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J. J. Cock, Monnikendam: 

Chamaeleons . 
Het is mij te l angen lestc gelukt mijn dr ie 
kameleons g e d u r e n d e een per iode v a n een j aa r 
in het leven te houden en wel zo, da t dc dier-
tjes zich in een u i t s tekende condit ie bevinden . 
Ik kocht zc, toen ze nog heel klein w a r e n , in 
Mei v a n het vo r ige jaar . T h a n s zijn zc half 

probleemdieren ? 
volwassen , groeien als kooi en verve l len o p 
tijd. 
E r zijn natuurl i jk allerlei me thoden om deze 
reptielen gedu rend e l ange re tijd in het leven 
te houden . Mees t a l vo l t rek t zich ech te r het 
d r ama van het d o o d g a a n reeds na enkele m a a n -

Chamaeleo chamaleon ( L i n n e ) wijfje, Tel Aviv, Israel Foto: L. Wijffels 
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den. Daarom hebben vele licfhebbers er van 
afgezien kameleons te kopen, temeer, daar ze 
zeer prijzig zijn en het risico te groot is om 
zc aan te schaffen. Dit is wel jammer. Daarom 
wil ik u laten weten, welke methode door mij 
is toegepast om een gunstig resultaat tc krijgen. 
In de eerste plaats houd ik dc kameleons apart 
in een klein terrarium met als afmetingen 25 cm 
breed. 36 cm lang en 45 cm hoog (inclusief 
dak) . Deze kleine tcrraria zijn in de handel 
verkrijgbaar. 
De inrichting van het terrarium bestaat uit een 
lichtlampjc van 40 Wat t , een druppclinrich-
ting, klimtakken en een boomstronkje. Geen 
planten. 
's Avonds dek ik dc bak af met een wollen 
klecdjc; de dieren slapen dan rustiger en de 
warmte blijft bchouden. 
Jilke morgen sproei ik met lauw water, mede 
met het oog op vervellingen. 's Zomers, even-
tucel ook in voor- en najaar, op zonnigc dagen, 
worden de dieren in het buitenterrarium ge-
plaatst. 
In het warme seizoen worden verschillende 
insecten gevoerd, eveneens spinnen. Meelwor-
men en vliegen worden door mijn pleegkindc-
ren niet gegeten. Op vlinders zijn ze dol, ook 
kleine bijen en sprinkhanen gaan er goed in. 
Wanneer er geen insecten meer te vinden zijn. 
dan rest mij niets anders dan tc dwangvoederen, 
hetgeen bij kameleons wel heel gemakkelijk 
gaat, omdat ze direct hun grote bek wagen-
wijd openzctten. Ik heb zc uitsluitend — en dit 
is zeer belangrijk, daar al mijn vorige procf-
ncmingen op niets zijn uitgelopen — gevoedcrd 
met stukgekniptc wasmotlarven, vcrmengd met 
enige druppels oliehoudende vitamine. Ik voe-
derde twee tot drie maal per week. De dieren 
smulden ervan, gaven niets terug, terwijl dc 
uitwerpselen geheel normaal waren en geen 
onverteerde overblijfsclen bevatten. 
Ik hoop, dat ik mijn kameleons nog lang mag 
houden; het is geen kunst om steeds weer 
nieuwe te kopen en het kost veel geld. 
Dcgenen, die het ook zo willen proberen, wens 
ik veel succes. 

N A S C H R I F T V A N D E REDACTIE: Er zijn 
twee omstandigheden die de slechte resultaten 
van de chamaeleonhouderij min of meer ver-
klaren: het feit, dat het merendeel van de in 
Nederland ingevoerde chamaeleons drachtige 

Deze soort is een der bekendste en meest voor-
komende slar.gensoorten van de U.S.A. Zij 
verlaat haar overwinteringsplaatsen reeds zeer 
vroeg in het voorjaar, ja, zelfs reeds voordat 
de laatste sneeuw gesmoiten is en gaat pas zeer 
laat in de herfst over tot de winterslaap. Deze 
soort komt in de meest uiteenlopende terreinen 
voor, alhoewel de oostelijke rassen de wouden 

wijfjes zijn en op de tweede plaats de grote 
behoefte aan voedsel bij deze hagedissen. 
Chamaclco dilepis doet het in het algemeen 
nog slechter in het terrarium dan de gewone 
soort, maar de hier vcrhandelde exemplaren 
van dilepis zijn dan ook bijna uitsluitend vol-
wassen wijfjes. 
Bij overgang in gevangenschap ondergaat het 
chamaeleon sterke wijzigingen in milieu zowel 
als in voedsel, waarvan de invloed dermate 
groot schijnt te zijn, dat het ontstaan van leg-
nood onvermijdelijk is. Als deze veronderstel-
ling juist is, dan moeten wij inderdaad doen 
zoals de heer Cock aangeeft en jonge exem-
plaren kopen, waarbij nog geen legnood kan 
optrcden en die zich aangepast kunnen hebben 
tegen de tijd dat ze geslachtsrijp zijn. 
Wij mogen de behoefte aan voedsel bij deze 
dieren niet onderschatten, hoe weinig ze zich 
overigens ook mogen bewegen. Er is geen 
hagedis. die zo goed met dc gebeurtenissen in 
zijn omgeving op de hoogte is, als het ruste-
loos rondspcurende chamaeleon; een activiteit 
die heel wat meer energie vcrgt dan de korte 
run van een muurhagedis. Bovendien hebben 
deze reptielen een lichaam dat lastig te ver-
plaatsen en moeilijk in evenwicht te houden is. 
Het is daarom zeker verstandig bij voedsel-
weigcring onmiddellijk met voorzichtigc dwang-
voedering in tc grijpen. Wachten heeft geen 
zin; de eetlust van de dieren wordt toch niet 
groter naarmate zij verzwakken. 
Het door de heer Cock voorgestane afdekken 
van het chamaeleonterrarium met een wartnte-
isolerende dock, is weinig doelmatig wat het 
behouden van de warmte betreft. Men kan ook 
met een wollen dock niet voorkomen, dat de 
geringe hoeveelheid warmte, die een luchtig 
geval als een terrarium bevat, bij lagere kamer-
temperatuur binnen zeer korte tijd verloren 
gaat. Wel kan de dock effect hebben door 
plotsclinge sterke temperatuursdaling tengevolge 
van tocht te vertragen. Dc verduistering van 
het terrarium komt neer op een regcling en 
bekorting van dc dagelijkse actieperiode van 
de dieren, wat zowel voor- als nadelen heeft. 
Als het terrarium 's avonds onverlicht blijft 
staan in een kamer waarin wel licht brandt, is 
het zeker aanbevelenswaardig de bak helemaal 
te verduisteren. 

Voor suggesties van de leden tot verbetering 
van het chamacleon-bestaan in Nederland en 
Belgie zal de redactie zeer erkentclijk zijn. 

mijden, terwijl de westelijke rassen totaal ont-
breken in de woestijnen. 
Er worden vier rassen onderscheiden: 
Thamnophis sirtalis sirtalis. Een slang met drie 
duidelijke gele lengtestrepen. De beide zij-
strepen beslaan de tweede en derde schubrij, 
dit in tegenstelling met Thamnophis sauritus, 
waar zij de derde en vierde schubrij beslaan. 

F. B. Klynstra, Leiden: 

Thamnophis sirtalis L inne 
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De rugstreep is meestal geel, doch nooit oranje, 
zoals bij Thamnophis radix B. en G. Dc grond-
kleur tussen de strepen is bruinachtig zwart. De 
buik is groenachtig wit tot geel, met kleine 
zwarte vlekjes. Het aantal schubrijen bedraagt 
19. Aantal bovenlipschilden 7, onderlipschilden 
10. Aantal buikschilden bij CT en 9 137 tot 167. 
Gemiddelde lengte ongeveer 60 cm, alhoewel 
soms aanzienlijk groter. Zo bezit ik momenteel 
een 9 van 96 cm. Thamnophis sirtalis sirtalis 
wordt aangetroffen in Zuid Canada ten Noor-
den van Lake Superior tot in Nova Scotia en 
in de U.S.A., oostelijk van de Mississippi. 
Thamnophis sirtalis parictalis S a y verschilt 
van de vorige subspecies, doordat de grond-
kleur rode streepjes vertoont, terwijl de huid 
tussen de schilden rood in plaats van vuilwit is. 
Zij leeft ten westen van dc Mississippi tot Utah, 
Oost Nevada en Zuid Idaho; verder in zuidelijk 
Alberta, Saskatchewan en Manitoba, zuidwaarts 
door de Great Plains tot Oklahoma. 
Thamnophis sirtalis concinnus H a 11 o w e 11 
verschilt van de vorige (parictalis) door don-
kerder kleur, kleinere of totaal ontbrekende 
rode streepjes en smallere rugstreep. Deze rug-
streep vervaagt soms naar de staart toe. Zij 
leeft in de streek rond Pugct Sound, Vancouver 
Island, westclijk van de Cascades tot aan dc 
Rogue River in Oregon. 
Thamnophis sirtalis infernalis B 1 a i n v i 11 c 
verschilt van T.s. concinnus door een lichtere 
kleur, bredere zijstrepen en rugstreep en een 
iets groter aantal buikschilden nl. 161 —175 bij 
<J<J en 156—174 bij 9 9 - Zij leeft in de streek 
van het Klamathmeer in Oregon tot de kust 
in noordelijk Californie, zuidelijk tot San Ber-
nardino County en oostelijk tot Lake Tahoc, 
Californie. 
Volgens de Amerikaanse literatuur is T. sirtalis 
tamelijk agressief. Mijn ervaringen met een 
drictal (subsp. sirtalis) van deze dieren is juist 
het tcgenovergestelde; het zijn allervriendelijkste 
terrariumbewoncrs. die mij noch mijn vrouw 
ooit gebeten hebben. Ja, het grote 9 ' s zelfs 
zo uitzonderlijk tarn, dat zij uit de hand eet. Dit 
was afgelopen winter haar behoud, zoals straks 
zal blijken. 
Het voedsel van deze soort bestaat volgens de 

Bij onze hagedissen komt nogal eens een voor-
namelijk aan de achterpoten optrcdendc gezwel-
vorming voor, wclke tot een aanzienlijke om-
vang kan uitgroeien. Vooral in de laatste 
maanden kreeg de Sectiedienst dieren voor on-
derzoek toegestuurd, die aan deze afwijking 
leden. Hierbij deed ik enige merkwaardige er-
varingen op, die de moeite van het vermclden 
waard zijn. 
De gezwellen zijn woekeringen van het bind-

Amerikaanse literatuur voor 3 7 % uit aard-
wormen, 31 % salamanders en 2 5 % padden. In 

> 48 magen van rassen, die aan de kust van dc 
; pacific leven, vond men 3 0 % padden, 2 1 % 
t boomkikkers, 2 4 % aardwormen, 1 0 % kikker-
l visjes en verder een enkel vogeltje en een 

muisje. Mijn CTCf, die ongeveer 55 cm. maten, 
I aten vlot grote regenwormen en kikkers (Rana 
1 temporaria). Ook visjes, namclijk grote Guppy 
> 9 9 werden gegeten, doch deze mocsten met de 

pincet aangeboden worden, daar de slangen 
l nooit in het water gingen jagen. Het grote 9 

eet ook graag aardwormen. Rana esculenta, 
t R. temporaria, Bufo bufo en Hyla arborea. 

Toen in de afgelopen, uitzonderlijk strenge, 
1 winter mijn voorraad kikkers uitgeput raakte, 

heb ik gctracht het dier met jonge witte muizen 
te voeren, echter zonder resultaat. Zij zat 

c samen met een Natrix sipedon in een bak. Deze 
5 N. sipedon werd gevoerd met voorns van 

± 18 cm., welke in het waterbassin werden 
1 vrijgelaten. Nooit probeerde T. sirtalis ook eens 

een vis uit het water te halen. Op een goede 
; dag, toen ik weer een voorn met mijn hand uit 

dc emmer had gevist en in het waterbassin 
j van de slangen wilde werpen, vloog Tham-
r nophis als een pijl uit de boog op mijn hand af, 
! griste de vis eruit en vcrzwolg zijn buit met 

groot gemak. Sedertdien werd haar tweemaal 
; in de week een voorn uit de hand aangeboden 
? en steeds met succes. Ja, met zoveel succcs, 
l dat zij, toen er eindelijk weer kikkers waren, 
j wekenlang dit kikkervoedsel weigerde. Nu eet 
; ze echter weer zonder aarzelen elke kikker en 
t pad, die ze te pakken kan krijgen, zowel de 

allerkleinste als de allcrgrootste. Voedcren 
met kleine kikkertjes is geen doen, omdat zij 
daarvan rustig twee a drie dozijn achter elkaar 

> naar binnen werkt. 
I Thamnophis vervelt zeer regelmatig, meestal 
t om de zes weken. Zij gaat daarbij niet in het 
! water om te ,,weken", zoals veel slangen doen, 
r maar wacht rustig op het land af tot het ogen-
< blik is aangebroken, dat ze haar oude huid kan 
t afstropen om daarna, voorzien van haar mooiste 
; kleuren, onder de warmtelamp te gaan uitrusten 

van de vermoeiende vervellerij. 

wecfsel, waarvan de oorzaak niet bekend is. 
De onderbuidse gezwellen zijn gemakkelijk 
uitpelbaar, min of meer ovaalrond. geelwit en 
van een relatievc hardheid. 
Bij het doorsnijden krijgen we dc indruk van 
een witte, kaasachtige substantie. welke door 
het microscoop bekeken, blijkt te bestaan uit 
een vlechtwcrk van bundels fibroblasten, on-
derbroken door hyaline balken. 
Sommige leden verwijderen de onderhuidsc 

Sectiedienst 
Bindweefselgezwellen bij hagedissen 
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tumoren door een eenvoudige insnijding van 
de huid. Een enkele hagedis stoot zonder enige 
behandeling het gezwel na het bereiken van 
een bepaalde grootte spontaan uit. Voor zover 
mij bekend treden in vrijwel alle gevallen vroeg 
of laat recidieven op. 
Het verwondcrde mij dan ook niet toen bij een 
operatie bleek dat de fibromen niet beperkt 
waren gebleven tot het ondcrhuidse bind-
weefsel, maar in dezelfde poot meerdere gc-
zwellctjes voorkwamen op het beenvlies, rond-
om het bot. 
Zij kunnen zelfs tot in de buikholte voor-
komen, zoals bleek bij de sectie van een exem-
plaar Laccrta muralis, hetzelfde dier dat spon-
taan de tumoren van het onderhuidse bind-
weefsel uitstootte. 
Wanneer de gezwellen reeds op meer dan een 
plaats voorkomen, en het vaststellen hiervan 
is vrijwel onmogelijk bij het levende dier, dan 

J. J. Brehm, Amsterdam: 

Verwarming en 
In het voorjaar van 1956 hield ik voor de 
Werkgroep Amsterdam een lezing om dc ver-
warming en dc verlichting van het terrarium 
onder de aandacht van de leden te brengen. 
Op verzoek van de redactie van ons blad volgt 
hier een samenvatting van hetgeen toen be-
handeld werd. 
Bij de bouw van een terrarium — aan de hand 
van tekeningen van onzc Technische Dienst 
of naar eigen ontwerp -— waaraan talrijke be-
sprekingen vooraf plegen te gaan, blijft toch 
meestal het belangrijkste, n.l. de verwarming 
van het terrarium, dat b.v. een stuk tropen-
wcelde moct voorstellen achterwege, en zegt: 
een lamp of elementje kan ik altijd nog wel 
aanbrengen, dat is ook het beste met het oog 
op de planten. 
Dit laatste vooral klinkt goed, maar als men 
dc planten aanbrengt overeenkomstig een bij 
het ontwerp van het verlichtings- en verwar-
mingssystecm uitgedacht plan, dan zullen de 
resultaten fraaier en stukken beter zijn. Het is 
natuurlijk heel goed mogelijk een gloeilamp 
zomaar in het terrarium te hangen. Voor dc 
planten en dieren maakt het al heel weinig uit, 
maar de terrariumvriend zal vaak zijn humeur 
bederven als hij steeds in een venijnig stralend 
bolletjc moet kijken. 
Eerst wil ik het over de verwarming hebben. 
Een terrarium van betrekkelijk kleine afmetin-
gen kan in het algemeen door middel van 
gloeilampen op temperatuur gehouden worden. 
Voor dc verwarming van grotere bakken 

Bodem: 1,4 x 0,6 (oppervlak) x 2,5 
Plafond: 1,4 x 0,6 ( „ ) x 5 
Achterw.: 1,4 x 1,5 ( „ ) x 2,5 
Voorw. 1.5 x 1,4 ( „ ) x 5 
Zijwand: 1,5 x 0,6 ( „ ) x 5 
Zijwand: 1,5 x 0,6 ( „ ) x 5 

is genezing zo goed als uitgesloten. 
Mijn ervaring, welke berust op secties van 
dode dieren en op die welke reeds in een ver-
gevorderd stadium verkeerden, is dat in een 
groot aantal gevallen meerdere tumoren aan-
wezig zijn. Bovendien treden na enige tijd 
secundaire verschijnselen op als een achterwege 
blijven van spontane voedselopname, oog-
ontstckingen, longontsteking, etc., die de dood 
van het dier veroorzaken, danwel versnellen. 
Al met al een weinig positief gegeven. Mijn 
bedocling met dit artikeltjc is dan ook dat dc 
leden, wclke bij hun dieren met deze afwijking 
te kampen hebben gehad, mij hun bevindingen 
mededelen. 

J. BOVENKERK Jr. 

Fibroblasten: bindweefselcellen in een gezwel; hyaline 
balken; strengen van tioorzichtig weefselmateriaal, 
vermoedeHjk een degeneratie. 

verlichting van het terrarium 
komen echter clcctrische elementen in aan-
merking. Thcclicht- en soldecrboutelementen 
zijn hiervoor heel geschikt. Men dient deze 
echter niet in een geheel gesloten bus in tc 
bouwen, daar ze dan te heet worden en na 
korterc of langere tijd doorbranden. In het al-
gemeen zal men moeten experimenteren met 
de elementen om te zien of de bak voldoende 
verwarmd wordt. Het voor verwarming be-
nodigde vermogen is echter ook te berekenen. 
Wij moeten daarvoor over enige gegevens be-
schikken 
— allereerst de gewenste tempcratuursverho-

ging in graden Celsius; 
— dan de totale grootte van het warmte-

doorlatende oppervlak van het terrarium; 
— en tenslotte de verhouding van de maten, 

waarin de diverse wanden isolerend zijn. 

Het product van deze waarden geeft het be-
nodigde aantal kilogramkalorien per uur. 
Het zou te ver voeren U precies uiteen te 
zetten hoc het met het warmte-isolcrende ver-
mogen van de wanden van het terrarium ge-
steld is. Met het oog op de te maken berekc-
ningen zal ik u verraden, dat deze waarden 
voor glaswanden tc stellen zijn op 5, voor wan-
den van ander mareriaal op 2,5. 
Veronderstel nu, dat men een terrarium met 
de afmetingen 1,5 x 1,4x0,6 m. van 20° tot 30° 
wil verwarmen — dus 10° C. in temperatuur 
wil doen toencmen — dan wordt de berekening 
als volgt: 

(isol. verm.) x 10 (temp, verh.) = 21 
( „ .. ) x 10 ( „ 
(i.v. rotsw.) x 10 ( ,, 
(i.v. glas ) x 10 ( ,, 
(i.v. glas ) x 10 ( „ 
(i.v. glas ) x 10 ( ,, 
benodigdc kilogramkalorien 

„ ) = 42 
„ ) = 52,50 
„ ) = 105 
.. ) = -45 
„ ) = 45 

per uur 310,50 
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De capaciteit van elementen wordt uitgedrukt 
in Wat t . Een Wat t is gelijk aan 0,24 gram-
kalorien per sccondc ofwel 3600 maal 0,24 = 
864 gramkalorien per uur. Delen wij nu het 
door ons gevonden aantal benodigde kilogram-
kalorien door een W a t t (0,864 kg kal /u) . dan 
krijgen we de capaciteit, die de elementen voor 
verwarming van het terrarium minstens moe-
ten hebben, in dit geval ongeveer 370 Wat t . 
Theoretisch zullen wij dus in dit terrarium 
elementen moeten monteren met een gezamen-
lijke capaciteit van 370 Wat t , maar in ver-
band met de temperatuurschommelingen in de 
omgeving is het aan te bevelen het vermogen 
wat groter te nemen, b.v. 450 of 500 Wat t . 
Het is misschien — met het oog op de te hou-
den dieren — nodig een algemene en een 
plaatsclijke verwarming aan te brengen. Voor 
de algemene verwarming, die er voor zorgt, 
dat het gehele terrarium gelijkmatig verwarmd 
wordt, kunnen verwarmingsspiralen, verwar-
mingskabels of waterdichte elementen worden 
gebruikt. Op de plaats, waar dc dieren zich 
graag zitten te zonnen, kan met behulp van 
een theelichtelement of een kleine gloeilamp 
wat extra warmte worden gegeven. Het in- en 
uitschakelen van de algemene verwarming kan 
het beste geschicden door middel van een 
thermostaat, die kan worden afgesteld op een 
temperatuur, waar beneden dc stroom wordt 
ingeschakeld en waarboven zij wordt ondcr-
broken. Hierdoor wordt een te grote afkoeling 
en een te stcrke verhitting voorkomen. Is het 
te schakelen vermogen te groot voor een 
thermostaat, dan kan een magneetschakclaar 
aangebracht worden. waarvan de thermostaat 
de electromagncct bedient. 

De plaatselijke verwarming kan het beste met 
afzonderlijke schakelaars worden bediend, om-
dat men deze slechts nu en dan wil gebruiken. 
De algemene verwarming is echter voor con-
stant gcbruik ingericht. Oververwarming als 
gevolg van het gcbruik van dczc extra-elcmen-
ten kan niet ontstaan, omdat de thermostaat 
immers ook voor dc langs deze weg toegevoer-
de warmte gevoelig is en dus eerdcr zal uit-
schakelen en langer de toevoer van stroom 
onderbreken. 
De verlichting. Een goede verlichting is, zowel 
voor de planten als voor de dieren, nodig. Ook 
hier onderscheiden wij een algemene en een 
plaatselijke verlichting. De algemene verlich-
ting. die onder meer tot taak heeft de be-
planting van het terrarium in goede staat tc 
houden. kan het beste bestaan uit een centraal 
vrij hoog geplaatste lamp, die tamelijk veel 
blauw licht bevat. Uit proeven is namclijk 
komen vast te staan, dat planten, die onder 
blauw licht groeien, gedrongener blijven, dus 
korter en steviger worden dan die, welke met 
wit licht van gelijke intensiteit bestraald wor-
den. Voor vrijwel alle planten is een bepaalde 
dosis blauw licht nodig om tot een normale 

Zeg, Boomkikker, 
waarom vertelt je b 

ontwikkeling tc komen. Infrarode straling heeft 
een sterk strekkende werking, hetgeen proeven 
met licht van glocilampen hebben aangetoond. 
De sterke lengtegroci onder dergelijk licht blijkt 
namelijk niet het gevolg te zijn van de spec-
trale samenstclling van het zichtbare licht, 
maar van de grote hoeveelheid geproduceerdc 
(onzichtbare) infrarode straling. Een voor 
planten zeer geschikte verlichting krijgt men 
door het aanbrengen van een z.g. witte TL-
lamp (nr 33). 
Het te monteren vermogen bedraagt minstens 
100 Wat t per m2, Indien het terrarium zodanig 
geplaatst is, dat weinig daglicht binnenvalt, 
dan is het aanbrengen van meer licht zeker 
een voordeel. In het algemeen geldt voor cul-
tures onder uitsluitend kunstlicht 200—1000 
Wat t per m'J. In de natuur komen lichtintensi-
tciten voor, die wij met kunstlicht nimmer 
kunnen cvenaren. W a t wij dus met kunstlicht 
kunnen bcreiken, is een minimum. Reeds na 
korte tijd is merkbaar welke planten het hier-
mede kunnen doen en welke niet. Het voordeel 
van TL-buizen is, dat zij geen warmte produ-
ceren en daarom bij gelijk stroomverbruik on-
geveer driemaal zoveel licht geven als gloci-
lampen. 

De plaatselijke verlichting dient voor het schep-
pen van ,,zonneplekjes" en hiervoor kunnen 
dus — met het oog op de warmte — de z.g. 
thermostralers en andere glocilampen gebruikt 
worden. Met het oog op de grote hoeveelheid 
geproduceerdc warmtcstraling is het raadzaam 
met deze lampen zo weinig mogelijk planten 
te verlichten. Tevens moet cr op gelct worden, 
dat de bcstraaldc stenen of dc rotswand niet 
zo hcet wordt. dat de dieren er letscl door op-
lopen. 

Bij het aanlcggen van terrariumverwarming en 
verlichting moet men ermede rekening houden, 
dat gewerkt wordt met een spanning van 220 
volt, hetgeen, onder ongelukkige omstandig-
heden, dodelijk kan zijn. Indien het terrarium 
van metaal is gemaakt of voor een gedeelte 
water bevat, mag men niet verzuimen dc bak 
tc aarden aan de waterleidinq. Zou er ooit 
spanning op het terrarium komen te staan (na 
het begicten van dc planten b.v.), dan ontstaat 
kortsluiting, waardoor deze spanning onmiddel-
lijk weggenomen wordt. Vrij gevaarlijk is het 
om stopcontacten te monteren op het terrarium 
of op de tafel daarvan. Leidingen, die in dc 
grond van dc bodembak gelegd worden. moeten 
zeer gocd geisoleerd zijn, vooral bij dc vcr-
bindingen met dc elementen. Er is een zeer 
goede, kneedbare isolatiekit van de Draka-
kabelfabrieken in de handel. die voor het iso-
leren van zulke vcrbindingen door zijn plastici-
teit en waterbestendighcid uitermate geschikt is. 
Het behoeft geen betoog, dat bij het gcbruik 
van clectrischc verwarming en verlichting een 
goede thermometer ter controle noodzakelijk is. 

nooit eens wat over jou ? 
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Erich Sochurek, 
Wenen 

Een en ander over hagedisslangen 
Coelopeltis monspessulana monspessulana 
( H e r m a n n ) en 
Coelopeliis monspessulana insignaia 
( G e o f f r e y ) 

Heden ten dage onderscheiden wij bij de hage-
disslangen twee rassen. Het verspreidings-
gebied van de stamvorm strckt zich uit over 
het westelijk kustgebied van Ligurie, Zuid-
Frankrijk, het Pyrenees Schiereiland en Noord-
West-Afrika. Daarentegen bewoont Coelopel-
tis monspcssulana insignita de warmcre kust-
strcken van Joegoslavie en komt ook veelvuldig 
voor in Albanie, Macedonie, Zuid-Bulgarije en 
Griekenland. In Klein Azie, Syrie, Egypte en 
Tripolitanie wordt hij tot de meest nuttige 
vcrdclgers van knaagdicren gerekend. 
Reeds als jongen van vijftien jaar verzorgde 
ik de vraatzuchtige hagedisslangen liever dan 
wclke andere Europese op het land levende 
slang, want hij was groot, vol temperament en 
hij deed het voortreffelijk in een droog ter-
rarium, dat ingericht was als een steppe of als 
ccn landschap uit het Middellandse Zee-gcbied. 
Bovendien had hij in zijn interessante kop een 
paar ogen, die alles gadesloegen. 

zij zich vol met lucht en sisten luid tegen mij. 
Vaak ook stieten zij dan met hun kop naar 
mijn hand, maar slechts eenmaal werd ik ge-
beten. Vergiftigingsverschijnselen openbaarden 
zich niet. De tanden liggen zo ver achter in de 
bek en zijn zo sterk achtcrwaarts gebogen, dat 
zij bij een gewone beet nauwelijks schade kun-
nen aanrichten. De giftanden van een zeer grote 
hagedisslang zijn niet kleiner en ook niet zwak-
kcr dan die van een even grote Cobra en hun 
gif is zeer zeker ook niet minder wcrkzaam. 
Ondcrzoekcrs van slangengiften zouden u 
daarover een boekje kunnen open doen. 
Spoedig echter na hun aankomst werden zelfs 
de wildstc exemplaren tammer en aten ook, 
waar ik bij stond, zonder aarzelen de grootste 
smaragdhagedissen, muizen, jonge ratten, jonge 
ziesels en mussen. Een hagedisslang, die ik in 
1938 importeerdc, leefde bij een kennis van mij 
tot na mijn terugkeer uit krijgsgevangenschap 
in 1946. In dat jaar vatte het dier kou en 

Kop van Coelopeltis monspessulana. Foto: K. Kozlik 

Over het gevaar, dat zijn giftanden opleveren, 
lopen nog heden dc meningen uiteen. 
De meeste hagedisslangen waren destijds te 
koop voor anderhalve mark per stuk en kwa-
men uit de omgeving van Zara. In het begin 
waren ze erg schuw en gleden bliksemsnel naar 
hun schuilplaats als ik cr tc dicht bij kwam. 
Maakte ik de schuilplaats open, dan pompten 

stierf binnen twee weken. Het verblijf van 
deze slang werd van de herfst tot het late 
voorjaar verwarmd. Tijdens de zomer werd 
niet verwarmd. Het gehele jaar door bleef het 
dier zonder lange vastenperioden eten. 
Gedurende een kort verblijf in Algiers ving ik 
voor het eerst zelf een hagedisslang. Ik was 
toen bij een groep ingedceld, die in een geheel 
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nieuw kamp kwam, dat eigenlijk slechts uit een 
door prikkeldraad omringd, omgemaaid, plat-
gctrapt korenveld bestond. Alle hagedisslangen 
ving ik in de vroege morgenuren, wanneer zij 
de holen van de muizen verlieten om een kort 
zonnebad te nemen. 
Spoedig na de oorlog kreeg ik mooie hagedis-
slangen uit Spanje en Portugal, waaronder een 
bijna olijfgroen gekleurd exemplaar. In 1950 
was ik meerdere malen op Sicilie, waar ik 
echter tevergeefs naar hagedisslangen uitkeek. 
Misschien heeft dit dier op dit merkwaardige 
eiland slechts een zeer lokaal verspreidings-
gebied of komt er in 't geheel niet voor. 
Vaak echter zag en ving ik hagedisslangen 
in 1951 gedurende een zotilogische reis in 
Israel met het doel om er dieren te vangen. 
In de duinstreek aan de kust tussen Tel Aviv 
en Haifa trof ik wcliswaar nooit een exem-
plaar aan, maar daarentegen zag ik zc in het 
aangrenzende gebied met rode aarde zeer veel. 
Ze waren daar niet zeldzaam in de velden en 
in de verwaarloosdc sinaasappeltuinen. In dc 
bergen was hij vooral te vinden op de dorrc 
hcllingen, die een goede gelegenheid boden 
om weg te kruipen. 

Eens zag ik binnen een uur vijf hagedisslangen, 
waarvan ik er echter geen een kon vangen. 
Dat was in de buurt van Kfar Masaryk tussen 

Werkgroep Amsterdam 
Op dinsdag It December kwamen de leden van onze 
Amsterdamse Werkgroep bijeen in het gebouw West-
einde, om te luisteren naar een lezing van de heer 
Th. Cornelissen over het fotograferen van terrarium-
dieren. 
Zeer in het kort zette de spreker de werking van 
het fototoestel uiteen en besprak de verschillende 
sYstemen welke bij de camera's in het verleden en 
nu werden toegepast om een scherp beeld op plaat 
of film te krijgen. De meeste fototoestellen, betoogde 
de heer Cornelissen, zijn voor het fotograferen van 
terrariumdieren ongeschikt, omdat ze niet toelaten 
het te fotograferen dier dichtcr te naderen dan \l/2— 
2 meter. Het is echter mogelijk om betrekkelijk een-
voudige en dus goedkope camera's met behulp van 
een extra lens voor het fotograferen van kloine voor-
werpen bruikbaar te maken. Men moct dan echter 
in staat zijn de door de lenzen gevormde beelden 
op scherpte te controleren. De aanwezigen werd 
uiteengezot hoe men kan handelcn: camera open, 
een matglas bevestigen op de plaats waar normaal 
de film of plaat zit, de voorzetlens op het toestel 

Boekbesprekingen 
De KONINKLUKE NEDERLANDSE NATUURHISTORI-
SCHE VERENIGING is de uitgeefster van een zeer 
gocd, beknopt boekje over de Nederlandse Reptielen, 
geschreven door C. F. v. d. Bund. Het werkje, dat 
verscheen als no. 20 in de reeks WETENSCHAPPE-
LIJKE MEDEDELINGEN, is niet in de boekhandel 
verkrijgbaar, maar kan besteld worden door storting 
van / 1,55 op postrekening 13028 t.n.v. het Bureau 
van de K.N.N.V. te Hoogwoud, N.H. 
In een zeer summiere inieiding worden de kenmerken 
van de reptielen, voor zover in Nederland voor-
komend, genoemd en het verschil tussen hagedissen 
en slangen uiteengezot. De daarop volgende label 
maakt determinate van onze inheemse reptielen 
mogelijk; zeven soorten. 
De schrijver beschouwt Emys orbicularis als niel 
meer inheems. De bespreking van de soorten bestaat 
uit een aanduiding van het verspreidingsgebied van 
de dieren in ons land, een korte beschrijving en, 
waar nodig, het noemen van verschillen met andere 
soorten, enkele gegevens over de biotoop, over de 

Haifa en Acre. Aan de rand van deze nedcr-
zetting bevond zich een terrein, waarop aller-
lei oude rommel gestort werd en waar het *— 
naar men zei ^ - van slangen wcmeldc. Voor-
zichtig ging ik naar deze pick toe en al gauw 
zag ik, dat een hagedisslang een meter of acht 
voor mij uit in een muizengat verdween. Kort 
daarop tilde ik met beide handen een zwaar 
gedeelte van een autowrak op en moest werke-
loos toezien hoe wederom twee hagedisslangen 
in de daaronder liggende holen verdwenen. 
Toen ik het middengedeelte van deze pick 
naderdc. joeg ik een Coelopeltis op, die on-
geveer zo dik als mijn pols en twee meter lang 
was. Met onstuimige bewegingen schoot dc 
slang van de enc schuilplaats naar de andere 
en verdween tenslotte onder een grote, half 
onder het puin bedolven, plaat golfijzer, die 
voor mij veel te zwaar was om op te tillen. 
Tegelijkertijd verdween nog een vijfde exem-
plaar onder dc plaat. Nu besloot ik toch beter 
bij de pinken te zijn en niets meer te laten 
ontsnappen. Toen dus daarna het onkruid vlak 
voor mij heen en weer bewoog, sprong ik 
klockmoedig met beide voeten naar de pick — 
en een reusachtige Scheltopusik midden op zijn 
lijf. Hij liet zich gemakkelijk vangen en viel 
mij, door de buitengewone lengte van 116 cm, 
bijzonder op. 

en een verlicaal staand, goed verlicht instelbeeld 
recht voor de camera plaatsen. Men zal nu door de 
camera naar hel instelbeeld toe te schuiven en weer 
terug te bewegen een gebied vinden, waarin de 
projectie van het beeld op het matglas scherp is. 
Men legge de grenzen van dit gebied vast door 
zowel de kortste als de langste afstand van lens tot 
beeld, waarbij de projectie scherp is, te meten en 
tevens de afstand, waarbij het beeld het scherpste is. 
De op deze wijze verkregen gegevens — voor een of 
meer lenzen — maken het mogelijk van zeer nabij 
scherpe opnamen te maken, zelfs met de eenvoudigste 
box lean men zo uitstekende resultaten bcreiken. 
Daarna werd er gesproken over belichtingslijd, 
kunstlicht en filmsnelheid, terwijl, tot slot, op het 
verband lusscn diepte-scherptc en diatragma, tussen 
dioptrie van de lens en voorwerpsafstand werd in-
gegaan. 
Na de pauze bewonderden de leden van de Werk-
groep een aantal foto's, die door verschillende leden, 
waaronder de spreker van de avond, op de besproken 
wijze werden gemaakt. 

levenswijze en het paringsyedrag, over de voort-
planting en tenslotte over de winterslaap. Het boekje 
is door een kenner geschreven en steunt op zorg-
vuldige observatie. 
Vijf bladzijde]] zijn gevuld met zeer aanvaardbare 
tekeningen,- alleen de kop van Lacerta vivipara is 
een beetje gecko-achtig uitgevallen. Op pagina 18 
zijn vijf kaartjes uit ons Derde Herpetogeografische 
Verslag afgedrukt. 
Dit boekje hoort tot de beste publicaties in onze 
taal, die aan dc in Nederland voorkomende reptielen 
zijn gewijd. 

L. W. 

Bij de uitgever ALFRED KERNEN te Stuttgart ver-
scheen het tweede deel van de door Chr. Scherpner 
geheel opnieuw bewerkte TERRAR1ENKUNDE van 
Dr. W. Klingelhoifer. Dit tweede deel, dat aan do 
amphibien is gewijd, telt 23G pagina's en is met 184 
afbeeldingen en 5 kieurenplatcn geillustreerd. De 
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prijs van deze band, die ook afzonderlijk te krijgen is, 
bedraagt DM 24.50. 
Het werk opent met een inleidend hoofdstuk, een 
algemene beschouwing over de biologic en de na-
tuurlijke historic van de amphibien; dan volgt de 
verdcling van de stof en komen de salamanders aan 
de orde. Speciale aandacht wordt besteed aan de 
inrichting en de verzorging van het voor salaman-
ders bestemde terrarium, dot, vooral met het oog 
op de grote gcvoeligheid van de huid bij deze dieren, 
een zeer zorgvuldig schoonhouden behoeft. Van een 
doelmatige terrariuminrichting worden enige voor-
treffelijke voorbeeldcn gegeven. Men bespreekt de 
moeilijkhcden die zich voordoen bij de overwintering 
van salamanders en de vocdering van de dieren. 
Jonge terrariumliefhebbers wordt geadviseerd met 
inheemse soorten te beginnen en het aantal gehouden 
dieren zeer te beperken. Op dc absolute noodzaak 
van hot in quarantaine houden van nieuw-verworven 
exemplaren wordt met nadruk ge wezen. De bespre-
king van de soorten, waarbij uiteraard veel aandacht 
wordt bcslccd aan de voortplanting en de kweek, 
geschiedt in een vijf tal hoofdstukken, waarvan de 
eerste twee de Europese dieren, de watersalaman-
ders en de landsalamanders, behandelen; daarna komen 
de Aziatische en Amerikaanse soorten en tenslottc 
de zeldzame en primitievc vormen, zoals Amphiuma, 
Neclurus, Typlotriton en Proteus, aan de orde. 
De eisen, die aan het terrarium voor kikkers en dal 
voor padden worden gesteld, aan de standplaats 
ervan en het onderhoud, komen weer ter sprake in 
een voorafgaand hoofdstuk. Ook hier vergrolen voor-
bcelden en afbeeldingen het inzicht van de lezer. 
Men maakt hem tevens attent op het feit, dat hel 
veelal niet mogelijk is verschillende soorten vorscn 
bij elkaar te houden, ook at zal het terrarium qua 
inrichting voldoen, omdat dc giftige huiduitschciding 
van de ene soort gevaarlijk is voor een andere. De 
bespreking van de dieren geschiedt volgens de 
systematische indeling van dc orde. Het boek wordt 
besloten met een verhandeling over het kweken van 
kikvorsen en padden, waarin do gang van zaken vanaf 
de paring tot en met de gedaantevcrwisseling be-

Ledenlijst 
Het lidmaatschap van dc Univcrsitairc Boekhandel te 
Gent, Belgie, is omgezet in een lidmaatschap van 
mej. C. Th. Gijsels, Sint Pietersplein 5 te Gent. 

Nieuwe leden: Boer, J. C. de, Kraanstraat 16, Utrecht; 
Felperlaan, Ir. K., Abstcdedijk 324, Utrecht; Gouda, 
C. S., Lelicrnanstraat 36, Utrecht; Klaver, G. J., Albert 
Cuypstraat 33 II, Amsterdam; Lambertz, J. H. W., Dr. 
Schaepmanstraat 31, Vaals; Leeuw, Dr. D. A. de, 
Acacialaan 43a, Leiderdorp; Schrieken, Bernard, 
Heemskcrkstraal 82, Den Helder; Visser van IJzen-
doorn, Mevr. A. J. L., Potterlaan 5, Huis ter Heide 
(Utr.). 
De heer M. Prinsze, Luiksestraal 25 te Zaandam is 
opnieuw lid geworden. 

Opzeggmgen: Bourgonje, A., Leiden; Fleuren, P.- N. 
M. I,i Nijmegen; Westerhout, J., Scheveningen; Uitert, 
G. J. v., Utrecht; „Bufo marinus", Groningen. 

/Wreswi/zig/ngen: Bulder, C. J. E. A., thans Frans 
Halsstraat 187, Rijswijk; Eeden, A. F, v., thans Willem 
dc Zwijgerlaan 36, Hardcrwijk; Kapcllo Mr. J, B. P., 
thans Lairessestraat 4, Amsterdam; Kousnetzoff, \ \ \ , 
thans Blindenstraat 6, Antwerpen; Kristensen, Drs. I., 
thans Graaf Wichmanlaan 36, Bussum; Ligtenburg, 
H. R. P., thans Cable Price Corp. Ltd., P.O. Box 2398, 
Wellington, Nieuw Zeeland; Menalda, Mr. M., thans 
Witte Rozenstraat 26, Leiden; Secretariaat ,,De Na-
tuur vriond", Leiden, thans de heer Geertsema, Zuid-
singel 22, Leiden; Schilte, L., thans Kerkhof loan 68a, 
Rotterdam. 

Reclilicaties: De heer Elmar Beckers, als eerste van 
de nieuwe leden genoemd in do vorige lijst, is nog 
niet als lid toegetreden; de wens was de vader van 
de gedachte. Ons lid Jhr. J. J. Quarles van Ufford te 
St. Louis, U.S.A. woont niet in Montana, zoals op-
gcgeven, maar in de staat Missouri. 

sproken wordt, wenken worden gegeven voor de 
voedcring en verzorging van de larven en jonge 
dieren, gevolgd, tenslotte, door tal van bijzondcr-
heden over voortplanting en kweek van bepaalde 
soorten. 
Men zou de in dit werk bchandelde dieren in twee 
groepen kunnen indelcn: een van de ,,gewone" soor-
ten, d.w.z. die inheems zijn of zeer regelmatig ge-
importeerd worden en een groep bijzondere, de dieren 
uit gelcgenheidsimporten. Er zijn altijd terrarium-
liefhebbers, die bezwaar maken tegen bespreking 
van soorten, die zij zelf niet zo gemakkelijk kunnen 
krijgen; zij zullen ook dit bezwaar hebben tegen 
de , .nieuwe Klingelhdffer", want een groot deel 
ervan is aan zulke besprekingen gewijd. Dit niet zo 
zeer omdat er zo weinig ,.gewone" en zo enorm 
veel ,,buitengewone" soorten zijn, maar vooral — 
dat is duidelijk — opdat degenc, die ccn niet alle-
daagse soort verworven heeft, toch in dit werk 
inlichtingen over de meest geschikte wijze van ver-
zorging in het terrarium en belangrijke suggesties 
op dit gebied kan opdoen, ook al behoort zijn dier 
niet precies lot een van die soorten, die in het 
boek behandeld zijn. Het is namclijk dc grote ver-
dienste van schrijver en bewerker, hun coUectie van 
ter sprake gebrachte dieren zodanig te hebben gc-
kozen, dat er van bijna ieder type met een uitzon-
derlijke levenswijze of broedverzorging wel een of 
meer vertegenwoordigers genoemd zijn. Voor abonnc's 
van de DATZ is het wel jammer, dat de nieuwe 
TERRARIENKUNDE en het Duitse tijdschrift in dit 
opzicht grote verwantschap tonen. 
De uitvoering van het boek is uitstekend. Het is op 
goed papier gedrukt, rijk geillustreerd met teke-
ningen en vaak zeer mooie foto's, terwijl er enkele 
kleurenplaten, die we uit de DATZ reeds kennen, op 
vellen speciaal kunstdrukpapier in opgenomen zijn. 
Jammer is het dat men ook de slechte kleuren foto 
van Triturus marmoratus in het boek heeft afgedrukt. 
Band II van Klingelhoffer's TERRARIENKUNDE is 
voor amphibicn-houdende terrariumvrienden zeker een 
van de belangrijkste boeken, die ooit zijn verschenen. 

L. W. 

Van het secretariaat 
Het komt tamelijk regelmatig voor, dot van de post 
nummers van ons blad worden tcrugontvangen, omdat 
dc adressering ervan in ongerede is geraakt, waardoor 
de nummers onbestelbaor zijn. Daar het onmogelijk 
is na te gaan welke adrcssen het hier betreft, wordt 
de leden die een nummer missen verzocht contact op 
te nemen met het Secretariaat. Met ontbrckende 
nummer zal dan worden nagezonden. In verband met 
de beperkle oplage van ons blad verdient het aan-
beveling het missen van een aflevering zo spoedig 
mogelijk aan het Secretariaat kenbaar te maken. 

Importdienst 

Op pagina 14 van deze jaargang staat als adres van 
de lcider van de Importdienst vermeld: Larense-
strnat 125. Dit is onjuist. De heer A. D. de Leeuw 
woont aan de Larcnseweg op nummer 752 te Hil-
versum. 

Vraag en aanbod, ruilrubriek 

De heer F. Sijbers, Riethstraat 24 te Tegelcn vraagt 
ter overname inlandse boomkikvorsen, hazelwormen 
en enkele exemplaren van dc vrocdmeesterpad. 
De heer Ph. W. Roelofs, Lombokstraat 35 te Utrecht 
biedt een geheel cikenhouten terrarium ter overname 
aan. De afmetingen van de bak zijn: 77 cm lang, 45,5 
cm breed en 70 cm hoog. Aan voor- en achterkant is 
het terrarium afgesloten met schuUruiten; voor het 
glas is aan de achterkant mctaalgaas gespannen. De 
prijs van de bak bedraagt / 15,—. 
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