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Agkistrodon piscivorus leucostoma (T r o o s t) 
Notities over een Amerikaanse gifslang 

Op 17 Mei 1956 ontving de Importdienst van 
LACERTA een zending dieren uit Louisiana, 
Verenigde Staten en bij die gelegenheid kwam 
ik in het bezit van twee jonge exemplaren 
Agkistrodon piscivorus leucostoma (T r o o s t ) . 
In Amerika heeft deze soort twee verschillende 
namen: ,,Water Moccasin" en „Cottonmouth". 
Dc eerste is te danken aan het feit, dat het een 

echte waterbewoner is en de tweede heeft het 
dier gckregen door de opvallende imponcer-
houding: het ligt opgerold en stcekt de kop 
onder een hoek van vijfenvccrtig graden met 
dc grond naar de rustverstoorder omhoog. ter-
wijl de bek wijd opengesperd wordt. De bin-
nenkant van dc mond is wit en dus zeer opval-
lend, want zuiver wit komt in de natuur maar 

Agkistrodon piscivorus leucostoma (T r o n s 1| in ruslhouding. Polo: F, Beeltink 
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heel weinig voor. Vanuit deze houding worden 
snel na elkaar plotselinge bijtpogingcn gcdaan. 
De slang bewoont het zuidoosten van dc Ver-
enigde Staten van Dismal Swamp in Virginia 
tot het zuiden van Florida en in de Staten langs 
de Golf van Mexico, noordelijk tot Arkansas 
en Illinois. 
Zoals boven al aangeduid is de ,.Water Mocca-
sin" een typische bewoner van mocrassige en 
waterrijke gebieden, met veel lage bcgrociing en 
zonnige plekken; een biotoop die te vergclijken 
is met die van onzc ringslang, maar het is mij 
niet bekend of Agkistrodon piscivorus slechts 
voorkomt op de schciding van zand en veen, 
zoals Natrix natrix in ons land. Wel valt het 
verspreidingsgebied van de Amerikaanse soort 
samen met het voorkomen van kikkers in de 
genoemde staten. 
In lengte blijft deze ondersoort achter bij Agki-
strodon piscivorus piscivorus L a c e p e d e en 
wordt niet groter dan ongeveer 85 cm. De 
recordlengte ligt echter, zoals dat vaak bij 
slangen voorkomt, veel hoger en bedraagt 1,32 
meter. 
Het dier maakt door zijn brede kop, zijn ge-
drongen lichaamsbouw en het korte, in een 
stukje been eindigende staartjc een ictwat plom-
pe indruk. De kop heeft een driehoeksvorm en 
is duidelijk van de nek tc ondcrschciden. Schub-
ben op de bovenzijde van het lichaam zijn ge-
kield. 
De grondkleur wisselt van donkerbruin tot 
lichtbeige, waarop lichte dwarsbanden liggen, 
10 tot 15 stuks. Op dc onderzijde van het 
lichaam, die donkerder van kleur is, zijn deze 
banden vervangen door lichtbruine vlekken met 
een weerschijnkleur. Het middelgrote oog heeft 
een lichtbruine iris en een verticale, zwarte 
pupil. De tong is aan de punten beige, verderop 
lichter tot wit. Van de mondhoek loopt een 
witte of gelige, zwart gczoomde streep naar 
het oog. 
De beschubbing van dc ondcrzijde is opmerkc-
lijk, omdat vlak achter de anale opening ccn 
serie schubben volgt die de gehele breedte van 
de staartonderkant beslaan, plotseling ovcrgaan-
de in twee rijen meer vierkante schubben. Bij 
mijn levende exemplaren zijn de grote, enkele 
schubben derticn in gctal. Ik heb echter twee 
geprcparccrdc exemplaren onderzocht waarbij 
deze aantallen vcertien en vierentwintig bedroc-
gen. Hetzelfde komt ook voor bij Echis c. cari-
natus. 
Ik houd de dieren in ccn terrarium met een 
flink bassin. De temperatuur in het terrarium 
bedraagt ongeveer achtentwintig graden Celsius 
overdag, s nachts dalend tot twintig graden, 
terwijl de temperatuur van het water vrij con-
stant rond twintig graden Celsius ligt. Vrijwel 
de gehele dag liggen dc slangen in het water. 

Schildpadden! 
Verscheidene leden van onze vereniging hebben 
brieven ontvanqen van Mr. Phillip Poize!, 9800 Long-
wood Drive, Chicago 43, Illinois, U.S.A., die met 

In de vrije natuur bestaat het voedsel van de 
..Cottonmouth" uit vissen, kikvorsen en sala-
manders. Maar in het terrarium eten ze ook 
veel andere dieren en tonen zich ware veel-
vraten. Muizen, vogcltjcs, hagedissen, slangen, 
eieren, stukken vis en zelfs jonge schildpadden 
grijpen ze vast en worden verslonden. Opmer-
kelijk is dat vis nooit door beet vcrgiftigd 
wordt, maar gegrepen zoals iVafri.v-soorten dat 
doen en levend verzwolgcn. Kikkers sterven vijf 
tot zeven minuten na de beet; verlamming 
treedt reeds na een tot drie minuten op. Een 
kikkcr rcageert bijzonder hevig op de beet, 
springt met wocst gcweld onder luid gckwaak 
door het terrarium, totdat dc verlamming een 
eind maakt aan dit onaangename schouwspcl. 
Vaak laten de slangen dc doodgebeten kikvor-
sen een of twee dagen liggen, voordat zij ze 
verslinden. Als muizen gebeten worden zijn ze 
na een of twee minuten reeds dood; hun snuit 
en poten kleuren dan blauw. 
De slangen zijn geweldig vraatzuchtig. In dc 
ncgen maanden gedurende welke ik ze ver-
zorgdc, heeft het kleinere exemplaar zesenveer-
tig kikkers en vijf volwassen muizen opgegeten 
en het grootste dier tweeendertig kikkers en 
zeven muizen. De groei en gewichtstoename zijn 
dienovereenkomstig. Bij aankomst wogen de 
dieren respectievelijk vijftien en vijfentwintig 
gram en op 15 Januari 1956 was het kleinere 
exemplaar zevenenveertig, het grotere zestiq 
gram zwaar. Dc eerst afgeworpen oppcrhuid-
laag van de kleinste Agkistrodon (13 Juni 
1956) en die van de grote (22 Juni 1956) 
maten 40 en 44 cm. De eind Januari gevon-
den velletjes 50 en 55 cm lang. 

De giftanden zijn kort en recht in tegenstel-
ling tot die van dc Crofa/ussoorten. Agkistro-
don behoort tot dezelfde familie. Bij mijn die-
ren zijn ze ongeveer een halve centimeter lang. 
Het gif heeft een haemolytische (tast bloed-
lichaampjes aan) en ncurotoxischc werking 
(verlamt de zenuwen). Het wordt in de ge-
neeskunde gebruikt bij de bestrijding van de ge-
vrecsde blocderziekte. 

Is terrariumdier is deze slang heel geschikt. 
Het is een gevaarlijke gifslang en grote voor-
zichtigheid moct dan ook in acht genomen wor-
den. Deze soort wordt spoedig tarn en ver-
trouwelijk in zijn gedrag, maar gifslangcn zijn 
onbetrouwbaar en deze heeft een zeer giftige 
beet, zodat men zich nooit tot onvoorzichtig-
heden mag laten verlciden. 
Agkistrodon is goed houdbaar en vcrschaft zijn 
verzorger veel genoegen. Een paring komt in 
gevangenschap vaak voor en daar deze soort 
levendbarend is, zou de toegewijde verzorger 
van een paar exemplaren zijn moeite wel eens 
met een kluwen wriemelende jongen beloond 
kunnen zien. 

Nederlanders levende schildpadden wil uitwisselen. 
Hier ligt voor schildpaddenhouders een prachtige 
kans hun coUectie uit te breiden! 
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Nu we toch zo dicht bij het water bezig zijn, 
kunnen we tijdens het vangen gcmakkelijk op 
honing- en zweefvlicgen lctten. Het zijn vooral 
botcr- en pinksterblocmen waarop u zc zoeken 
moet. Een andere jampot, met een kurk in het 
midden van het deksel zal uw vangst aan vlie-
gen herbergen. 
Er zijn veel soorten zweefvliegen, die alle-
maal een ding gemeen hebben: bij warm weer 
zijn ze bijna niet te benadcren en dan kunnen 
ze niet gevangen worden. Bij kil voorjaarsweer 
met zo nu en dan een glimp van een water-
zonnetje. zitten ze niet op de bloemen, maar 
in de beschutting van het gras en op de blade-
ren van de boterbloemen, in de oksel van blad 
en Stengel. U kunt die kostelijkc brokjes voer 
eenvoudig tussen duim en wijsvingcr pakken 
en in de pot doen. Zweefvliegen zijn gemak-
kelijk te herkennen aan het platte achterlijf, dc 
grote kop en hun kalme gedrag bij het bezoek 
aan een bloem. Hommels — ook een prima 
voer — en bijen zijn ijverig en druk doende, 
terwijl zij stillctjes blijven zitten. Bij het vlie-
gen zoemen ze bijna niet. De zweefvliegen kun-
nen niet veel hebben en het is nodig het potje 
met de gevangen exemplaren zorgvuldig uit 
de zon te houden. 

• m 
Met behulp van een bamboelatje dat aan een kant 
gespleten is, kunnen wij de dieren die bij de maal-
tijden niet goed aan hun trekken komen, wat extra's 
locsteken. 

Wcrkelijk gocd voer voor onze terrarium-
dieren is niet tc koop en iedere terrariumhouder 
zal er dan ook zelf van tijd tot tijd er op uit 
moeten. De dieren in een echt goede conditie 
houden, jaren lang, dat is alleen maar moge-
lijk met vers gevangen voederdieren, die in een 
zo groot mogelijke verschcidenhcid recht van 
het veld naar uw terrarium verhuizen. 
Trouwens, dc tochten, die u daarvoor moet 
ondernemen, zijn een genoegen op zichzclf. Wij 
gaan er samen iedere week minstens eenmaal 
er op uit, niet alleen om insecten te vangen 
maar ook om te genieten van zon en frisse 
lucht, van dc planten en dieren, die we te 
zien krijgen. Iedere week in het voorjaar 
komen weer andere insecten opduiken die, ook 
al zijn zc als voederdier niet geschikt, beslist 
waard zijn eens nader bekeken te worden. En 
dan de salamanders, daar in hun eigen sloot! 
Het zal niet lang duren, of u kunt er hun 
hele gedrag afgluren. Als u daarbij let op de 
prachtige partijen watcrplanten, die hun biotoop 
vaak sicren, dan zal uw aqua-terrarium thuis 
daar zeker wel bij varen. De vrije natuur bui-
ten en dc gevangen natuur in het terrarium 
zijn aardig om te zien, maar fascincrend om 
te beleven! 
Kunt ge wcrkelijk niet dc gelegenheid vinden 
om regelmatig op insectenjacht te gaan, dan 
is er met een zelfgemaakte vlicgenval nog wel 

wat tc berciken, een kubusvormig kooitje (zie 
afbeclding) aan de bovenzijde afgedekt met 
een stuk glas. De verticale wanden zijn bc-
spannen met fijn vliegengaas, evenals de pyra-
mide, waarvan de ribben aan de onderkant 
samenvallen met die van dc kubus. De punt 
van dc pyramide wordt cr af geknipt, zodat een 
schijnvluchtgat ontstaat van 2Vi x 2]/2 cm. Het 
geheel wordt geplaatst op pootjes van 3J^ cm 
hoog en is dan voor gcbruik gerccd. Dc vlie-

De vliegenval: De wanden 
van dc pyramide en de ver-
ticale zijden van de kubus 
worden bespannen met fijn 
:jaas, de bovenzijde afgeSlo-
tcn met een mil. 

gen worden gelokt door wat vlees- of visafval, 
dat op een schotcltje of plankje onder de val 
wordt gezet. Om te voorkomen, dat de ge-
vangen vliegen sterven, plaatsen we dc val in 
de schaduw, en wel zo, dat hij buiten bereik 
en reuk staat van katten en . . . vrouwvolk! 
De vangst wordt met val en dekruit naar het 
terrarium gebracht en daarin losgclaten door 
de ruit even omhoog te lichten. 
Dan heb ik nog ccn tckeningctje gemaakt van 
een tiental met lijm en plakband aan elkaar 
bevestigde lucifersdoosjcs, die uitstekend als 
voorlopig huis van bewaring kunnen dienen 
voor hier en daar vcrschalkte insecten. Voor 

10 

I 

De tot een geheel samongeplaktc lucifersdoosjes. 
Handig vangmateriaal, dat in iedere jaszak past. 

het transport van krekels en sprinkhanen, die 
elkaar het licht in de ogen niet gunnen, zijn 
deze doosjes heel geschikt. De huizen van de 
lucifersdoosjcs moeten eerst stevig aan elkaar 
gcplakt worden, voordat het plakband cr om 
heen komt. Het is praktisch om de schuifjes 
te nummeren, waarmee ge voorkomen kunt, dat 
ge een reeds bevolkt doosje openschuift om er 
een volgende gevangene in op te bergen. In 
een dcrgelijk geval komt gc immcrs minstens 
een hand tckort. 
Tenslotte kunnen degenen, die relaties met 
imkers onderhouden deze maand met succcs 
naar darrenlarven vragen, maar ge moet er 
dan wel vlug bij zijn, want binnenkort worden 
deze onder smaragdhagedissen zo populaire 
beestjes onthoofd. Eventjcs maar met een 
scherp mes langs de raat waar de grotere 
darrencellen iets boven uit steken en de imker 
is van een stelletjc „nietsnutten" verlost. Maar 
gij ook! Succes! 
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L. Wijllels, s-Hertogenbosch 

Ervaringen met de Westamerikaanse schorshagedis 
(Sceloporus occidenialis occidenialis B a i r d en G i r a r d ) 

San Mateo County, een droog en wocstijnachtig 
gebied ten zuiden van San Francisco in Cali-
fornie. Het terrein is heuvelachtig en hier en 
daar begrocid met lage, vrij dorre vegetatie. In 
dit landschap ving een van mijn relaties een 
aantal gewone Schorshagedissen, Sceloporus 
occidenialis occidentalis B a i r d en G i r a r d . 
De brief die met de dieren werd gezonden, 
bevatte nog enige bijzondcrheden: „Deze hage-
dissen heb ik gevangen in het zuiden van San 
Mateo County, in tamelijk rotsachtig terrein, 
waar de plantcngroei hoofdzakelijk uit „chap-
paral" en . .sage"1) bestaat. In gevangenschap 
prefereren ze een droge warmte van 75 tot 
85 graden F., en genoeg droog zand om cr in 
weg te kunnen kruipen". 
Het is dan een klein leguaantjc met een totale 
lengte van zowat 16 cm, waarvan de staart 
bijna twee derde in beslag neemt. Een opmer-
kelijk kort, gedrongen en grof beschubd hage-
disje. dat rap, acticf en bovendien uitstekend 
houdbaar is. 
Het grove schubbenkleed heeft veel weg van 
dat van de Algerijnse Zandloper, Psammo-
dromtis. maar hier liggen de schubben veel 
losser. Ook bij deze hagedis dragen alle schub-
ben een duidelijke kicl en een scherp, uitste-
kend puntje midden op de achterrand. De 
ondcrzijde van het lichaam is met gladde schub-
ben bedekt. Dc kop is kort en breed, de kaken 
zijn — de naam zegt het al — krachtig ont-
wikkeld. Het diertje is grauwbruin tot olijf-
kleurig bruin en gesierd met vier rijen donker-
bruine vlekken met een driehoekvorm, met de 
punt naar achter gcricht. Deze rijen verlopen 
in dc Iengterichting van het lichaam. Achter 
de scherp afgetekende achterranden van de 
vlekken liggen blauw en groen iriserendc 
vlekjes, die eveneens. maar meer versprcid, 
op dc lichtbruine flanken voorkomen. De buik-
zijde van het dier is zeer opvallend van kleur 
en tekening: op iedere buikhelft ligt een 
schijfvormige vlek, waarvan dc donkerblauwe 
tot zwarte randen elkaar op het midden van 
de buik raken bij de mannetjes. Deze vlekken, 
die zich van oksel tot lies uitstrekken, zijn 
diepglanzend blauw van kleur. Dergelijke vlek-
ken komen bij vrijwel iedere soort Sceloporus 
in iets andere vorm en vaak grocnachtige kleur 
voor; bij de wijfjes zijn zc aanmerkelijk minder 
intensief gekleurd en kleiner van afmetingen. 
zonder donkere randen. Dc keel is wit met 
donkere spikkeltjcs; vaak ligt opzij op de hals, 
waar de ondcrkaak bevestigd is, nog een ronde 
blauwe vlek. 

In het terrarium is deze Schorshagedis een 
interessant, vreedzaam en vief diertje, een rappe 
klimmer, die zich snel over takken weet te ver-
plaatsen. Zonneschijn en bodemvcrwarming 
vallen bij hem zeer in dc smaak. Bij flinke 
warmte rcageert hij op iedere beweging in of 

buiten het terrarium, roctst bliksemsnel op een 
insect af en is dan bijna niet te vangen. Soms 
ligt hij volkomen plat op het hete, zonbeschenen 
zand uitgestrckt, dan weer zit hij op als een 
hond, steunend op de achterbuik en de polsen 
van de gestrckte voorpoten en stcekt daarbij 
zijn tenen recht omhoog (ze zijn gcvoelig voor 
dc hitte van het zand), om ze echter bij de 
minste stoornis weer onmiddcllijk tc laten zak-
kcn. Bij het lopen komt het lichaam ongeveer 
horizontaal en wordt vrij hoog boven de grond 
gedragen. 
In het voorjaar maken dc mannetjes hun vrou-
welijke soortgenoten druk het hof, vechten 
onder elkaar met een fclheid en een vertoon 
van opengespcrde bekken zelfs, dat het gcruis 
door de hele kamer tc horen is. Een fors man-
netje komt met grote, snclle sprongen op vier 
poten tcgclijk op een mededinger af, vertoont 
daarbij een dikke keel met felblauwe vlekken 
en maakt zich zijdelings zo plat, dat de schijf-
vormige vlekken op de buik van opzij geheel 
zichtbaar zijn. Hij springt om het andere dier 
heen, dat dezelfde houding aangenomen heeft, 
en gaat cr dan opeens met geopendc bek op af. 
Een van de hagedissen maakt zich uit de 
vocten en de hele scene wordt weer herhaald, 
tot driemaal toe in een minuut. Het hele spcl 
gaat gepaard met heftig kopknikken, waarbij 
de poten — meestal alle vier — snel gestrekt 
en gebogen worden. 
Op dezelfde wijze, misschien wat kalmer, gaat 
een mannetje op een wijfje af, dat hem op 
geheel andere wijze opwacht. Meestal rcageert 
het nauwelijks, bijt het mannetje als het al tc 
brutaal wordt en rent gewoonlijk na enige tijd 
weg. Soms echter gaat het wijfje hoog op haar 
poten staan, kromt de rug en heft de staart 
in een boog omhoog. terwijl het met sprongetjes 
de afstand tussen zichzelf en het mannetje 
gelijk houdt. Dit houden dc dieren even vol, 
totdat het mannetjc een fiksc sprong maakt, 
zich in haar nek vastbijt, waarna, als het wijfje 
niet al tc zeer tegcnstribbelt, de paring volgt. 
Ook tijdens de paring en wat daaraan vooraf 
gaat knikt het mannetje druk met dc kop. Het 
wijfje, dat een maar weinig opzetbaar keeltje 
heeft, knikt minder heftig. 
De cicren worden in Mei, Juni en Juli afgezet, 
waartoe het wijfje meestal een kuiltje graaft. 
Ons lid dc heer G. van den Berg te Amsterdam 
heeft een eierafzetting kunnen observeren en 
was zo vriendclijk mij daarover in te lichten. 

1) ..Chapparal" is Ceanothus cuneatus, een plant uit 
het semi-aride (half-droge) gebied van Californie. Ook 
Pickeringia montana, uit de familie Lcguminosae 
wordt ,,Chapparal" genoemd in de zin van vegetatie 
overeenkomende mot de maquis in Zuid-Frankrijk: de 
Californische maquis dus. ,,Sage" is een .Salv/n-soorl. 
(Inlichtingcn verstrekt door ons lid de heer J. Land-
wehr, Amstelveen). 
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De heer Van den Berg schrijft Icttcrlijk het 
volgende: 
„Een paring heb ik niet waargenomen, even-
min een mcrkbare zwelling bij het wijfje, zodat 
het een verrassing voor mij was. het eerste ci 
te ontdekken. Het lag boven op dc verwarming, 
zodat het al direct waardeloos was. De vol-
gende avond om 10.15 uur zag ik dc volgende 
drie eieren in het zand liggen, onder de lamp, 
die op ongeveer 15 cm afstand van de grond 
tegen de achterwand van het terrarium hangt. 
Achter dc lamp zat op dc wand het wijfje, dat 
haar cicren met tussenpozen van 3 tot 10 mi-
nuten in het zand liet vallen; zc viclen daarbij 
dus ongeveer 15 cm. Zc krulde hierbij de 
staart telkens iets omhoog, om de cloaka een 
grotere opening tc geven. Op deze manier wer-
den nog 7 eieren afgezet; totaal 11 stuks. Dat 
was op 9 Juli. 
De eieren werden daarna in een bakje met 
zand gelegd en in een broedstoof geplaatst, op 
een temperatuur van 27 gr. C , met een matige 
luchtvochtigheid. Na een week bcschimmelden 
zc, zodat de kweek mislukte. Merkwaardig was, 
dat ik op 2 September (!) weer een ei vond. 
..Het wijfje heeft in de nacht, volgend op dc 
massale eierafzetting, op de plaats van deze 
afzetting, grote hoevcelheden Zand verplaatst. 
Dit doet het vermocden rijzen dat zij de cicren 
wilde begraven. Is dit vermocden juist. dan 
kunnen wij dc gevolgtrekking maken. dat deze 
drift om te graven na het afzetten der eieren 
ontstaat. zonder de aanwezigheid van de 
eieren zelf (deze werden immcrs dadelijk door 
mij verwijderd!) daartoe noodzakelijk i s " 2 ) . 
Ook ik heb verschillende keren eieren gevon-
den. Vlak bij de wortels van een plant, iets 
in het zand gedrukt en meestal op een hoopje 
bij elkaar. maar soms ook ver verstrooid en 
op het zand liggend. Voorzichtig werden de 
eieren dan overgebracht in een aquarium met 
een laag vochtig zand; het aquarium was zorg-
vuldig afgcsloten, werd op temperatuur gehou-
den (25—30 graden C.) en van tijd tot tijd 
even geventilecrd. Maar ook hier was het vaak 
na een of twee weken al mis en het laatste ei. 
dat op de 25ste dag na het afzetten grote 
denken vertoonde, bevattc al een min of meer 
ontwikkeld, maar nog geheel ongeklcurd jong. 
De heer Roclofs te Utrecht, die ook zijn be-
vindingen met deze Schorshagedis mededeelde, 
had mccr geluk met een stel cicren. Zijn inte-
ressante verslag volgt hier: 
„Op 22 April zette het wijfje Schorshagedis 
in een hockje van het terrarium wat eitjes af. 
Vccl heb ik cr niet van kunnen zien, omdat 
het gedeeltelijk gebcurde toen ik niet thuis was 
en ook omdat het hoekjc allerminst overzichte-
lijk was. Omdat ik er niet goed bij kon, heb ik, 
op tcrzakc ingcwonnen advies, de eitjes stil op 
hun plaats gelaten en dc omgeving er van 
regelmatig vochtig gehouden. Alles was toen 
weer normaal in het terrarium en het wijfje 
7clf toonde niet de minstc belangstelling voor 
de plaats, waar ze haar eieren aan het zand 
had toevertrouwd. De temperatuur in het ter-
rarium schommelde tussen 22 en 30 graden C. 
Het was, zoals u gezien hebt, ingericht met 
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tamelijk droog zand, rotspartijen en succu-
lenten, en behalve door dc Schorshagedissen, 
werd het door Muurhagedissen, Muurgecko's, 
Algerijnse Zandlopers en Balcarenhagedissen 
bewoond. Het was op 7 Juli toen ik \s avonds 
tot mijn grote vreugde een jong Schorshagedisje 
van allergrappigste afmetingen stilletjcs in het-
zelfde hoekje zag zitten, waar de eieren waren 
gelegd. Maar nog nauwelijks had ik dit diertje 
als Schorshagedisje herkend, of een van de 
Algerijnse Zandlopers greep het bij de staart. 
Gclukkig heb ik het bccstje en zelfs zijn staartje 
nog kunnen redden. Intussen had ik een tweede 
hagedisje op een steen opgemerkt. Dat wist ik 
er met een netje van af tc vangen. In een klein 
terrarium heb ik getracht de nakomclingschap 
van mijn grappige Californiers groot te bren-
gen. Het bakje ontving zoveel mogelijk zon-
licht. en dat was dus — in de zomer van 1954 
— uiterst weinig. Ik zette de dicrtjes op een 
stuk pakpapier, omdat ik gelezen had, dat dit 
handiger was bij het voeren en dat dan boven-
dien de voederdieren niet vuil kunnen worden. 
Aanvankclijk ging het gocd. Kleine spinnctjes. 
wasmotlarfjes, wasmotjes, een heel klein mecl-
wormpje, alles ging crin, maar bladluizen wil-
den ze niet eten. Na enige tijd verloren de 

-) Voorzichligheid is geboden, daar vele dieren in 
gevangenschap een onnatuurliik gedrag vertonen. Wij 
spreken dan van gedragsanomalien. 
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becstjes echter hun eetlust en toen was het 
spoedig gcdaan. Ze kwijnden langzaam weg 
en gingen tenslottc na een week of drie dood. 
Intussen had een van de diertjes zijn staart 
verloren. Ze waren ongeveer 3]A cm lang 
toen ik ze uit het terrarium haalde. De kleur 
en tekening was precies zo als bij dc ouders, 
alleen het blauw ontbrak nog op hun buikjes". 
Deze kleine leguaan is geweldig snel en niet 
zonder moeite uit het terrarium te vangen. 
Hij rent en springt zo vlug, dat men hem soms 
zelfs uit het oog vcrlicst. Maar zit hij eenmaal 
in de hand en voelt hij de warmte ervan, dan 
blijft hij rustig zitten, ja, is er zonder tegen-
stribbclen van het diertje zelf niet meer af te 
krijgen. Als men het hagedisje voorzichtig en 
rustig hanteert, is het zelfs mogelijk hem op 
zijn rug te leggen; het blijft stil liggen en sluit 
dc ogen, maar is met een ruk weer op zijn 
poten en op weg naar een oncomfortabelc 
schuilplaats — in de mouw van zijn verzorger 

Van dc hand van ir. Lcgro verschcen dc vorige 
maand een belangrijk artikel over de kweek 
van fruitvliegen. Ik zou echter gaarne een aan-
vulling willen geven op het kweken van dczc 
vliegjes. Het komt me nl. voor, dat de overigens 
zeer juiste laboratoriumkweekmethode diverse 
mensen zal afscbrikken tot het kweken van deze 
vliegen over te gaan, omdat de berciding van dc 
vocdingsbodem vrij ingewikkeld is en aanschaf 
van bijzondere ingredienten (agar, gistpocder) 
met zich meebrengt. Zelf kweek ik al enkele 
jaren Drosophila's voor mijn terrariumdieren 
met veel succes op een zeer cenvoudige voe-
dingsbodem, die men met gewone keuken-ingrc-
dienten kan maken en waarmee men vele hon-
derden vliegjes verkrijgt in luttele weken. Deze 
methode werd mij geadviseerd door dr. F. So-
bcls van het Genetisch Instituut te Utrecht. 
Een en ander bctekent beslist geen kritick op 
het artikel van ir. Legro, doch alleen een aan-
vulling met een vcreenvoudigde methode. 
Ik geef hierbij geen hoevcelheden; die kan men 
zelf wel schatten en een beetje te veel bctekent 
geen kostbaar verlies. Daarbij dient vermeld 
dat ik dc vliegjes kweck in roomflesjes van 
1/8 liter (hetgeen men trouwens ook wel op 
Iaboratoria doet). Deze flesjcs zijn klein en 
gcmakkelijk hantccrbaar en de vocdingsbodem 
is eenvoudiger in te brengen dan in dc grote 
kwartliterflessen of in Erlenmeyer-kolven. 
Men kookt havcrmout in water tot een zeer 
dikke, stijvc pap. Voor de veiligheid kan men 
een stukje van een blad gelatine (gewone 
kcukengclatine, wit of rood) meekoken, dan 
blijft de voedingsbodem in ieder geval stijf (het-
geen bij het overbrengen van vliegen grote 
voordelen heeft). Door deze zeer stijvc ,,pap" 
rocrt men een met een vork fijngemaakt stuk 
banaan (voor een hoeveelheid vocdingsbodem 

bijvoorbeeld — als men hem plotseling beroert. 
Tegen de avond vcrdwijnt Sceloporus occiden-
ialis meestal in het droge zand. Een ondiepe, 
rechte voor boven dc staart geeft de plaats 
aan waar het diertje ligt en vaak is ook het 
uiterste puntje van de staart niet met zand 
bedekt. 
Wa t deze hagedis cct, komt op bijna ieder 
hagedissenmenu voor: spinnen, vliegen, rupsen, 
vlinders, wasmotten, wasmotlarven, sprinkha-
nen en nu en dan kan hij ook wel een meel-
worm hebben. Krijgt hij die vaak en veel, dan 
braakt hij ze op of men vindt de restcn er van 
in de uitwerpsclen bijna ongeschonden en vaak 
nog geel gekleurd terug. Hij likt watcrdruppels 
van ruiten, bladeren en stenen, maar drinkt 
ook vlot uit een bakje. 
Tenslotte wil de heren Van den Berg en Roe-
lofs mijn erkentelijkheid betuigen voor de ver-
strekte gegevens. 

voor drie 1/8 literflesjes is een halve banaan 
meer dan voldoende; en voor deze zelfde hoe-
veelheid is een 1/4 —1/2 blad gelatine genoeg). 
Hiermede vult men de flesjcs en voegt dan 
enkele druppels gist-,.oplossing" (suspensic) 
toe. Suiker, gistpoedcr en agar zijn niet nodig 
Hierop komen dan de oudcivliegjcs, zoals bc-
schreven door ir. Lcgro (dus met een stukje 
opgcrold of samengevouwen filtrcer- of closet-
papier). Hoogte van de voedingsbodem 1 a 2 
cm. Bij het vullen met dc stijve pap blijven 
voldoende stukjes vlak boven de voedingsbodem 
aan de wand, hetgeen trouwens niet nood-
zakelijk is. Dc haveimout-vocdingsbodem is nl. 
zeer grof-korrclig en dus ongelijk van opper-
vlak. Daardoor is er voldoende gelegenheid 
voor de vliegen tot cierleggen. Zc doen dit nl. 
graag op uitstckende puntjes. Wel is het gocd 
de wanden van de flcsjes na het vullen tot vlak 
boven de voedingsbodem gocd te reinigen en 
droog te maken (zorgen dat er geen extra 
vocht op de vocdingsbodem komt!) bijv. met 
een vochtig doekjc of wattenprop; in deze 
kleine flcsjes kan men gemakkelijk met de wijs-
vinger tot aan de vocdingsbodem komen. De 
flesjcs worden met een wattenprop afgesloten. 
Ik kan hier nog aan toevoegen dat bijv. Anolis 
carolinensis dczc vliegjes zeer gaarne eet. Alleen 
moct cr natuurlijk wel een behoorlijk aantal 
in het terrarium zijn. wil zo'n hagedis zijn maal-
tijd crmee doen. Maar ze zijn in ieder geval 
actief lange tijd bezig om de vliegjes overal 
weg te vangen en dat is ook wel gocd. Helaas 
kijken mijn boomkikkers. Hyla raddiana en 
H. versicolor er niet naar om. Ook de gecko 
Tarentola maurctanica vindt ze nauwelijks de 
moeite waard. Dat is wel jammer, want het 
is een uitstekende aanvulling van het zo schaarsc 
wintervoedsel. 

P. A. Florschutz 
Utrecht fruitvliegen 

Nog iets over de kweek van 
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Nieuwe studiereis van prof. Mertens 
Ons erelid, prof. dr. Robert Mertens, is begin 

Januari jl. per vliegtuig naar Zuid-Azie ver-
trokken voor een nieuwe hcrpetologische studie-
reis. 
Het eerste doel is Java, waar hij, als cjast van 
de Unesco, werkt in de Plantentuin van het 
Zoologisch Museum te Buitenzorg en voor een 
wetenschappelijk gezelschap een voordracht 
houdt. 
Van Java zal hij naar Perth in West-Australie 
vliegen, waar hij zijn assistent voor de leer der 
zoogdieren, dr. H. Felten, zal aantreffen om 
met deze samen de reis door de woestijngebie-

den van Zuid- en Centraal-Australie voort te 
zetten. De wetenschappelijke opdracht voor het 
verblijf van enige maanden in Australie be-
treft in hoofdzaak oecologische en dier-
geografische onderzockingen met betrekking tot 
amphibien, reptielen en zoogdieren. Het verblijf 
in dat werelddcel wordt besloten met een be-
zoek aan het vochtig-tropischc noordoosten van 
het Australische vasteland. 
De terugreis gaat vanuit Sydney via Nieuw-
Zeeland, de Fidzji-archipel, Hawaii en Noord-
Amerika. 

Werkgroep Amsterdam 
Januari-bijeenkomst. De Werkgroep vertjaderingen 
worden thans regelmatig gehouden in Huizc West-
einde, Westeinde 3 te Amsterdam. Op de avond van 
de vijftiende hebben de leden gezamenlijk van ge-
dachten gewisseld over het probleem van het samen-
houden van verschillende terrariumdieren in een 
gezelschapsbak. De ervaringen in dit opzicht blekon 
nogal sterk uiteen te lopen, maar over het algemeen 
werd opgemerkt, dal dieren uit eenzelfde soort bio-
toop goed bij elkaar komen. Bij slangen, en vooral 
bij hagedissen, komt vaak voor, dat grote exemplaren 
de kleinere als voederdieren beschouwen. Het samen-
houden van amphibien en reptielen gaat wel indien 
het terrarium doelmatig is ingericht, maar het verdient 
geen aanbevcling. Met een gezelschap van sterk uit-
eenlopende typen vorsen en salamanders zijn zeer 
slechte ervaringen opgedaan. Zeer waarschijnlijk is de 
huidafscheiding van de dieren de oorzaak daarvan. 
Later op de avond ging men over tot bespreking 
van moeilijkheden bij de liefhebberij. Geen van de 
aanwezigen liet zich bij deze onder tinge discussies 
onbetuigd. Een zeer geslaagdc bijeenkomst. 

Op de bijeenkomst van 
12 Februari heeft de 
heer G. van den Berg 
een uiteenzetting ge-
geven over een nieuw 
ver warmings* en ven-
tilatiesysteem, waarbij 
vochtige, verwarmde 

^. te lucht in het terrarium 
cr>w~i geblazen wordt. De 

methode, die een op-
lossing biedt voor het 
probleem van de lucht-
verwarming, gaf aan-

leiding tot een levendige discussic die de avond 
verder vulde. 
Naar wij hopen zal het mogelijk zijn deze voordracht 
in de vorm van een artikel in Lacerta tc publiceren. 

Vraag en aanbod, rullmbriek 
De heer B. Cornelissen, Populierstraat 29, Haarlem, 
vraagt wie hem kan helpen aan de eerste vijf jaar-
gangen van ons blad, of losse afleveringen uit die 
jaren. 
De heer L. Wijlfels, Baselaarsstraat 10, 's-Hertogen-
bosch wil graag over nemen een volwassen wijfje 
Anolis carolinensis. 

Ons lid de heer P. H. Stettler, Wylerstrasse 21 (per 
1 April 1957 Wylerringstrasse 85/x/37), Bern, Zwitser-
land, vraagt ter overname mannelijke exemplaren van 
de padden Bufo cognatus en Bufo valliceps, een paar-
tje Brachycephalus ephippium en een wijfje Kaloula 
pulchra. 
Ons lid de heer J. Walig, Weverstraat 21. Kromme-
nie, is na vervulling van zijn militaire dienstplicht 
onlangs in de burgcrmaatschappij teruggekeerd en wil 
nu zijn terrarium weer buvolken. Hij vraagt daarvoor 
ter overname een paartje tropische kikkers, of wel 
een paartje Hyla arborea, Lacerta vivipara, Sala-
mandra salamandra en Bufo bufo. 

Ledenlljst 
Nieuwe leden: H. W. E. van Bruggen, Spoerstraat 4 I, 
Amsterdam; C. C. de Haan, van iter Helstlaan 2, Huis 
ter Heide (U.]j Dr. M. C. Raeven, A. v. Houwelinnon-
plantsocn 8, Vught; Dr. A. de Rouck, Anlwerpsc 
Steenweg 52, St. Amandsberg, Belgie. 

Van de bibliothecaris 

Onlangs werd onze bi-
bliotheek vcrrijkt met 
twee werken, geschon-
ken door onze leden. 
Het betreft een boekje 
in de Engclse taal. 
,,Reptile Life" van Wa l -
ford B. Johnson en 

CC^f MT~^j*$^-1$ Stanley C. Johnson B.A. 
een geschenk van ons 
lid de heer S. H. Kat-
touw te Delfzijl en het 

Jahrbuch 1955 van Aquarien und Terrarien. 
waarin een artikel van Dr. Heinz Wermuth 
over schildpadden en een verhandeling ,,Hal-
tung, Pflcge und Zucht einhcimischer Molche" 
van Duitslands salamanderexpert Gunther E. 
Freytag, voor onze bibliotheek afgestaan door 
de heer I. M. Aleven te Amsterdam. 
Daardoor is het aantal boeken waarover de 
vereniging beschikt gestegen tot 422 stuks! De 
goede gevers hartelijk dank! 

De leden die hun contributie per halfjaar betalen zijn per 1 april de 
tweede termijn verschuldigd. Door Uw bijdrage N U te storten op post-
rekening no. 4 6 1 0 8 4 , t.n.v. Penningmeester Lacerta, Deventer, bespaart 
U zich de onkosten van een postkwitantie en bevordert U het werk 
van onze vereniging 
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