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F. Sijbers, Tegelen Mijn openluchtterrarium 

Al lang had ik de wens gekoestcrd een groot flinke dosis geduld een bijna volkomen natuur-
terrarium in de open lucht te bezitten. In het lijk verblijf voor onze kruipende dieren kan 
voorjaar van 1956 heb ik de stoute schoenen scheppen, waarvan men een maximum aan ge-
aangetrokken en ben ik met de bouw ervan not kan beleven. 
begonnen. Het terrarium is gereed gekomen en Binnen dc muren meet de bak 3 x 3 meter. De 
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Het buitenlerrarium; de hoek met het moerasgedeelte. Foto: F. Sijbers. 

is al sedert ruim een half jaar beplant en be-
volkt. Hieronder wil ik met de hulp van twee 
foto's en een schets een beschrijving van het 
bouwwerk geven, en aantonen, hoc men met 
een stukje van de tuin, wat materiaal en een 

fundering, waarop de muren rusten, ligt 80 cm 
diep en steunt op een keiharde lecmlaag, zodat 
het uitgesloten is, dat mollen in het terrarium 
terecht komen, terwijl de bewoners ervan zich 
geen weg naar buiten kunnen graven. Het 
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bovengrondse gedeelte van dc muren is 70 cm 
hoog en afgedekt met 15 cm brede tegels. Om 
tc voorkomen, dat dc dieren uit het terrarium 
zullen klimmen, zijn tegen de muren aan de 
binnenzijde glasstroken aangebracht, die 36J^ 
cm hoog zijn. Het terrarium ligt zeer gunstig 
tegen de 1,70 m hoge schcidingsmuur van twee 
tuinen, die tevens de noordelijke wand van mijn 
bak vormt. 

Van het midden van de voorwand loopt een 
gemetseld beekje naar het vijvertje, dat in de 
linker achterhoek van het terrarium ligt. De 
bcek is vooraan 30 cm breed en 15 cm diep; 
naar achter worden de brcedte en diepte groter 
en bedragen bij de monding in de vijver res-
pectievelijk 50 en 40 cm. Dc afmetingen van 
het bassin zijn 100 cm lang, 80 cm breed 
en 90 cm diep. In de rechtcr voorhoek van 
het terrarium is, aansluitend aan de beek, een 
moerasje aangelegd in een 25 cm diepe, ge-
metselde bak, waarvan de oppervlakte onge-
veer een vierkante meter bedraagt. In het mid-
den van de bak bevindt zich een uit zandsteen 
opgcbouwde rotspartij, die een halve meter 
hoog is. De stenen staan op een asbest golf-
plaat. waaronder ik een kuil heb gemaakt, 
gevuld met boomstronken, turfmolm en dorre 
bladeren om de dieren een overwinteringsver-
blijf te vcrschaffen. De golfplaat rust op de 
rand van de fundering van de achtermuur en 
dc gcmetselde wand van het mocras, zodat in-
drukken onmogelijk is; tcr weerszijden van de 
rotspartij is de plaat met een 10 cm dikke laag 
aarde bedekt. De wanden van de overwinte-
ringskuil zijn eveneens met stukken golfplaat 
verstevigd. De bedekkende plaat maakt het de 
dieren mogelijk van alle kanten de kuil binnen 
te komen. Op de rand van de beck, tussen het 
moeras en de rots, staat een mooie, grote stronk, 

grillig van vorm en bijna geheel door planten 
ovcrwockcrd. 
Direct langs de muren staan laagblijvende 
planten, gckozen in overeenstemming met het 
vclc of weinige zonlicht dat de plaats in het ter-
rarium krijgt. Het zijn verschillende soorten 
sedum, bosviooltjes, wilde primula, speenkruid 
en mossoorten, alle planten waarvan de hoogte 
te gering is om te kunnen dienen als spring-

plank voor het „nemen" van de glasstrook, 
waar de bewoners van mijn terrarium steeds 
op uit zijn. Verder van de muur vcrwijderd 
staan hoger opschietende planten: lelietjes van 
dalen, langkruid, varens, klein hoefblad. honds-
draf en in het midden van de bak enkele zeer 
kleine naald- en loofboompjes. Over de rots-
partij kruipt kamperfoelie, wilde wingcrd en 
klimop. Overbegroeiing, die mijn dieren de 
kans zou kunnen geven er tussen uit te trekken, 
wordt met behulp van een grote snoeischaar 
voorkomen. 
In de vijver heb ik waterlelie en kikkerbect 
gezet en gastvrijheid aan verschillende soorten 
kroos vcrlcend. De beek is onder meer beplant 
met slangenwortel, gele dottcr en fontijnkruid. 
Het moeras herbergt een grote verzameling 
planten die in dit milieu thuishorcn, aangevuld 
met levend vcenmos, levermos en dopheide. 
Tussen de planten zijn overal open plekjes uit-
gespaard, die met platte stenen bedekt zijn. Ik 
kan daardoor het hele terrarium bcwandclen, 
zonder planten te beschadigen of dieren dood 
te trappen. 
Bij zwarc regenval lopen beek en vijver over 
in het mocras, dat het overtollige water bij de 
rotspartij lozen kan. De beek is op drie plaat-
sen overbrugd met een stuk kurkschors, waar-
van vooral de hagedissen druk gebruikmaken, 
hoewel zij ook vaak over de waterplanten in 
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Het buitenterrarium; de rotspartij en de vijver. Foto; F. Sijbers. 
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beek en vijver de overkant weten tc bcreiken. 
Op manshoogte is boven het terrarium gaas 
aangebracht, om de vele hier in de buurt 
levende vogels (de merels zijn dc grootste 
schobbejakken) te weren. De voorkant en lin-
ker zijkant zijn afgespannen met oude visnetten, 
die weggenomen kunnen worden als de dieren 
gevoerd of de planten gesnoeid moeten wor-
den. Aan de rechterzijde van het terrarium 
staat een haag. Ook hier is gaas aangebracht. 
maar de verschillende struiken, waaruit de 
haag bestaat, reiken over het muurtje door het 
gaas heen tot boven het terrarium; een belang-
rijke aanvulling op de begroeiing van de bak, 
die bovendien zeer veel insectcn aantrekt. 
Dc naden in dc glasstroken zijn dicht gesmcerd 
met zo glad mogelijke cementspecic om de die-
ren ook hierlangs geen kans te geven te ont-
snappen. O p dc foto's zijn deze dichtgesmeerde 
naden duidelijk te zien. 
Mijn kleine dierentuin wordt op het ogenblik 
alleen nog bewoond door inheemse hagedissen, 
grote en kleine van beide geslachten, in totaal 
een twintig stuks. Verder houden er vijf geel-
buik- en twee roodbuikpadjes verblijf, tczamen 
met vier vroedmecsterpadjes, vier kleine knof-
lookpadden en twee vuursalamanders. Tenslotte 
huizen er in het terrarium enkele parcn van 
onze inheemse watersalamanders. 
Deze dieren worden op verschillende manicren 
van voedsel voorzien. O p een verborgen plekje 
ligt een stukje visafval, dat honderden vliegen 
en kevertjes aanlokt. Een paar iets verwelkte 
blaadjes sla op een verscholen plaatsje brengt 
de naakte slakjes, die anders toch de planten 
beschadigen, ter tafel. Af en toe stel ik een 
handvol regenwormen ter beschikking, die 
evenals meelwormen door de hagedissen uit dc 
hand gegeten worden. Pissebedden, vliegen-
maden. spinnen, mierenpoppen, rupsen, alles 
gaat over de muur en vindt daarachter gretig 
aftrek. Er komt natuurlijk altijd een deel van 

Het is speciaal en vrijwel uitsluitend in de ter-
rariumkunde, dat wij het met de verzorging 
van nict-gedomesticeerde dieren, zuivere wild-
vormen dus. tc doen hebben. Hicrin onder-
scheidt zich de vivariumkunde van vrijwel 
iedere andere vorm van diervcrzorging in ge-
vangenschap. Dat heeft echter consequentics 
en een daarvan is, dat wij voor de ons toe-
vertrouwde dieren een omgeving moeten schep-
pen, die zoveel als maar enigszins mogelijk is 
met de aard en de behoeften van dc dieren 
overeenkomt. 
De terrariumhouder zal er zich om deze reden 
moeilijk mcc kunnen vergenoegen een kommetje 
vol meelwormen ergens in zijn bak tc zetten en 
verder zijn verplichtingen op het gebied van de 
voedselvoorziening als nagekomen tc beschou-
wen. Neen, hij zal zich terdege hebben te be-

deze dieren in het water terecht, maar daar 
vallen zij al heel gauw ten prooi aan vuurbuik-
padjes en watersalamanders. Deze dieren krij-
gen overigens wekelijks nog een kwantum 
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watervlooien en tubifex. Alleen een gedeelte 
van de meelwormen en dc tubifex koop ik; de 
rest is afkomstig van eigen vangst of teelt. 
In het volgende voorjaar hoop ik dc coUectie 
nog wat uit te brciden, hoewel de bak mij nu 
reeds zeer veel genoegen verschaft. 
Voor nadere inlichtingen omtrent constructie, 
bouwkosten. e.d. kan men zich steeds tot mij 
wenden1). 
1) Riethstraat 24, Tegelen. 

zinnen op de eisen die zijn dieren aan hun 
voedsel stellen. 
Behalve lucht, licht, warmte en een passende 
omgeving is ook een zoveel mogelijk te be-
nadcren natuurlijke voeding een belangrijke eis. 
Voor het welzijn van de dieren is niet alleen 
een zo groot mogelijke variatie in de voeding 
noodzakelijk, maar ook een wijze van vcrstrek-
ken waarbij op de voederdieren gejaagd moet 
worden, zoals dat het geval is in de vrije na-
tuur, is van groot belang. Het verorbcren van 
de prooi is tenslotte slechts de laatste van een 
hele reeks gebcurtenissen. Het buitmaken van 
de voederdieren moet een bezigheid voor de 
terrariumbewoners zijn; het zoeken van de 
prooi en de jacht er op behoren tot de voor-
naamste activitciten van een dier in vrijheid. 
Hieraan moeten wij zeker een bijzonderc psy-

P. H. Stettler, Bern, Zwitserland: 

De kweek van huiskrekels 
(vertallng A. T. Reijst) 
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chologische waarde hechtcn. Houden wij hier-
mee geen rekening, dan Ziil dat zich op den 
duur wreken. 
Wij dienen dus te beschikken over voeder-
dieren, die ook in dit opzicht een natuurlijke 
voeding vormen. Meelwormen zijn wat dit be-
treft weinig geschikt, terwijl dc voedingswaarde 
van deze insecten bovendien nogal twijfel-
achtig is. 
Wanneer ik nu de huiskrekel (Gryllus domesti-
cus) ter sprake breng, moet ik allerccrst op-
merken, dat deze niet alleen voor de terrarium-
houder maar evenzeer ook voor de aquarium-
liefhebber van nut kan zijn, omdat de pas uit 
het ci gekomen krekcltjes niet groter zijn dan 
bladluizen en uitstekend gevoerd kunnen wor-
den, ook aan vissen. 
De kweek van huiskrekcls is bijzonder een-
voudig. Als kweekbak is een geheel glazen 
aquarium met een zo groot mogelijk bodem-
oppervlak het meest geschikt. Dc hoogte ervan 
kan ongeveer 30 cm bedragen; een hoogte die 
voldoende is om te voorkomen, dat de krekels 
op onbewaakte ogenblikken uit de bak springen. 
Deze moet niettemin toch afgedekt zijn met 
een gaasraam of met een ruit, waarin ventila-
tiegaten zijn geboord, die weer met fijn gaas 
verzekerd zijn. Een verwarming van de bak, 
speciaal van de bodem, is nodig, en kan het 
beste bereikt worden met behulp van een ver-
warmingskabeltje met een vermogen van 15 tot 
25 Wat t . De minimumtemperatuur waarop men 
de kweek moet houden bedraagt ongeveer 25 
graden O , de meest geschikte temperatuur ligt 
rond 30 graden C. 
Een voornaam onderdcel van dc inrichting 
wordt gevormd door twee of drie platte aarde-
werk bakjes, bloempotschoteltjes, gevuld met 
vochtige aarde. Hicrin zctten de krekels de 
eieren af. De aarde in dc bakjes moet voort-
durend vochtig blijven. Het aquarium wordt 
verder gevuld met een laag droog boomblad, 
bcrkenblad is wel het meest geschikte, maar 
ook andere soorten kunnen worden gebruikt, 
behalve eikenblad, dat te veel looizuur bevat. 
Over de schoteltjes met de aarde worden en-
kele flinke stukken kurkschors gelegd, zodanig, 
dat de krekels de schotels gemakkelijk kunnen 
bcreiken, terwijl ze van boven beschut zijn 
door de stukken schors. Hier en daar in het 
aquarium komen bundcltjes met ijzerdraad bij 
elkaar gebonden stukjes kurkschors, waarin de 
krekels kunnen wegkruipen. 
Behalve het blad, waarvan de dieren eten en 
regelmatig ververst moet worden, krijgen de 
insecten groenvoer, gras, spinazic, sla, e.d., 

dat het beste op een vlak stukje kurkschors 
gelegd kan worden. Nu en dan een dun schijfjc 
appcl of een stukje van een sinaasappel horen 
er ook bij. In een laag glazen bakje — het dek-
sel van een inmnakfles b.v. — krijgen ze een 
mengsel van havermout, tarwe, gistvlokken 
en nu en dan een stukje eigeel. Hier kan men 
overigens nog experimenteren. 
Is de bak zover ingericht, dan kunnen de 
kweckdieren er in. Een tiental exemplaren is 
al voldoende; een groter aantal zal echter de 
talrijkheid van het eerste broed zeer vcrgroten. 
De wijfjes dragen, evenals bij sprinkhanen, een 
legboor aan het achtcrlijf. Hoe jonger het wijfje, 
hoe korter dc zwarte legboor. Reeds op zeer 
jonge leeftijd kan men hieraan zien of de jonge 
dieren mannetjes dan wel wijfjes zijn. Na twee 
tot drie maanden zijn de jongen geslachtsrijp. 
Men wachte met het vervoederen van ge-
kweekte dieren totdat vaststaat, dat de krekels 
zich voldoende vermeerderd hebben. Gaat de 
kweek goed, dan beschikt men over goedkoop, 
maar vooral zeer bruikbaar voedsel, dat door 
amphibien en reptielen graag gegeten en zeer 
goed verteerd wordt. 

De waarde van deze insecten als voederdieren 
is voor een groot deel ook gelegen in hun aard. 
Ze zijn bewceglijk en kunnen zich met spron-
getjes verplaatsen, wat een actieve jacht door 
de terrariumdieren mogelijk maakt. Voor het 
overbrengen van krekeltjes in het terrarium 
hoeft men slechts een stukje kurkschors uit de 
kweekbak te nemen. Tegen de onderkant zitten 
de insecten, vaak in zo grote aancallen, dat 
men ervoor moet waken, dat er niet te veel 
in het terrarium komen. Worden de krekels 
niet aanstonds opgegeten, dan kunnen zij de 
beplanting van het terrarium aanzienlijk be-
schadigen. Voert men grotere krekels, dan 
verdient het aanbevcling ze uit het pincet tc 
geven, zodat ..ondcrduiken" in het terrarium 
niet kan voorkomen. 
Voor het in stand houden van de kweek is 
het noodzakelijk, dat voldoende volwassen 
exemplaren overblijven. Het is het beste een 
aantal fikse jongen achter te houden en op te 
kweken en de dieren, die de jonge generatie 
hebben voortgebracht op te voeren. 
Indien het mij mogelijk is, wil ik graag belang-
stellenden om een kweek op te zetten van 
enkele krekels voorzien, mits mij een gocd-
sluitend, stevig kartonnen doosje wordt toe-
gezonden en dc kosten van het verzenden wor-
den vergocd. 

Wylerstrasse 21, 
Bern 4, Schweiz. 

Vreemde talen leren en tegelijk 
uw liefhebberij beoefenen . . . ? 

Dat kan door uit de Lacerta-bibiiotheek de 
interessante buitenlandse literatuur over het 
terrar ium te raadplegen ! 
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L. H. Princen 
Los Angeles, Calilornie 

Ervaringen met hagedissen uit de 
Amerikaanse woestijnen 

Dit artikel wil ik in hoofdzaak wijden aan ont-
moetingen met hagedissen in de woestijnen van 
het zuidwesten van dc Verenigde Staten. Ik 
heb nu veel meer van deze gebieden gezien, 
dan in de tijd, toen ik mijn tweede verhaal voor 
LACERTA schreef. Wal t Disney's film ..The 
Living Desert", die u naar ik hoop alien hebt 
kunnen zien, geeft een uitstekend beeld van 
het leven in de Amerikaanse woestijnen. 
De woestijn is hier nergens een dode vlakte, 
zoals dat in de Sahara het geval is. Ik heb nu 
tochten gemaakt door de Mojave- en Colorado-
desert in Californie' en diverse woestijngebicden 
in Nevada, Arizona en Utah bezocht. Ovcral 
is het beeld ongeveer zoals dat beschreven in 
mijn vorige artikel. In de verte zijn er altijd de 
regenwerende bergketens en steeds weer vindt 
men er dezelfde begrociing. Cacteen zijn onder 
de woestijnflora rijk vcrtcgenwoordigd, maar 
niet overal en men kan ook soms dagen lang 
rondrijden, zonder een enkele cactus te zien. 
Typcrend voor New Mexico en Arizona is de 
Saguaro, de tot acht meter hoge Paalcactus 
met zijn zware zijarmen. Vaak vindt men hier 
dc forse Peercactus, waarvan de peervormige 
vruchtcn door Chuccawalla's en schildpadden 
gegeten worden, de Speldenkussencactus, de 
Rcgenboog- en Toncactus, de Cholla, de 
Ocotillo en talrijkc andere soorten. Dan zijn cr 
dc Yucca's met hun prachtige, witte blocmen-
toortscn, de grillig gevormde Yoshua's en de 
Agaven. Er komen hier ook wel enkele loof-
bomen voor, die echter meer op grote struiken 
lijken. De meest algemene zijn de Ijzerhout-
boom en de Palo Verde. 
De hoofdbegroeiing bestaat echter steeds uit dc 
reeds ecrder beschreven grauwgrijze tot oker-
gelc struikjes, die een maximumhoogte van on-
geveer een halve meter bcreiken. Deze planten 
staan altijd enkele meters van elkaar af; bij een 
grotere dichtheid zouden de planten sterven 
door watergebrek. W a n t alleen in dc lente 
valt hier genoeg regen om deze struiken een 
groenachtig waas van kleine blaadjes tc geven. 
Gedurende de rest van het jaar is necrslag een 
grote zeldzaamheid, maar als het dan ook eens 
een keer regent, geschiedt dat in een ware 
wolkbreuk. Juist deze week heeft in de Mojave-
wocstijn een onweer gewoed, dat met een zo 
zware regenval gepaard ging, dat 100 meter van 
Highway 395 volkomen weggespoeld is. Er 
was in enige uren tijd meer ncerslag gevallen 
dan onder normale omstandigheden in twee 
hele jaren. 
De meeste Amerikanen zijn niet erg op de 
woestijnen gesteld en reizen meestal 's nachts, 
in de hoop er weer uit te zijn als dc zon op-
komt; maar voor de natuurliefhebber is hier 
een massa te beleven. Het is natuurlijk niet zo 
geschikt om midden op de dag een veldtocht 
tc maken, want dan lopen de temperaturen op 

tot 45 graden C. in de schaduw, die bovendien 
bijna nergens tc vinden is. Het kan er echter 
ook bitter koud zijn, vooral in de vrocge ochtend-
uren. 's Winters kan het er dan tot 5 graden 
vriezen. De reptielen in deze gebieden hebben 
van die uiterste temperaturen niet veel last; 
ze kunnen zich tot 50 cm diep in het zand 
woelen, maar de Indianen die nog overal in 
deze barrc streken wonen, leiden met hun muil-
ezeltjes in hun armoedige hutten een kommer-
vol bestaan. Vooral in Arizona en Utah heb 
ik hun ncderzettingen kunnen zien en ben ik 

Rotshcuvels in zuidelijk Centraal Riverside County, 
Californie. Woongebied van Sauromalus. Crotaphytus 
Ula, Sceloporus orcutli, Coleonyx en Cnemidophorus. 

Foto: Sherburne F. Cook, Jr. 

getuigc geweest van het erg primiticve leven 
dat deze mensen leiden. 
Tegen een uur of negen staat de zon weer aan 
de hemel te glocien en schieten dc temperaturen 
weer de hoogte in. In de zomer zijn de mini-
mumtempcraturen hoog; men kan dan het beste 
voor half ncgen s morgens en na vijf uur 
's avonds op pad gaan. Dan hebben ook de 
meeste dieren hun schuilplaatsen verlaten. Aller-
eerst ziet men vogels, hoofdzakelijk zwarte 
kraaien en buizerden. De laatste vooral ziet 
men overal rondzweven. Slechts eenmaal heb 
ik een valkje waargenomen. Op dc grond ziet 
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men een enkele ..roadrunncr" en in de struikjes 
wat klein gespuis, hoofdzakelijk vinkensoorten. 
Zoogdieren zijn er vrij rijk vertcgenwoordigd, 
vooral knaagdieren, zoals konijnen, muizen, 
chipmunks en hamsters. De grote populatie-
dichtheid van deze dieren blijkt ook wel uit de 

honderden dodc dieren die men langs de wegen 
ziet liggen. Vooral 's nachts worden er veel 
doodgereden, maar ook overdag moet men uit-
kijken, want vooral konijnen en chipmunks haas-
ten zich niet om van het wegdek te komen als 
er een auto nadert. Maar voor alles blijft de 
desert een reptielenland. Elke keer als men 
uit de auto stapt, ziet men ze van de weg-
bermen vluchten. Tot nu toe ben ik trouwens 
pas op een plaats geweest, waar ik geen rep-
tielen heb gezien, en dat was in de Doden-
vallci. Op alle plaatsen. tot zelfs rond ons huis, 
heb ik ze waargenomen. maar hicrover wil ik 
het verderop in dit artikel nog hebben. 
De hagedis die men in de woestijnen het meeste 
tegenkomt is Uta stansburiana. Het hangt van 
de vindplaats af tot welke van de drie onder-
soorten het dier behoort. In Nevada en 
Utah is het meestal Uta stansburiana stans-
buriana ( B a i r d & G i r a r d ) , in Arizona en 
New Mexico Uta stanburiana stejnegeri 
( S c h m i d t ) en in de westelijkc helft van Cali-
fornie Uta stansburiana hespcris ( R i c h a r d -
s o n ) . Het zijn overigens helemaal geen typi-
sche woestijndieren. want ook elders komen ze 
voor. Ik heb deze diertjes al min of meer be-
schreven in mijn vorige artikel, maar nu kan ik 
er enigc gegevens aan toevocgen over de ver-
zorging ervan in het terrarium. Ze zijn zeer 
gocd houdbaar zolang ze alleen zijn. Hiermec 
bedoel ik dat het vechtersbazen zijn, die elkaar 

in het terrarium niet verdragen en vechten tot 
er een overblijft. Op een gegeven moment had 
ik twee mannetjes en een wijfje van de onder-
soort stejnegeri en een koppeltje hespcris samen 
met andere dieren in mijn terrarium. Aanvan-
kclijk vochten alleen twee mannetjes en hopende 

dat de strijd spoedig zou eindigen, liet ik ze 
bij elkaar. Na een week echter hadden ze zich 
doodgevochten. Toen begon ccn van de vrouw-
tjes tegen het overgebleven mannetje en ook 
hij schoot er het leven bij in. Het strijdlustige 
wijfje valt soms ook het andere vrouwtje aan, 
maar zoals de zaken nu staan, mag ik aanne-
men, dat deze gevechten niet tot ongelukken 
zullen leiden, hoewel het ecrstgenocmde wijfje 
enkele maanden geleden al een stuk van haar 
staart kwijtraakte. Opmerkelijk is, dat ze nooit 
soortvreemde hagedissen in het terrarium lastig-
vallen. In de vrije natuur zal men nooit twee 
Uta's dicht bij elkaar zien. Meestal vindt men 
ze 10 of 15 meter van elkaar verwijderd in hun 
eigen jachtdomeintje. Dit in treffende tegenstel-
ling met Sceloporus occidentalis •— zie vorige 
artikelen — welke men met tientallen bij elkaar 
kan aantreffen. Ook in het terrarium zijn deze 
laatsten zeer verdraagzaam. 
Een andere groep hagedissen van dc woestijn 
zijn de ,,Racerunners". Ze doen hun naam wer-
kelijk eer aan, want ze zijn zo vlug, dat men 
nauwelijks zien kan in welke richting ze vluch-
ten als zc opgejaagd worden. Het is mij tot nu 
toe nog niet gelukt om zelfs maar een enkel 
exemplaar te vangen, hoewel ik er minstens 
een dertigtal heb gadegeslagen. Het is mij op-
gevallen, dat ze zich haast nooit onder de blote 
hemel wagen, maar altijd onder kleine struikjes 
verblijven, alsof ze weten, dat dit het vangen 
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Uta stansburiana stansburiana ( B a i r d & G i r a r d ) , mannetje Foto: J. W. W. Louwman. 
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met een strikjc onmogelijk maakt. Bovendien 
laten ze je niet dichter naderen dan ongeveer 
2J/? meter; kom jc dichtcrbij, dan verdwijnen 
zc aanstonds in een van de vele holen in de 
grond. In Blythc, een stadjc op de grens van 
Californie en Arizona, verbleven we een nacht 
in een motel en de volgende morgen om zeven 
uur hoorde ik van de eigenaar, dat het aan de 
achterkant van het gebouw krioelde van de 
hagedissen. Het was hier wat vochtiger dan 
in de woestijn wat verderop, omdat hier al het 
afvalwater van het motel terechtkwam. De 
struiken stonden er dan ook wat florissantcr 
bij en er waren waarachtig wat grote bomen. 
Hier zag ik tientallen raccrunncrs (Cncmido-
phorus tcssctatus tesselatus S a y ) en ook Uta 
stansburiana was hier weer rijk vertegenwoor-
digd. Ik heb mijn pogingen om ze te vangen 
volgehouden tot half negen; toen was de tem-
peratuur tot 35 graden C. gestegen en moest 
ik het zwembad opzoeken om wat afkoeling te 
vinden. Het is onmogelijk gcbleken deze dieren 
met of zonder strikjc levend in handen te 
krijgen. 
In het zuidwesten van de staat Utah vond ik 
nog een andere soort, Cncmidophorus gularis 
octolineatus ( B a i r d ) . Dit was aan dc ingang 
van het Zion National Park. Hier stond een gc-
bouwtje waarin men allerlei souvenirs vcrkocht 
en terwijl onzc reisgenoten daarbinnen In-
diaanse tapijten, drums en potterij aan het bc-
wonderen waren, was ik weer aan het probcren 
om racerunners te verschalken. maar weer met 
hetzelfde droevc resultaat. Er was daar een 
klein beekje, dat, hoewel het bijna droog stond, 
toch in staat bleek een iets rijkere vegetatie in 
stand te houden. In 20 minuten tijd ontmoette 
ik er drie hagedissensoorten. Allereerst de jonge. 
circa 15 cm lange racerunners met hun mooie 
gestreepte huidjes. Uta stansburiana weerom 
en bovendien een Sceloporus. Deze laatste was 
nog zeer jong en daarom moeilijk op naam te 
brengen. De enige twee soorten, die hier voor-
komen zijn Sceloporus magistcr magistcr ( H a l ' 
1 o w e 11) en Sceloporus graciosus graciosus 
( B a i r d 6 G i r a r d ) . 
En nu dan de hagedissen rondom ons huis. 
Eens kwam ik 's avonds thuis en mijn cchtge-
note had een heel verhaal over een Blue Jay, 
een klauwierachtige vogel, die in gevecht was 
met een ander dier, waarvan zij dacht, dat 't een 
hagedis of een muis was. De volgende morgen 
ging ik op zoek in de tuin en ja hoor, ik vond 
daar een dodc, deerlijk gehavende, staartloze 
Aligatorhagcdis (Gerrhonotus multicarinatus 
webbii B a i r d ) . 

A. T. Reijst, Koog aan de Zaan: 

Toen onlangs ons lid, de heer H. Nolten uit 
Ecrbeek, bij mij was en ik hem de bus met 
mijn voorraad meelwormen liet zien, deelde hij 
mij mede, dat hij in zijn mcclwormkist steeds 

Twee dagen later zat ik voor mijn terrarium 
en plotseling hoorde ik op straat enige kinde-
ren roepen: „A lizard, a lizard!" Ik begon 
direct de dieren in mijn bak te tellen, maar 
miste er geen. Ik rende de straat op en vond 
daar weer een dood, maar ditmaal gaaf exem-
plaar. De volgende dag kwam dit ter sprakc 
in een gesprek met mijn buurman en hij vertel-
de, dat hij het dier had gedood. Volgens hem 
zaten cr altijd wel enkele hagedissen in dc haag 
rondom zijn tuin. Een dame, die enige huizen 
verder woont, hoorde enige flardcn van ons 
gesprek en vroeg of we het over die akelige 
kruipbeesten hadden. Ook zij had er al een 
paar gedood en verbrand, zci ze. Ik had eerst 
gedacht, dat het door dc vogel gcdode dier 
een verdwaald of ontsnapt exemplaar was, 
maar nu was mij duidelijk. dat de hagedissen 
hier in de tuinen huizen. 
Na enigc dagen had ik dan ook een prachtig 
volwassen koppel bij elkaar gevangen en later 
kwamen er nog een paar zeer jonge dicrtjes 
bij. Dc volwassen, ongeveer 35 cm lange exem-
plaren had ik van het begin af niet bij mijn 
andere hagedissen durven ondcrbrengen en dit 
was maar gocd ook. want zelfs de jonge, 13 cm 
lange exemplaren konden zc nog niet met rust 
laten. Elke keer als een andere hagedis in de 
buurt kwam, namen ze een dreighouding aan 
met wijd opengesperdc bek en ze zagen cr niet 
tegen op een flinke knauw toe te dienen. Ik 
moest ze dan ook spoedig verwijdercn en bij 
de volwassen Aligatorhagcdissen zettcn. Dczc 
lieten dc jongen met rust. 
In de ongeveer vier maanden, dat ik dczc die-
ren heb gehouden, heb ik hun gcdragingen goed 
kunnen gadeslaan. Deze hagedis is dc meest 
slangachtigc, die ik ooit heb ontmoct, ook al 
hebben ze vier poten. Vooral de kronkelende 
wijze van voortbewegen en dc opgcrolde rust-
houding zijn typisch. Als ze een prooi zien, 
richten ze dc kop hoog op en trekken hem iets 
achteruit. Dan schieten ze plotseling vooruit 
en missen bijna nooit. Dit tezamen met dc on-
aangename geur van hun uitwerpsclen. die ze 
gebruiken als verdcdigingsmiddel, doen mij 
sterk aan de Nederlandse Ringslang denken. 
Tenslotte heb ik ze bij gebrek aan vocdcrdieren 
weg moeten doen. Ik voerde de dieren hoofd-
zakelijk met grote motten en eens is het seizoen 
daarvan voorbij. Ik heb ze toen samen met een 
paar Sceloporussen geruild tegen enkele 
Texaanse Padhagedissen. waarover ik het de 
volgende keer wil hebben. 

Los Angeles, November 1956 

de schil van een uitgepcrste citrocn deed, 
waarin zich dan de meelwormen bij tientallen 
verzamelden. Ik heb het dadelijk geprobeerd 
met een grote schil van een sinaasappel in mijn 

Tips voor het bewaren van meelwormen 
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bus, en ziedaar: na een dag wemelde het in de 
schil van meelwormen die er op af gekomen 
waren, om zich vooral aan het witte binnenste 
ervan tegoed tc doen en al hele gaten in de 
schil gevreten hadden. Mij lijkt deze voeding 
van de meelwormen ook wel beter dan die van 
uitsluitend mcel of zcmelen, en het zal ook de 
ermee te voeren reptielen ten goede komen. 
Ook de schil van een rauwe aardappel be-
tekent een feestmaal voor meelwormen. Een 
relatie van mij uit Oost-Duitsland voedert zijn 
meelwormen vooral met droge, verdorde berken-

•.;.' 

Gewone Pad, Bulo bulo buio L i n n e . 
Foto: H. M. C. Gerritsen. 

Bij deze gewone inheemse soort hoort men in 
de paartijd — Maart/eerste helft April — twee 
soorten geluiden, die door de CSCJ voortgebracht 
worden. Het eerste geluid is een ,,schreeuw", 
geuit door een verschrikt of in de hand ge-
nomen diertje. In grachten en watcrplassen, 
waar de CfC? zich in de paringtijd vcrzamelen 
op zoek naar 9 9 - schreeuwen de GO tegen 
elkaar wanneer ze elkaar ontmoeten. Bij deze 
gelegenheid — het lijkt wel of ze door de 
paringstijd verblind zijn — werpt zich rap het 
enc Q} op het andere, om daarna bijna dadelijk 
weer uit elkaar te gaan. Veel meer wordt er 
geschreeuwd bij hun twist om een 9 . dat reeds 
door een ander Cf bezet is. 
Een tweede geluid, een soort gekwaak, is de 
paringsroep van het <X Het verschil tussen 
dczc twee geluiden is niet zo markant in „klank-
becld" en toonhoogte, maar wel in tempo en 
toonschakering. Dit laatste is belangrijk. Inder-
daad, want iedereen, die de huwclijksgedragin-
gen van deze pad eens van nabij observeerde 
en dus de gedragingen van de CfCJ zelf zag, 
kan naderhand, zonder de dieren tc zien, nagaan 
of het door hem gehoorde geluid een „schreeuw" 
of wel „gezang" geweest moet zijn. 
De schreeuwklank, die hoog fluitend klinkt. 

bladeren; hij schreef mij, dat het niet uitslui-
tend berkenblad hoeft te zijn. De meelwormen 
zouden. levend van het dorre blad, veel zachter 
zijn dan wanneer ze van meel of zemelen 
moeten leven. 
Tenslotte wil ik hieraan toevoegen, dat ik mijn 
meelwormen ontvang in een kistje tussen ge-
vouwen krantenpapicr. Ik breng de voeder-
dieren met kranten en al in mijn blikken 
koekjestrommel over, hetgeen mij steeds goed 
beviel. Nu gaat er een grote sinaasappelschil 
bovenop en de zaak gaat prachtig. 

wordt meerdere malen snel achtereen voort-
gebracht, waarbij een zeer duidelijke zenuw-
achtigheid „voelbaar" is. Anders is het met het 
zingen. Hier is de klank lager, terwijl sommige 
individuen min of nicer hees zingen. Individuele 
verschillen in toonhoogte zijn normaal en schij-
nen afhankelijk tc zijn van dc leeftijd. (De 
jonge, geslachtsrijpe CTC hebben een meer 
sonoor geluid). In tegenstelling met de schreeuw, 
die voor mijn gehoor als een korte kav, k a v -
klank klinkt, ook wel als 'kraf, kraf. terwijl de 
'a' een weinig naar de Y neigt, klinkt het 
zingen zeer rustig, hetgeen een frappante 
tegenstelling met de schreeuw is. De gewone 
padden zingen zonder haast. Het schreeuw-
geluid wordt eenmaal geuit of meerdere malen 
achtereen herhaald. 
Het gczang van de gewone pad bestaat uit de 
herhaling van een klank, die het midden houdt 
tussen 'krav' en 'krau(v) ' . Deze klank wordt 
in korte reeksen herhaald, soms enkele malen 
achtereen, soms 17—18 keer achtereen, met een 
maximum van 20—21 maal. Langere reeksen 
kon ik niet met zckcrheid vaststellen. De stem 
van Bufo bufo L. is niet hard, maar helder en 
op korte afstand zeer duidelijk hoorbaar. Slechts 
eenmaal hoorde ik een C? zeer hees 'kier, kier, 
kier' roepen. De pauzen tussen de klankrceksen 
zijn zeer onregelmatig; ze kunnen zeer kort zijn, 
terwijl het ook ccn langere tijd duren kan voor-
dat de volgende reeks begint. De gewone pad 
heeft geen bepaalde zanguren. Gewoonlijk zingt 
zc overdag en niet eens zeer vlijtig. De behoefte 
om in koren te zingen schijnt bij de gewone pad-
den te ontbreken, in tegenstelling met enkele 
hoger ontwikkelde inlandse kikvorssoorten, die 
vaak ook een soort gesprekachtig concert voe-
ren. Het feit, dat padden soms gelijktijdig zingen, 
moct men, indien ik mij niet vergis, toeschrijven 
aan het toeval. Bufo bufo L. zingt zonder aan-
dacht te schenken aan zijn collega's en gedraagt 
zich alsof hij geheel alleen op de wereld is. Dc 
zangprikkel komt bij hem voort uit paringsdrang, 
hetgeen meer merkbaar is dan bij andere kik-
vorsachtigen. Ik weet niet of de 9 9 ook zingen. 
Buiten de paartijd hoorde ik van een in de hand 
genomen O wel een zacht en kort geluidje. 

W. KousnetzoH 
Antwerpen 

Nog iets over de geluiden van onze 
kikvorsachtigen I I : 
Gewone pad, Bufo bufo L. 
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