. koorts, maar na enige 
dagen herstel. Soms had een beet een blijvendc 
verlamming van het gebcten lichaamsdeel tot 
gevolg. 
Voornamelijk op kleine cilandjcs dichtbij dc 
komt in dc vloedbossen dc Mangrove-adder 
kust van Malakka, maar ook van N.O.-Sumatra. 
(Trimeresurus purpurcomaculatus purpurco-
maculatus ( G r a y ) ) voor. Vollcdigheidshalve 
zullen wij haar noemen, hoewel zc dus zeker 
niet tot de in Indonesie algemeen voorkomendc 
soorten behoort. 
Volgens T w e e d i e komt ze echter op boven-
genoemde eilandjes niet zeldzaam voor. De 
hoofdkleur is op dc bovendelen purperbruin. 
op de ondcrdelen grsbruin met donkere stippen. 
Soms is de rugzijde meer olijf- of grijsbruin met 
donkere tekening. terwijl enkele exemplaren op 
de zijkanten een witte lijn vertonen. Ook deze 
adder kan een lengte van 1 m bereiken. 

en vrcemdsoortig leven doct zich voor onze 
ogen open. Alleen de tropische vegctatic al, 
het plantenlcven in ons tropicarium heeft iets 
treffends, iets fascinerends. Bromcliaccen met 
een nestvormigc of hoog opgaandc blociwijzc, 
bekoorlijke, vaak ook aan insecten hcrinncrendc 
orchideeenbloemen geven onze gcdachten vleu-
gels en wij worden als het ware verplaatst 
in de gloeiende klcurenpracht en bizarre vor-
menrijkdom van een onberoerde en oorsproiikc-
lijke tropenwcrcld. Hier. in dit milieu, zijn dc 
boomkikkers thuis, hier voelen zij zich goed. 
Ze kunnen het zich veroorloven in een on-
waarschijnlijk schelle en klcurrijkc kleding tc 
prijken, want de ons zo opvallend lijkendc 
kicuren. gaan in het gewirwar van bladcren en 
bloemen vcrloren en versmclten. vooral onder 
de werking van licht en schaduw. volkomen 
met omgeving. 
Hyperolius mclanoleucus is de naam van het 
ongeveer 4 mm lange, wonderlijkc wczentje. 
Zijn kleuren en tekening zijn zo oiiwaarschijnlijk 
fraai, doen zo Afrikaans aan. dat zij dc hcr-
komst van het diertje. de bcrgstrcken van Bel-
gisch Congo, bijna vcrraden. Waarlijk. dit 
beestje belichaamt Afrika volledig: in zijn bontc 
kicuren, in zijn uitingen, in zijn onovcrtroffen 
kwiekheid en vitaliteit bij het vangen van dc 
buit. Zwart tot blauwzwart is de rug, gesierd 
met helgele strepen en vlekken van zeer on-

P. H. Stettler, Bern: 
Notities over het gedrag van 

Hyperolius melanoleucus 
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regelmatigc vorm en omvang, zodat geen enkel 
diertje cr precics zo uitzict als een ander. De 
onderzijdc van het lichaam en de bij het rustendc 
dier bedekte gedeelten van dc pootjes zijn prach-
tig koraalrood: dc voctjes zijn karmijnrood. En 
dat allemaal glad en glanzend als porcelein! 
Ter verdere opluistering de grote. zwarte, bolle 
ogen. 
Overdag zitten mijn Hyperolius — de grote 
hechtschijven aan de tenen maken dat mogelijk 
en de op de rustplaats gedruktc vochtigc korrel-
huid van de buik vcrgroot de adhesie — slapend 

zij een grote bchendighcid, een enorme viefheid 
een een uithoudingsvermogen. die sterk con-
trasteren met het gedrag van de mceste Hyla's, 
die zich tamclijk passief gedragen, totdat de 
prooi binnen het bereik van de tong komt. Bij 
onze Hyperolius gaat dat anders! Hoogtc-
verschillen van een meter en meer weet hij met 
twee, drie sprongen en cventjes klauteren bij 
bijzonder lastigc ,,passages" in een paar secon-
den te ovcrwinnen en met een enkele reuzen-
sprong naar omlaag is hij weer op zijn eigen 
plekje terug. In het kiczen van een plckje, dat 

Hyperolius mclanoleilcus. Foto: Giinthcr Senffl 

tegen dc gladdc bladcren van dc planten ge-
plakt. In de keuzc van hun slaapplaats tonen 
zij een kieskcurigheid, die onze verwondering 
wekt. Als het maar even mogelijk is, kiezen ze 
een blad, dat door een tweede, iets hoger han-
gend blad. geheel of gcdecltelijk beschut is. 
Op deze wijze ontsnappen zij iii de vrije natuur 
niet alleen aan het gewcld van de tropische 
regenbuien, maar blijven vcrmocdclijk hierdoor 
ook in sterke mate onttrokken aan dc blik van 
hun natuurlijkc vijanden, de vogels. 
Pas tegen de avond worden mijn Hyperolius 
wakker. Als niet al aanstonds prooidicren hun 
aandacht trekken. beginnen zij echt op hun 
gemak met de voorbereidingen tot de nachtc-
lijke strooptochten. Ecrst even dc pootjes be-
wegen, rekken en strekken en dan met de voor-
pootjes de ogen uitwrijven. Dan kan het spcl 
beginnen! Zorgvuldig wordt met hoog opge-
heven kopje uitgekeken naar voorbijvliegende 
insecten. Bij het najagen van dc prooi vertonen 

voor het bemachtigen van dc buit het gunstigste 
is. is hij een mcester, wederom in tegenstelling 
tot vele andere in bomen levende kikvorsen. 
die zich ook hierin veel passiever gedragen. 
Ook deze blijken wcliswaar in staat te zijn 
vast tc stellcn. dat een lichtbron insecten aan-
trckt en veel voedsel oplcvcrt, maar zij kunnen 
niet, zoals Hyperolius. in korte tijd uitmaken, 
wat nu wel het incest geschikte plaatsje in het 
terrarium is om het maal tc verwerven. 
Deze dicrtjes te voeden is dan ook heel een-
voudig. Van het vroegc voorjaar tot dc herfst 
levert mijn vliegenval. die gebouwd is volgens 
het systeem van dr. H. Hemkcr, veel meer 
vliegen op dan alle bewoncrs van mijn terra-
rium tezamen kunnen verorberen. Tijdens de 
winter maken mijn boomkikvorsen voornamelijk 
jacht op de gemakkclijk tc kweken fruitvliegjes 
en wasmotten. Zo nu en dan krijgen ze ook 
met zemelen, droog loof en bakkcrsgist gcvoerde 
meclworinen, die voortrcffelijk vcrtcerd worden. 
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In de hierboven gcmaaktc. vluchtige opmcrkin-
gen kon ik alleen maar op het voornaamste 
wijzen; dat er levensvormen bestaan, die op 
het eerste gezicht soms voor tegenstrijdigheden 
schijnen. die echter — zelfs in de beperktc 
ruimte van het terrarium — een volkomen har-
monic vormen. 

Dit artikel van ons lid P. II. Stcttler werd door de 
heer A. T. Reijst vcrtaald uit het ..Mittcilungs-blatt 
der Confederation Europaischer Vivarianer', het 
tegenwoordige ,,Zeitsthrilt fur Vivarisliek". Door de 
goede zorgen van dr. E. Meder konden wij over het 
hierbij afgedrukte cliche van de Confederation be-
schikkon. — Red. 

L. Coomans de Ruiter, Hilversum: 

Twee andere Indonesische adders 

Behalve de in twee vorige bijdragen bchandclde 
Indonesische TYimeresuriis-soorten zijn aldaar 
nog twee andere addcrsoorten aangetroffen. die 
voor de mens gcvaarlijker zijn dan dc ..Bush-
masters ". waarvan — zoals medegcdceld — 
geen dodelijkc gcvallen bekend zijn. 
De eerste soort, de Gewone Grondadder 
(Agkistrodon rhodostoma (Boie)) behoort, 
evenals de 7Yimerasurus-soorten, tot de onder-
familie der Hartkopadders (Crotalinac). door 
de Engelscn ..Pit Vipers" genoemd. In Malakka 
!S ze bekend onder de naam ..Malayan Pit 
Viper": in Indoncsie' nocmt men haar ..ular 
tanah" of „oraj lemah" (Sundanees). Zij is de 
enige Aziatische vertcgenwoordigstcr van een 
geslacht, dat in hoofdzaak in Ccntraal-Amcrika 
en enige Zuidelijke staten van dc U.S.A. voor-
komt en waarvan de incest bekende soorten 
zijn: dc Copperhead (Agkistrodon contortrix L.) 

de hoofdkleuren. vcrsicrd met grote donkere, 
wit omrande vlckken. De snuit is aan de voor-
zijde iets opgewipt (zie figuur 1). 
Overdag ligt deze adder graag op een hoop 
dorre bladcren en is dan door haar bescher-
mende kicuren bijna even onzichtbaar als de 
in een vorige bijdrage bchandclde Bruine Grond-
adder (Trimeresurus puniccus). Toch bestaat 
er overdag minder kans. dat we op haar zullen 
trappen. want indien zc onraad bemerkt. richt 
ze haar hals in dc hoogte, spert dc bck wijd 
open, waardoor de zeer lange giftanden zicht-
baar worden en begint met het staarteinde te 
trillen, zoals wij dat ook kennen van de Ame-
nkaanse ratclslangcu. Vcrmocdelijk heeft dit 
staarttrillen geen andere betckenis dan uiting 
tc geven aan een opgewonden gemoedstoestand. 
Als deze intimidatic-houding niet onmiddcllijk 
de mens doct rctircren, begint zc kleine 

Pig. I. De gewone grondadder (Agkistrodon rhodostumn (Bote), Schtfh-
baar in rusl, doch vnor onniiddellijke actio gerecd. 

Poto: Dr. II. Kopstein 

en dc Water Mocassin of Cottoninouth (Agkis-
trodon piscivorus L a c ) . 
In Indoncsie bewoont rhodostoma Sumatra en 
Java. Buiten dit gebied is ze gevonden in 
Malakka en een gedeelte van Achtcr Indie. Op 
Java is zc in de rubbcrtuinen van Pengalengan. 
ten Zuiden van Bandung, vrij algemeen. 
Deze adder kan tot 90 cm. lang worden en is 
prachtig gekleurd. Roodbruin en rose zijn wcl 

sprongctjes te maken, hetgeen in de regel tot 
gevolg heeft, dat haar vijand zich zo spoedig 
mogelijk van deze plaats verwijdert. 
Hoewel M. W . F. T w e c d i c in zijn . .THE 
SNAKES O F MALAYA" (1954) het gif van 
Agkistrodon rhodostoma beschrijft als: „it is 
little if at all more so than the other Asiatic Pit 
Vipers' zijn van Indoncsie wcl dodelijkc onge-
vallen bekend. Ik vond in de literatuur. dat van 
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ruim twintig bijtgevallen door Agkistrodon 
(merendcels uit de vorige eeuw) zes dodelijkc 
waren. Nu kan er natuurlijk altijd twijfel be-
staan of die personen werkeltjk door deze adder 
werden gebcten en niet bijvoorbceld door de 
Zwarte Cobra of Spuwslang (Naja naja spu-
tatrix). een voor de mens levensgevaarlijke 
gifslang. Maar in 1932 behandelde dokter 
S o e d i r m a n in Cheribon een patient, die 
overdag door een „ular tanah" in de duim was 
gebcten en binnen twee uur na de beet aan de 
gcvolgcn hiervan plotseling overlced. De aan 
de bekende slangenspecialist Dr F. K o p s t e i n 
gczonden slang bleek een volwassen Agkis-
trodon rhodostoma te zijn, zodat cr in dit laatste 
gcval geen twijfel aan de identiteit van de 
slang bestaat. 
Men zij dus uiterst voorzichtig bij een ontmoc-
ting met deze adder, tcmecr daar zij zich niet 
als de meestc Trimeresiirus-soorten apatisch 
gedraagt, maar zeer spocdig gei'rritcerd is en 
dan wclcens tot daden kan komen. 
Verrewcg dc gevaarlijkstc adder voor de mens 
is Vipcra russellii. waarvan de nominaatvorm 
In India lceft en die aldaar — met rcden — 
dodelijk wordt gevreesd. Zij staat bij dc Indiers 
bekend onder de namen .T ic Polonga" ( = de 
gcvlckte) en „Daboia"; de Engelsen noemen 
haar Russell's Viper. Vanuit India heeft ze 
zich in Zuidclijke richting versprcid over Ceylon 
en in Noordelijke richting tot aan het Hima-
laya-gcbergtc: Oostwaarts komen andere sub-
species van deze soort voor in Burma, Thai-
land, dc provincie Kwantung in China en op 
Formosa. 
Bcrichtcn, dal deze adder ook in Sumatra en 
op Java zou voorkomen, waren wel zeer twijfel-
achtig, daar in geen enkel museum bewijsstuk-
ken van deze eilanden aanwezig waren. 
Dr. N e l l y d e R o o y schrccf hierover in 
1917 in haar bekend werk „ T H E REPTILES 
O F T H E INDO-AUSTRALIAN ARCHI-
PELAGO" Vol. II p. 279: ..About the occur-
rence of Vipera russellii (Shaw) belonging to 
the Viperinae, in Sumatra and Java no cer-
tainty exists. In Boulenger's (Catalogue III p. 
490 this species is mentioned from those 
islands; Java with a ?; in Dumeril and Biron 
III. 1854 p. 1435 a specimen from Java is 
mentioned. Other records could not be found, 
and as it is missing in Borneo and the Malay 
Peninsula, this viper probably does not belong 
to the fauna of the above-named islands" l). 
Maar tien jaren later ontdektc dc Amerikaanse 
expeditie. onder leiding van W . D o u g l a s 
B u r d e n , die op Komodo een aantal Rcuzen-
waranen (Varanus komodoensis) mocht ver-
zamclen, op dit kleine eiland dc eerste Russell's 
Vipers, waarvan een twcetal exemplaren kon 
worden buitgemaakt. Deze werden door M c r-
t c n s beschreven onder dc naam Vipera rus-
sclli limitis, een nieuwe subspecies dus. Later 
kreeg hij nog een exemplaar van Endeh 
(Florcs). 

Door dczc ontdekking werden dc oudc berich-
ten over het voorkomen op Java en Sumatra 
geloofwaardigcr en Dr. L. D. B r o n g e r s m a 
twijfeldc in zijn disscrtatic (1934) dan ook niet 

aan dc juisiheid van de opgegeven vindplaats 
..Sumatra" van een in het Leids Museum van 
Natuurlijke Historic aanwezig exemplaar. 
In December 1933 volgde eindelijk dc ontdek-
king van deze soort in Oost Java en wel in 
het dorp Balasklumprik, 5 mijl ten Zuiden van 
Surabaia gelegen. 
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Fig. 2. Kcltingadder (Vipera russellii slbllmitia 
K o p s t e i n ) . Een voor de mens levensgevaarlijke 
gifslang. Naar Dilmars. Tekening: W. S. Bitter. 

Dr. K o p s t e i n beschreef in ..Trcubia" (1936) 
deze slang als een nieuwe ondersoort onder de 
naam Vipcra russellii sublimitis. 
Zelfs in dc onmiddellijke omgeving van deze 
grote stad, in een open droge streck in licht 
heuvelland, is ze in het geheel niet zeldzaam. 
Voor de oorlog vingen ervaren slangenvangers 
in korte tijd acht levende exemplaren, in lengte 
varierend van 100—150 cm., die bij de heer 
A. M. R. W c g n e r ruim anderhaif jaar in 
gevangenschap leefden en zich weinig bijtcrig 
toonden. 
Ik heb met opzet bij de merkwaardige versprei-
ding van deze soort, die jarenlang zelfs in 
dicht bewoonde gebieden op Java onopgemerkt 
kon blijven, wat lang stilgestaan. Nccmt men 
de oudc opgavc ,,Sumatra" als juist aan (zie 
boven, hoewel nieuw bewijsmateriaal van dit 
eiland stellig zeer gewenst is) dan is het uit 
zoogeografisch oogpunt minder goed vcrklaar-
baar, dat dczc slang in Malakka ontbreekt. 
Mogelijk. dat ze daar vroeg of laat toch nog 
wordt gevonden, tenzij het biotoop (woonoord) 
in dat land ten enen male ongeschikt is voor 
Vipcra russellii en zij zich na de vestiging in 
dat gebied niet kon handhaven en uitstierf. 
Uit figuur 2 blijkt. dat deze adder gcmakkclijk 
aan dc drie rijen grote vlekken herkenbaar is. 

!) ,,Over hel voorkomen van Vipera russellii (Shaw), 
die tot dc Viperinae behoort, op Sumatra en Java, 
bestaat geen zekerheid. In Boulenger's ,,Catalogue" 
III p. 490, wordt deze soort als voorkomend op die 
eilanden genoemd; Java met een vraagtekenj in 
Dumeril en Bibron, III, 1854 p. 1435 (Erpetologic 
Generate, red.) wordt een exemplaar van Java vermeld. 
Verdere berichten over het voorkomen van deze slang 
kon ik niet vinden. en daar zij ontbreekt op Borneo 
en het Malcis Schiereiland, behoort deze adder waar-
schijnlijk niet tot de fauna van de bovengenoemde 
eilanden". (vert. Red.) 
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Daarom zou ik haar in het Nederlands Ketting-
addcr willen noemen. Dc inheemse naam, die 
de Surabaiase slangenvangers opgaven was 
„ular bandotan puspo". 
De gestalte is dik en plomp. dc kop matig breed; 
in ieder geval veel minder breed dan die der 
Hartkop adders (Trimcrcsurus-spec.) .Op de 
rus is zc grauwbruin met in het midden een rij 
van ongeveer twintig grote, donkere ovale 
vlekken, die zwart, rose en helgcel omrand zijn. 
Aan wcerszijden hiervan eveneens rijen van 
dergelijke, doch kleinere vlekken. Daar deze 
vlckken soms door lengtestrepen met elkaar 
zijn vcrbonden lijkt het. of er drie kettingen met 
bredc schakels aanwezig zijn. Dichtbij de staart 
vormen deze vlekken een band. Ook de kop 
vertoont een levendige vlekkentekening. Zij 
kan een lengte van I1/* mr. bereiken. 
De Kctting adder behoort tot dc Echte adders 
(onderfamilie Viperinae), zonder een holte 
(,,pit") tussen oog en neusgat (zie vorige bij-
dragen). Het genus Vipera leeft in enige soor-
ten voornamelijk in Europa. waarvan onze 
adder (Vipcra be rus) wel het grootste versprei-

Boekbespreking 

Bij het door bladcren van het Jongs te deeltje van de 
Sammluny Gbschen, band no. 44, geschreven door 
Proi. Dr. Eduard Reichcnow en gewijd aan de een-
cclligen, protozoen, valt aanstonds op, dat dit werk 
volgens een ander plan yebouwd is dan de reeds 
gepubliceerde delen van DAS TIERREICH. De een-
celligheid van deze organismen — die hier uiteraard 
de grondslag is van de bespreking van hun bouw, 
hun vorrichtingen en hun voortplanting — maakte 
dit noodzakehjk. Het werk wordt dan ook bijna 
geheel door deze bespreking en in beslag genomen. 
Optnerkelijk en waardevo] zijn de beschouwingen 
gewijd aan symbiose en parasitisme, die aan studie 
van de levenswijze van deze organismen werd toe-
yevocyd. Het sysletnalische deel van het werk opent 
met een overzicht, dat de kenmerken geeft, waarop 
de indeling steunt; noemt voor Is de meest voor-
komende vormen en vestigt bovendien de aandacht 
op die eencelligen, die ziekteverwekkend zijn voor 
mens en dier. 
Een zuiver wetenschappelijke sainen vat ting, die van 
de lezer wol enige kennis van de celleer vergt. 
Deze uitgave vcrscheen bij Walter de Gruyter en Co. 
le Berlijn, 1956; zij omvat 115 pagina's en telt 59 af-
beeldinyen. De prijs bcdraagt DM 2.40. 

L. W. 

Onder de recent e publicaties van de uitgevers-
maatschappij Urania le Leipzig vonden wij een boekje 
— DER ZOO IM ZIMMER van Johannes Naeger — 
dat aan terrariumkunde is gewijd. Een werkje met 
een omvang van 101 pagina's, verhicht met 21 foto's 
pp kunstdrukpapier en zes tekeningen bij de tekst. 
De prijs ervan bedraagt DM 4.20. 
Na een inleiding, die erop gericht is dc lezer te 
helpen bij het overwinnen van zijn afschuw voor 
kruipend gedierte, komt al aanstonds het terrarium 
ter sprake, dc voor- en nadelen van een vcrblijf in 
yevangenschap voor het dier en de eisen waaraan een 
terrarium moet voldoen. Dan wordt de aandacht 
gevraagd voor de bouw van een terrarium. Als de 
inrichting van de bak aan de orde komt, verzuimt de 
schrijver niet te wijzen op de onvermijdelijkheid van 
een keuzc: in de terrariumkunde is een ..gezelschaps-
bak" immers onmogelijk. Terecht geelt Jaeger aan, 
dat twee dingen die keuze bepalcn: de mogelijkheden 
lot voeding van de te houden dieren en de voor het 
terrarium beschikbare plaats, in ol buiten het huis. 
Tenslotte, zo meent de auteur, staat ons nog een ding 
tc doen, voordat we met het schikken van planten, 
tak ken, slronken en stenen beginnen; de bestudering 

dingsgebied heeft. daar zij in enige rassen vrij-
wel geheel Europa bewoont en in Noord Azie 
is gevonden tot aan Oost China en het eiland 
Sakhalien toe. 
Hoewel er een aantal stcrfgevallen bekend is 
na de beet van Vipera bcrus (ook in ons land), 
is het gif van deze adder zwak te noemen in 
vergelijking met dat van Vipera russellii. L o -
v e r i d g c (19-16) rangschikt haar onder nr. 3 
van ,,the dead-dealing snakes in India". Zc 
heeft aldaar dan ook vele dodelijkc ongcvallen 
op haar geweten. 
Gelukkig zijn uit Indoncsie nog geen bectgeval-
len van de Ketting-adder bekend. 
Bij verontrusting sist de slang zeer luid. Bij 
het sissen gaat het gehele lichaam als een blaas-
balg op en neer. 

De Indonesische gifslangen werden door schrijver 
dezes uitvoerig behandeld in zijn voor dc uitgevers-
firma Ganaco to Bandung geschreven bock: ,,De 
voornaamste gittige dieren in Indonesie", dat eind 
1956 in do Indonesische laal zal uitkomen. Het werk is 
voorzien van 58 tekeningen, waaronder twaall klcuren-
platen van de hand van de Indonesische schildcr 
Barli Sasmitawinata. 

van de verblij[plaats van dc le houden dieren in de 
vrije natuur. 
In knap geschreven schetsjes, vaak korte vertellingen, 
worden de dieren aan de lezer voorgesteld. Bij de 
bespreking van de dieren volgl de schrijver de eerdcr 
ye maakte indeling van terra riumty pen, waar voor wel 
wat te zeggen is, maar tenyevolye waarvan hier de 
Europese moerasschildpad helaas onder de ,,Schatten-
yeborenen" verzeild is yeraakt, De enige niet in Oosl-
Du its land voorkomende terrarium dieren, waaraan een 
bespreking is gewijd, zijn de olm en de axololl. 
Zoals tc verwachlon was, is in dit boekje een uitgo-
brcid hoofdstuk opgenomen over de van overheids-
weye genomen maatregelcii lot beschcrming van 
kruiponde dieren. In de Duitsc Democratische Repu-
bliek, waar import van exotische terrariumdiercn tot 
de grote uitzonderingen behoort, zijn deze maatreyelen 
op de beoefeniny van de liefhebberij van zeer grote 
invloed. Met uitzondering van Rana escuienta en 
Rana temporaria zijn alle kruipendc dieren beschermd 
en is het doden, vangen en verhandelen ervan 
verboden. Het boekje van Jaeger zou dan ook beslisl 
overbodiy geweest zijn, indien do wel nicl toestond, 
dat men van sommige dieren enkele exemplaren mag 
vangen en in eigen terrarium verzorgen: Lacerta 
agilis, Lacerta vivipara, Anguis fragilis, Natrix natrix 
en de Tn'furus-soorten, met uitzondering echter van 
Trilarus alpestris. 

Onder de titel „ABC DER TERRAR1ENPELANZEN" 
vinden we een lijst van namen van planten, een korte 
beschrijving en gegevens omtrent vindplaats, geschikt-
hcid voor het terrarium en over eventuele wettelijkc 
bescherming. Een soortyelijke tabel verschall inlich-
tinyen over tcrrariumdieren en noemt het aan dc 
dieren tc verstrekken voedsel. 
Dit boekje, dat terecht een handleiding voor de jonge 
terrariumvriond genoemd wordt, werd met zory 
geschreven door een onyelwijleld ervaren liefhebber 
en kan, mede met het ooy op het leil dat een grool 
deel van de besproken dieren in Nederland inheems is, 
voor gebruik in ons land met warmle worden aan-
bevolen. 

L, W. 

DIEREN STERVEN UIT, door dr. A. C. V. v. Bcmmel. 
Sedert de tijd, dat de mens de aarde begon te over-
stromen, heeft hij een waar schrikbewind uityeoefend 
onder zijn medeschepselcn, de dieren. De resultatcn 
hiervan kan men aanschouwen in dit boekje, waar 
wij een lijst vinden, die een voile pagina in beslag 
neemt en waarop de in recente tijden door toedoen 
van de mens definitief uitgestorven dieren vermcld 
worden; als wij daarbij beseffon hneveel andere soor-
ten aan de rand van de ondergany staan, moet ons 
wcl de schjrik om het hart slaan. 
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Wat weten wij eigenlijk van de ,,iossielen van van-
daag"? Ook in onze jaren sterven vele diersoorirri 
uil en wc beseffen het niet eens. 
Dal ook de hcrpelofauna het vaak te verduren heeft, 
blijkl uit de vermelding van 2 soorten reptielen in 
West-Indie, die door natuurbederl volkomen ver-
dwenen zijn. 
Mcrkwaardigerwijs vergeet de schrijver het uit-
s ter ven te vermelden van vele soorten Reuzen-
schildpaddcn van de Seychellen en Galapagos-eilan-
den, een drama dat onweerhoudbaar naar zijn slot-, 
acle spoedt. 
Bovenstaand nuttig boekje, geillustreerd met ver-
schillende interessante albeeldingen, is te verkrijgen 
door overschrijving van / 0.40 op poslgiro" 287934 
van dc Stichting l.V.I.O. tc Amsterdam. 

v. O 

Oproep aan onze leden 

Prof, Dr. A. Stolk van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam ver2ockt onze leden hem te willen helpen 
aan zieke en gestorven terrariumdiercn, die voor 
wetcnschappclijk onderzock zullen dicnen. 
Conserveriny der dode dieren in een verdunde for-
ma linc-oplossing (1 deel handelsformalinc 40°/i op 
6 i'i 7 delen water). Goed schudden. Goed sluitende 
pot of fles gebruiken. Niet te lang wachlcn met 
verzenden, andcrs worden de weefsels te hard. Al-
cohol 70*/» is ook te gebruiken. In noodyevallen ver-
dunde spiritus, eau de cologne e.d. 
Gaarne volledige gegevens, soort, geslacht, ziekte-
verloop etc. Adrcs: Histologisch Laboratorium der 
Vrije Universiteit, Prins Hendriklaan 27-29, Amster-
dam-Zuid. 
Bovenstaand verzoek dicnen onze leden dus niet te 
verwarrcn met hel werk van onze eigen Sectiedienst. 
Het gaat hier dus niet om ad vies en voorlichting 
bij ziekte van onze terrariumdiercn, maar uitsluitend 
om het ter beschikking stellcn van zieke en dode 
dieren voor zieklckundiy wetenschappclijk onderzoek. 
Het spreekt vanzell, dat dit onderzoek ook voor de 
terrariumkunde van yrotc waarde is. Helpt dus alien 
mede aan bovongenoemd verzoek yevoly te yeven. 

v. O. 

Onze importdienst 

Deze dienst was gedurende 
enige tijd zonder leiding. De 
importcn, welke in die periode 
arriveerden, werden door en-
kele van de bestuursleden ver-
zoryd. 
Nu kunnen wij de leden berich-
ten, dat wij een geschikte lei-
der hebben gevonden in de 
boor A. D. de Lecuw, Larenso-
weg 152 te Hilversum, die over 
flinke, te verwarmen ruim ten 

beschikt om aangekomen terrariumdiercn tijdeliik tt. 
huisvesten. Wij hopen, dat hij er spoedig in zat sla-
gen de Importdienst weer tot bloei te brcngen. 
Uit Noord-Amcrika ontvingen wij deze zomer een 
dierzending, welke zeer geslaagd was, maar in 
hoofdzaak uit grotere slangen beslond, waarmede 
slechts enkele leden gebaat waren. 

Verder ontvingen wij een aantal Syrische Goudham-
sters welke onder de leden, die zich dcstijds daarvoor 
opgaven, werden vcrdecld. Een nieuwe zending van 
deze aardiye en ycmakkclijk tc houden dicrtjes wordt 
nog verwacht. v, 

Waardering uit het buitenland 

Ir. F. J. Appelman, adj. direct eur van Diergaardc 
Blij-Dorp, die ter gelegenheid van bet rccente congres 
van de Internationale Unie voor Natuurbescherming 
te Edinburgh aan dr. J. Berlioz van het Museum voor 
Naluurlijke Historie te Parijs het leit bekend maakte, 
dat mede dank zij onze vereniging voor het eerst 
in de geschiedenis der natuurbescherming een natuur-
reservaat werd ingesteld voor een amphibie, n.l. de 
Vroedmeesterpad, ontving van dr. Berlioz het vol-
gende schrijven, dat wij belangwckkcnd genoeg vin-
den om hier le vermelden. Dr. Berlioz schrijft o.a.: 
,,Ik was zeer geinteresseerd van u te vernemen, dat 
men in Nederland erin geslaagd is ccn klein reser-
vaat in te rich ten voor Alytcs obstetricans, en ik 
wens de vereniging geluk, die aan dit resultaat heeft 
medegewerkt. 
Hoewel ik zelf ornitholoog ben, vind ik, dat er op 
alle bijeenkomstcn (nalionaal zowel als internatio-
naal), die de natuurbescherming betreflen, altijd le 
eenzijdig sprake is van zooydiercn en voyels, en dal 
de ,,kleine fauna" (reptielen, amphibiecn, insecten 
etc.) te zeer verwaarloosd wordt. Toch is deze fauna 
zeer interessanl en vaak evenzeer bedrcigd. 
Ik hoop dat het voorbeeld, dat uw land heelt gegeven 
door dit reservaat in het leven te roepen, meer dan 
eens govolgd moge worden in de toekomst en ik 
dank u zeer mij hiervan op dc hoogte te hebben 
gebracht. 
lnmiddels doe ik u, geachte ir. Appelman. de ver-
zekering van mijn hartclijke en toegenegen gevoelcns 
toekomen." 

w.g. J . BERLIOZ 

Vraag en aanbod, rullrubriek 

Ons lid Jack Naytcgaal, Zieken 107, Den Haag, bicdl 
de volgende dieren ter overnamc aan: 
Coluber constrictor flavivcnlris, grootte ongeveer 
1,50 m a / 25,— per stuk; Natrix sipedon sipedon, 
grootte 80—90 cm a / 15,— per stuk; Terrapeno bauri, 
f 12,50 per stuk; 1 ex. Terrapcne Carolina / 10,—; 

Emys blandingii / 10,— per stuk; enkele kleine exem-
plaren Pseudemys scripta a / 3,50 per stuk; Caiman 
sclerops a / 15,— per stuk; Anolis carolinensis a f 4,— 
per stuk en 4 stuks Hyla septcutrionalis a / 4,-— per 
exemplaar. 

Index veertiende jaargang 

Dc index van de veertiende jaargang zal tcgclijk 
met het eerste nummer der vijftiendc jaargang 
aan de leden worden vcrzonden. Dit was o.m. 
noodzakelijk om verdere vertraging in het ver-
schijnen van dit nummer tc voorkomen. 

L MPORT DEPARTMENT 
W c have the pleasure to inform our foreign 
members that our Import Department is now 
in the hands of Mr. A. D. de Leeuw, Larense-
weg 152, Hilversum, Netherlands. 
Members who are in a position to send us 
terrarium animals, are kindly requested to for-

word shipments to Mr. de Leeuw — by prefe-
rence via quickest airmail. 
Please print on the parcels: 

„RUSH - U R G E N T 
Scientific gift parcel; no commercial value. 
Please keep from heat or frost". 
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