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L Wijffels, 's-Hertogenbosch 

Kijk, een andere nd( molis 

Onder de hagedissen die mijn vriend Delleman 
en ik in 1955 uit Cuba importeerden bevonden 
zich ook kleine anolissen; rappc, bruine diertjes, 
die veel gedrongener van bouw zijn dan de zo 
bekende Anolis carolinensis. Ik heb deze hage-

met (oto's van de schrijver 

honderden soorten en ondersoorten van bekend 
en ook nu komen er nog steeds nieuwe vormen 
bij, ontdekt vooral in Centraal- en Zuid-Mexico 
en het ontoegankelijke bronnengebied van de 
Amazone. Het genus Anolis is dan ook het 

kVT. 

* 

Figuur 1. Anolis sugrei sagrei (D u m e r i 1 & B i b r o n ) . Het dier heelt -/.ojuist 
een wasmotlarve beneden in het terrarium opgemerkt. Let op de tekening van 
de hagedis en de omgekrulde staartpunt. 

dissen nu een tijdje in mijn terrarium en wil 
er u hier iets over vcrtellen. 
Anolissen zijn Centraalamerikaanse, in hoofd-
zaak boombewonende hagedissen die behoren 
tot de familic van de leguanen. Er zijn enkele 

meest soortcnrijke hagedissengeslacht van de 
Nieuwe Wereld. Het is daarom te nicer ver-
wonderlijk, dat deze diertjes. die tot de best 
houdbare en zeker meest bekoorlijke terrarium-
dieren moeten worden gerekend, vrijwel uitslui-
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tend door de Noordamcrikaanse Anolis caroli-
nensis carolinensis V o i g t in het terrarium 
worden vertegenwoordigd. 
Anolis sagrei is een van de aan de wetenschap 
het best bekende soorten; het verspreidings-
gebied ervan is zeer groot en de populatie zo 
dicht, dat hij iedere andere Anolis in talrijkheid 
ver overtreft. Van deze vorm werden vier 
ondersoorten beschreven, waarvan de typische, 
Anolis sagrei sagrei ( D u m e r i l 6 B i b r o n ) , 
op het grote eiland Cuba voorkomt. Met de 

sagrei mayensis; ik heb niet kunnen achtcr-
halen door wie. 
De ,,Lagartija comun" zoals het diertje op Cuba 
heet, is een fors hagedisje van tamelijk gezette 
lichaamsbouw en voorzien van een korte, ste-
vige kop. De staart is sterk zijdelings samen-
gcdrukt en draagt een lage kam. De grote, 
diep-zwarte, glanzende ogen hebben smalle 
oogleden. 
De gewone kleur van het diertje is bruin. Een 
kleurwisscling als bij de Roodkeelanolis, van 

Figuur 2. Anolis sagrei op ± 25 cm atsland van een 200 W. slerke gloeilamp. Blijkens de hoge kammen 
was de warmte van de lamp heel welkom, maar de lichte kleur verraadt dal de straling zeer intens was. 
Het diertje heelt het op deze lak dan ook geen drie minuten volgehouden. 

ladingen van fruit- en houtschepen zijn de 
hagedissen buiten hun oorspronkelijke versprei-
dingsgebied doorgedrongen en hebben zich ge-
vestigd rondom de stad Kingston op Jamaica 
en bij Tampa in Florida, Verenigde Staten. 
Eveneens in Florida, bij Lake Worth, leeft een 
kleine groep Anolis sagrei ordinatus ( C o p e ) , 
die met opzet in de Verenigde Staten werden 
geintroduceerd en afkomstig zijn van de 
Bahama-eilanden, waar zij verspreid zijn van 
Turks Island in het zuiden tot en met New 
Providence Island in het noorden. De Anolis 
van Key West , het uiterste cilandje van dc 
reeks die zich van de punt van Florida naar 
het zuidwestcn uitstrekt, behoort ook tot deze 
soort: Anolis sagrei stejnegeri ( B a r b o u r ) . 
Tenslotte komt deze hagedis voor aan dc Mexi-
caanse kust bij Belize, een feit dat de zobgeo-
grafen nogal hoofdbrckens heeft gekost. Dit 
ras werd beschreven onder de naam Anolis 

groen naar bruin en omgekcerd, komt hier niet 
voor. De kleurverandcringcn zijn beperkt tot een 
lichter of donkerder worden en het duidclijk 
aftckenen en weer vervagen van de tekening. 
Dat de verschillen echter zeer groot zijn, blijkt 
uit de hierbij afgedrukte foto's; alle opnamen 
van hetzelfde volwassen mannetjc. 
In zijn gewone doen heeft Anolis sagrei een 
kleur als die van donker mahonichout, maar 
dan enigszins fluweelachtig. Het oog is het 
punt waarin een aantal grillige, donker ge-
kleurde en grijswit gezoomde strepen samen-
komen. Over de hele romp zijn fijne goudgele 
spikkeltjes verstrooid. die boven het midden 
van de flank korte dwarsstreepjes vormen 
(figuur 1). Vaak zijn deze lichte stipjes minder 
duidelijk, terwijl een, vaak twee lichte lengte-
strepen over de flank vcrlopen. Op de rug lig-
gen dan donkere vlekken met een driehoeks-
vorm, symmetrisch ten opzichte van het midden 
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van de rug (figuur 3) . Vaak nemen dc dieren 
—- ik heb het alleen maar bij mannetjes gezien 
— een zeer lichte, haast egaal grijsbruine tint 
aan, soms bijna wit. Ze doen dat als ze slapen, 
als de temperatuur in het terrarium hoog is en 
ook als ze bij een lage luchttemperatuur heel 
dicht bij de lamp gaan zitten. In dit laatste 
geval zetten ze dan nog een hoge nek- en rug-
kam op, klaarblijkelijk om zoveel mogelijk gc-
straaldc warmte op te vangen (figuur 2) . De 
lichte lengtestrepen zijn in deze kleurphasc 
soms zeer duidelijk afgetekend, dan weer bijna 
niet tc zien. Als men slapende dieren verrast en 
plotseling in het licht zet, kicuren ze zeer snel 
op en zijn binnen vijf minuten tijd dicp donker-
bruin met dc gele spikkeltjes. Tijdens gcvechten 
van mannetjes onderling krijgen de hagedissen 
soms ook dc lichte kleur, in de meeste gevallen 
echter niet. Bij dc dreighouding. die daarbij 
aangenomen wordt, behoort het opzetten van 
een kam in de nek; op de rug heb ik tijdens 
dreig- en vechtpartijen nooit een kam gezien. 
Ook deze soort heeft een kossem of keelwam, 
welke het dier naar belicven kan opspannen 
en tonen. Dc platte schijf wordt daarbij tamelijk 
ver naar voren gestoken. De kleur ervan is ge-
woonlijk oranjegeel met vier uit het centrum 
in een boog naar achter en beneden diver-
gerende rode strepen. De rand van het kossem 
is wit; de schubben op de warn zijn zwart. Het 
is mij opgevallen, dat ook de kleur van de keel-
wam aan wisseling ondcrhevig is; toen ik eens 
s avonds laat de lampen weer aanstak om dc 

kleurveranderingen tc kunnen gadeslaan. zag ik 
mijn grootste mannetjc — in zijn verbolgenheid 
om dc nachtclijke storing wellicht — een grote. 
egaal heldcroranje, zwart beschubde keelwam 
voor mij uitspreiden. 

Ik heb eens afgekeken hoe dat met het op-
zetten van dit ornament gaat en vond dat 
drieerlei gedrag hierbij voorkomt en het is op-
merkelijk hoe vast de dieren dit verschillende 
gedrag handhaven. Bij amoureusc ontmoetingen 
met het enige wijfje Anolis van deze soort in 
mijn terrarium, knikken steevast alle mannetjes 
eerst driemaal heel diep,- steken daarna de kop 
omhoog en zettcn rustig en waardig de warn zo 
ver mogelijk uit: een haast oosterse wijze van 
begroeten. Tcgenovcr soortvreemde hagedissen. 
die te dicht in de buurt komen, gaat het anders: 
een dikke keel, drie maal snel herhaald kop-
knikken onder gelijktijdig vertoon van hun 
kleurenpracht. Aan ontmoetingen met mannetjes 
van de eigen soort komen ook diepe buigingen 
te pas, maar dan zeer snel na elkaar, waarna 
de keelwam gespreid wordt. Dit gebcurt bijna 
nooit minder dan drie maal achtereen, soms nog 
een keer meer. B a r b o u r zegt in zijn T H E 
H E R P E T O L O G Y O F CUBA, dat het op-
zetten van de keelwam gelijktijdig gaat met 
het tonen van de huidkam in de nek. Mannetjes 
die elkaar al enigc tijd in het vaarwatcr zitten 
zijn gewoonlijk in dreighouding, compleet dus 
met dikke keel en nekkam. Bij het hele dreig-
vertoon hoort frequent ,,bobbing" met gespreide 
keelwam, en dat verklaart B a r b o u r s 
mededeling, maar van gelijktijdigheid is meestal 
geen sprake. Men ziet de huidplooi in de nek 

soms in geen weken, waarin toch zeer vaak het 
kossem gespannen wordt, terwijl er anderzijds 
een of beide kammen worden getoond, terwijl 
er van de warn niets tc zien is (figuur 2) . 
Het wijfje, een zeer klein diertje hoewel het 
volwassen is, toont weinig wisseling in haar 
kleuren. Bijna steeds is het diertje donkerbruin, 
met grote vlekken op de rug, over het midden 
waarvan een heel licht gekleurde, nu en dan 
witte lengtestreep loopt. Tijdens een paring 
kon ik het kcelwammetje zien: erg klein en 
helemaal licht geel gekleurd. 
Die paring had 's avonds bij kunstlicht plaats. 
Een paar pogingen om het wijfje te naderen 
waren al mislukt, omdat het bij het naderbij 
komen van de man steeds de kwieke benen 
nam. Toen heeft het mannetje haar van tamelijk 
grote afstand besprongen en haar nekvel tussen 
dc kaken genomen. Tijdens de paring liet hij het 
vel weer los, hoewel het wijfje onophoudelijk 
bleef tegcnstribbelen. 

Figuur 3. Anolis sagrei in een typische houiiing, rus-
tend op een vcrticaal vlak mot de kop naar beneden. 
Het is ook de enige manier om tc zien of er nog iets 
te verhapstnkken is. 

Dat anolissen onverschilliger zijn tegenover 
soortvreemde genus-genoten dan bijvoorbccid 
de Z,acerfa-soorten — zoals wel bewcerd wordt 
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— geloof ik niet. Al eerder heb ik felle gevechten 
gezien tussen Anolis cristatellus ( D u m e r i l 
& B i b r o n) en Anolis carotinensis carolinen-
sis, waarbij het ging om het favoriete plekje 
boven op de middelste stijl van dc achterwand 
van het terrarium, en tussen de gewone Rood-
keelanolis zowel als Anolis carolinensis por-
catus ( G r a y ) en de grote Anolis bimaculatus 
S p a r r m a n n van Sint Eustatius, mijn 
jongste aanwinst. En Anolis sagrei. rap als hij 
is, doet dapper mee: dreigt naar terrarium-
genoten, bijt in de poten die ze achteloos op 
zijn rug zetten en zit de kleintjes achterna. 
Maar bloedende wonden, zoals die resulteren 
van een ontmoeting van carolinensis en por-
catus — beesten die zich met de bekken in 
ilkaar kunnen vastbijten dat je er akelig van 
wordt — komen bij mijn kleine bruine vrinden 
niet voor; gevechten binnen de soort zijn de 
felste. Dat bleek ook, toen ik van Jack Nagte-
gaal een jong mannetje Anolis sagrei ordinatus, 
afkomstig van Eleuthera. kreeg en in mijn ter-
rarium zette. Alleen de volwassen man bima-
culatus kent vrienden noch magen, bijt in alles 
wat leeft, met uitzondering van zijn wijfje en 
de brave pad, die in mijn terrarium zo trouw 
de overgebleven voederdieren naar binnen flapt. 
Eenzame opsluiting was dan ook het enige 
middel om bloedvergieten te voorkomen. 
De sagrei's intussen hebben een grote eetlust. 

Enige tijd geleden verschcen in een vooraan-
staand Amcrikaans tijdschrift, dat uitsluitend 
gewijd is aan het kankcronderzoek, een mede-
deling van de redactie, die niet alleen voor de 
kankeronderzoekers, maar ook voor terrarium-
houders van grote betekenis is. 
Deze mededeling komt hierop neer, dat voor 

een diepgaand inzicht in het kankervraagstuk 
niet slechts een uitgebreid experimenteel on-
derzoek bij verschillende zoogdieren nood-
zakelijk is, maar tevens — en dit zeker niet in 
mindere mate — het onderzoek van kwaad-
aardige gezwellen, die bij lager georganiseerde 

Alleen vliegen, die moeten ze niet. Wasmotten. 
de vlinders en de larven, lusten ze graag, maar 
ze zien liever spinnetjes in hun omgeving rond-
tippelen. Hooiwagen staan ook in hoog aanzien, 
maar de lange poten zijn erg impopulair en 
worden vaak tegen het gaas, de takken of de 
planten van de lippen gewreven. Dikke zweef-
vliegen eten zc wel zo nu en dan; misschien 
omdat zc die gemakkelijkcr kunnen vangen dan 
gewone vliegen, al maakt het voor dc hage-
dissen weinig verschil. Het meest geliefkoosde 
bedrijf is echter de sprinkhanenjacht, die met 
een verve en encrgie beoefend wordt, dat dc 
ruiten van het terrarium er soms van rinkelen. 
De dieren zijn helemaal niet schuw en willen 
zo nu en dan wel eens langs de opzijgeschoven 
voorruit naar buiten komen om een wasmot-
larfje te halen. 
In hun gedrag onderscheiden zij zich van 
Anolis carolinensis doordat ze vaak over het 
zand onder het terrarium lopen en ook dikwijls 
daarop blijven liggen om van de bodemver-
warring te genieten. 's Nachts kruipen sommige 
exemplaren weg, in een stronk of holle tak, 
andere drukken zich onder tegen dc achter-
zijde van een stronk of een stuk turf aan, terwijl 
de Roodkeelanolis het liefste blijft liggen op 
een blad van dc bromelia's of, met de kop 
naar beneden, tegen de vcrticale stijlen van het 
terrarium. 

gewervcldc dieren worden gevonden. Reeds 
herhaaldelijk heeft men gezien. dat door het 
bestuderen van deze gezwellen een geheel 
nieuwe kijk op een bepaald, tot nu toe nog 
duister vraagstuk werd verkregen. 
Bij die lager georganiseerde gcwerveldc dieren 
denkt men in de eerste plaats aan de vissen, 

dc amphibien en de reptielen. Behalve de 
aquariumhoudcr is dus ook de terrariumhouder 
in dc gelegenheid om in voorkomende gevallen 
belangrijk materiaal aan de wetenschap te leve-
ren. Nog steeds gaat echter veel van dit 
waardevolle materiaal, waarom de wetenschap 

Prof. Dr. Anth. Stolk 
Amsterdam Hulpdienst voor de wetenschap 

met illustraties van de schrijver 

grote knobbefs 

• 

kleine knobbds huidgezwel 

Figuur 1. Huidgezwel (melanoom) bij een volwassen 
mannelijk exemplaar van de Adder (Vipera berus 
L i n n e ) . 'n Onregelmatige, donker gekleurde massa. 
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als het ware zit te springen, verloren. Daarom 
willen wij in dit artikel nog eens de aandacht 
vestigen op de niet te onderschatten hulp-
diensten, die de terrariumhouder aan de weten-
schap kan geven. 
Die hulpdienst kan zeer eenvoudig zijn en be-

melaninekorreltjes 

celkernen aezwelcellen 

Figuur 2. Microscopisch preparaat van het huidgezwel 
bij dc Adder, in dwarse duorsnedo bij stcrke ver-
groting. In de zwelcellen bevinden zich rond de cel-
kernen de zwarte kleurstoi of melaninckorreltjes. 

hoeft zeker niet veel tijd te vragen. Het ter-
rariumdier dient zo spoedig mogelijk na de 
dood te worden gefixeerd en in een goed slui-
tende pot of plastic zak tc worden verzonden. 
Bij een vorige gelegenheid hebben wij reeds 
mcdegcdecld, dat die fixatie het best in een 
verdunde formaline-oplossing kan geschicden. 
Deze oplossing bestaat uit een deel in de apo-
theck verkrijgbare handelsformalinc van veertig 
procent en zes tot zeven delen water. In nood-
gcvallen kan echter ook van alcohol zcventig 
procent, spiritus of eau dc cologne gcbruik 
worden gemaakt. Gegevens met betrekking tot 
het ziekteverloop kunnen van grote bctekenis 
zijn en worden derhalve zeer op prijs gesteld. 
Als voorbeeld ter demonstratie geven wij hier 
een merkwaardig gezwel. dat wij persoonlijk 
bij een volwassen exemplaar van de Adder 
(Vipera bcrus L i n n e ) hebben aangetroffen. 
Zoals figuur 1 laat zien. bevond dit gezwel 
zich op de romp als een onregelmatige, donker-
gekleurdc massa. Direct na de dood van het 
dier werd het gezwel uitgesneden en met be-
hulp van microscopische preparaten onder-
zocht, waarbij het uit zwarte klctirstofccllen of 
melanophoren bleek te bestaan (figuur 2) . 
Wij hadden hier dus tc doen met een zo-
genaamd melanophorengezwel, dat wij kortweg 
als melanoom kunnen aanduiden. Dit kwaad-
aardige gezwel, dat ook bij de mens en bij de 
zoogdieren voorkomt, kan groter en groter 
worden, in naburige organen voortwoekeren, 
deze organen in ernstige mate belemmcren in 
hun functie en uiteindelijk het organisme tc 
gronde richten. Bovendien kunnen de gezwel-
cellen nog een gifstof produceren, die vanzelf-
sprekend de ondergang van het organisme nog 
versnelt. 
Dit gezwel gaat dus uit van de zwarte kleur-

stofcellen, die. zoals bekend, in een groot aan-
tal in de reptielenhuid aanwezig zijn. 
Van groot thcoretisch en practisch belang was 
in dit geval het feit, dat er temidden van dc 
donkere gezwelcellen met de karakteristiekc 
zwarte kleurstof- of melaninekorreltjes in hun 
cellichaam, ook gezwelcellen gevonden werden, 
waarbij de zwarte kleurstof geheel ontbrak of 
slechts als enkele kleine korreltjes aanwezig 
was (figuur 3) . Wij zagen in de microscopische 
preparaten de gezwelcellen zonder melanine-
korreltjes als het ware in gezwelcellen met 
melaninekorreltjes overgaan, konden ons al-
thans op grond van de waargenomen beelden 
die overgang goed indenken. 
Waarom deze waarneming nu van zoveel bc-
tekenis is met betrekking tot het ontstaan van 
dit gezwel, daarop hoeven wij hier natuurlijk 
niet nader in te gaan, aangezien dit ons te ver 
zou voeren. Van het belang ervan zal dc lezcr 
zeker overtuigd zijn en wanneer er bij hem nog 
een zeker scepticismc bestaat, dan zal het geval, 
dat wij in een volgend artikel hopen te be-
sprcken, hem in ieder geval overtuigen. 
Uit practische ovcrwegingen geven wij ten-
slottc de behandeling van dergelijke kwaad-
aardige gezwellen. Deze kan niet anders dan 
in een operatie bestaan, waarbij na een aether-
of chloroformnarcose het gezwel zo volledig 
mogelijk dient tc worden vcrwijderd. Voor 
nadere bijzondcrheden dienaangaandc ver-
wijzen wij naar ons artikel ..Ziekten van Am-
phibien en Reptielen IV, Een merkwaardige 
huidzickte bij Reptielen". LACERTA. He jaar-
gang no. 4, pag. 25-28, 1956. 

Histologisch Laboratorium, 
Vrije Universiteit. 
Prins Hendriklaan 27-29, 
Amsterdam-Z. 

gezwelcellen celkernen 

I 
f i 9 

i& 
gezwelcellen 
met wcmig 

meloninekorrclties 
I gezwelcellen 

zonder melaninekorreltjes melaninekorreltjes 

Hetzelfde preparaat bij zeer sterke vergroting. Naast 
de gezwelcellen met veel zwarte kleurstof- of melanine-
korreltjes bevinden zich ccllen met weinig of zelfs 
geheel zonder korreltjes. 
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C. J. F. Meuwese, 's-Hertogenbosch 

Krekels vangen 
Vol ummeuze vo ederd leren .' / 

Op vele droge plaatsen in ons land, op de heide, 
in de duinen, aan bosranden en op hoge dijken 
kunnen wij op de zonbeschenen plekjes de 
donkerbruine heikrekel, Gryllus campestris 
L i n n e , aantreffen, gemakkelijk te herkennen 
aan de vuilgeel gekleurde band over de vleu-
gelwortcls. Hcmzelf krijgt ge niet zo vlug te 
zien, maar zijn lang aangehouden gesjirp ver-
raadt al spoedig zijn aanwezigheid, want na 
zijn vlucht kan hij het toch niet lang in de 
donkere aarde uithouden. Tot laat in dc na-
middag, op warme en zonnige dagen zelfs tot 
na zonsondergang, is zijn eentonige geluid nog 
te horen. En dat is vele van zijn makkers nood-
lottig geworden. door via mijn potten en doos-
jes naar de magen van mijn terrariumbewoners 
te verhuizen. 
Als voederdieren zijn de krekels alleen voor 
grotere hagedissen geschikt, want het zijn forse 
en krachtige insecten. Het vangen ervan ver-
eist nagenoeg geen ervaring, alleen maar wat 
gcduld en dat is gcmakkelijk op tc brengen, 
zeker als u ze al op het spoor bent. Om in 
enkele uurtjes 'n twintig stuks te vangen, is heus 
geen toer, als er tenminste ter plaatse vol-
doende aanwezig zijn. 
Afgaandc op het geluid en voorzichtig, geruis-
loos voetje voor voetje naderend, kunt gc de 
kleine artist voor de opening van zijn holletje 
zien zitten op het kleine onbegroeide plekje, 
waarover het opgeworpen zand uitgespreid 
ligt. Op wit zand valt het donkere insect ge-
makkelijker op dan wanneer de aarde donker 
van kleur is, maar kijkend naar de kale plekjes 
tussen gras en onkruid, zult ge vrij gauw de 
goede plekjes vinden. De opening van het 
holletje, dat gewoonlijk vlak voor een graspol 
zit, gaat dikwijls schuil achter wat verdorde 
grassprieten. 
Ook een geocfend zoeker zal onze krekel niet 
licht midden in een concert verrassen, want 
vaak neemt hij met een verschrikt ..ping" de 
kuicrlatten en is verdwenen voordat ge vol-
doende hebt kunnen naderen om hem te zien. 
Dan moet ge uw ogen de kost geven en zoeken 
naar plekjes met opgeworpen aarde, wat niet 
moeilijk is. Hebt ge cr een gevonden, dan kan 
de krekel ervan verzekerd zijn, dat het met 
het luieren in de zon gcdaan is. 
Er zijn muizen en vogels die een tol heffen 
van het krekelvolk en zo komt het, dat som-
mige holen onbewoond zijn. Dat is gcmakkelijk 
te controleren, want is het beestje wel thuis. 
dan zult u aan de rand van het plekje, zo ver 
mogelijk van de krekclwoning verwijderd, uit-

werpselen vinden, die precies lijken op muizen-
keutels van klein formaat. 
Nu mag er liefst niets in de directe omgeving 
van het hoi worden aangeraakt en een takjc 
of blad, dat de vangst van dc bewoncr kan 
bemocilijken, moet heel voorzichtig weggenomen 
worden. Als er te veel beweging is geweest — 
of de zon achter de wolken verdwijnt — dan 
kan het wel eens lang duren voordat dc krekel 
zich laat zien. Ge kunt dan nog wel eens zijn 
gezelschap afdwingen door met een lange gras-
spriet diep in het hoi te kriebelen. Maar het is 
beter om rustig naast het holletje te gaan 
zitten, zo dat de zon er op blijft schijnen. Uw 
vinger houdt ge nu een centimeter of twee 
achter de opening van het hoi tegen het zand; 
voorzichtig, niet drukken. W a n t nu komt 
binnen enkele minuten de vale signeur lang-
zaam en met korte pauzen achtcrwaarts zijn 
hoi uitgekropen. En dan, als hij helemaal 
buiten is, snel met de vinger het holletje dicht-
gedrukt. 
De eerste reactie van de krekel is een vlucht-
poging. maar omdat hij niet erg snel is, kunt 
ge hem gemakkelijk in niet te hoog gras vol-
gen. Nu moet zo vlug mogelijk het gras dwars 
over hem heen tegen de grond gedrukt worden, 
zodat hij vast komt te zitten. Neem nu dc 
gevangene bij beide vleugels en deponeer hem 
in een potje of doosje. Dat moct dan verder 
voor hem alleen gcrescrvccrd blijven, want 
onder deze dieren heerst een felle vete en geldt 
onbeperkt het recht van de sterkste. 
Nu en dan vindt men een wandelendc krekel. 
Aan de korte legboor is te zien dat het een 
wijfje is ,dat, door liefdc verblind, zich ge-
vaarlijk ver van haar holletje heeft verwijderd. 
Ook dit beestje wordt tussen het gras ge-
makkelijk gevangen. 
Pas op, krekels zijn lelijke bijters! Maar met 
een beetje routine en wat extra oplettendheid 
bij het vastgrijpen van de insecten, hebben zc 
geen schijn van kans. 
De krekels kunnen het beste uit het pincct 
aan de hagedissen gevoerd worden, zodat cr 
niet een in het terrarium kan ontkomen om 
daar zijn luide concerten voort te zetten. Als 
de krekels niet allemaal ineens verhapstukt 
kunnen worden, dan kan men ze, ieder af-
zonderlijk, in een potje bewaren. Niet in een 
kartonnen doosje, want dat zult ge spoedig 
met een gat maar zonder krekel terugvinden. 
De dieren blijven enige tijd leven als ze nu en 
dan gevoerd worden met een meelworm of wat 
kleine insecten. 

Terrariumkunde en ultra-violet licht 
zie aaniekening hiemaasi 
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j.Landwehr De bestrijding van bloedluis bij 
Amstelveen hagedissen 

Bij de bestrijding van deze kleine rode mijten, 
die zich zo snel kunnen voortplanten en in 
korte tijd de bevolking van een terrarium te 
gronde kunnen richten, heb ik verschillende 
chemische bcstrijdingsmiddelen toegepast, 
waarbij de verkregen resultaten zo gunstig wa-
ren, dat het de moeite waard is daarover hier 
te berichten. 
Volkomen afdoende is een behandeling met 
malathion, een poeder dat, opgelost in water, 
met een zacht pensccl direct op de hagedissen 
kan worden uitgestreken. Het is echter zaak 
hierbij de ogen, de neusgaten en de mond-
splcct niet te raken; overigens moet het dier 
goed nat gemaakt worden. 
Malathion heeft een vrij snclle werking als 
aanrakingsgif; het is zwak giftig en niet ei-
dodend. Aangegeven wordt, dat het poeder 
niet ingeademd mag worden en ook niet met 
de huid in aanraking mag komen; ikzelf heb 
van het laatste geen nadelige gevolgen onder-
vonden. Aanraking met de huid van hagedissen 
blijkt ook voor deze dieren geen schadelijke 
gevolgen te hebben; ik heb met dit middel 
Calotes versicolor en Psammodromus algirus 
behandeld, met als enige gevolg de vcrnietiging 
van alle bloedluizen. 
Malathion is in de handel verkrijgbaar in 
verschillende vormen; voor ons is alleen het 
verspuitbare poeder 25 % geschikt. Men ge-
bruikt dit gewoonlijk in een verdunning tot 
0,3 %, maar ik heb steeds een veel meer ge-
concentreerde oplossing toegepast, tot 2 %, 
zonder enig nadeel bij de dieren op te merken. 
Een ander voor ons bruikbaar insectenbestrij-
dingsmiddel wordt in de handel gebracht onder 
de naam Tedion, waarvan alleen het spuit-
pocder V 18 van belang is. Met heeft een uit-
sluitend ei-dodende werking en is toe te passen 
in een 0,1 % oplossing. Als wij ons terrarium 
regelmatig met dit middel bespuiten, blijven 
aanvankclijk wel de luizen zelf leven, maar 
uit de eieren komen er geen nieuwe meer bij. 
Tedion is nauwelijks giftig. 
Beide middelen zijn door de Plantenziekte-
kundige Dienst te Wageningen onderzocht en 
opgenomen in de lijst van bestrijdingsmiddelen. 
Ik ben er van overtuigd, dat hiermec de mijten-
plaag voor de terrariumbczitters verleden 
tijd is. 
Naschrift van dc redactie: Malathion is een 
van de vele fosforcsters. die in de tuinbouw 
worden aangewend bij de bestrijding van wat 
men daar bloedluizen noemt. van spintmijten 
en bladluizen: een tamelijk gevaarlijk goedje. 
Er komt in de handel ook een malathionpoeder 
voor, dat vcrmengd is met azobenzeon, een 
voor mensen dodelijk giftige combinatie! 
Het gcbruik van malathion moet niet-deskun-
digen met nadruk worden ontraden. Men kan 
de gevolgen ervan, voor de terrariumhouder 
zelf zowel als voor zijn dieren, niet geheel 
ovcrzien. Bij toepassing van deze stof wordt 

met nadruk gewaarschuwd tegen inademing en 
tegen aanraking met de onbedektc huid, terwijl 
het verboden is voor consumptic bestemde ge-
wassen later dan tien dagen voor de oogst 
ermce te behandelen. 
Het middel is bijna zeker in hoge mate giftig 
voor amphibien. Andere dieren, die er iets van 
binnen krijgen — door bij voorbeeld kort na 
de behandeling te vcrvellen en de afgeworpen 
huid op te eten — zullen er waarschijnlijk ook 
niet wel bij varen. 
Dc toepassing van Tedion, dat inderdaad wei-
nig giftig is, maar behalve eieren ook jonge 
larven doodt, levert betrekkelijk weinig gevaar 
op. Daar wij echter onze terrariumdieren met 
insecten en de larven ervan vocderen. lijkt be-
handeling van een bewoond terrarium met dit 
middel weinig geschikt. 
Bij mcchanische bestrijding van de bloedluis, 
zoals dc oliebehandeling er een is. lopen de 
dieren geen risico. Voor degenen, die niet 
gewend zijn met chemische bcstrijdingsmidde-
len om tc gaan, verdient zij zeker de voorkeur. 
Men ziet bloedluis gewoonlijk optreden bij 
zwakke en zieke dieren, die in een te droog 
teirarium worden gehouden. Men kan de plaag 
voorkomen, door nieuw ontvangen dieren ter-
dege op aantasting te controleren, door de 
dieren goed tc voeren en een te sterke uit-
droging (ook van het woestijnterrarium) tc 
voorkomen. 
Aangetaste dieren kan men van bloedluizen 
verlossen door de mijten met een stijfharig 
kwastje aan tc raken en ze daarna, zodra zc 
het op een lopen zetten, van het hagedissen-
lichaam te wippen. Niet ineens er af stoten; 
dan kunnen monddelen van de parasiet in de 
huid achtcrblijven. Deze behandeling twee- of 
driemaal herhalen. Na iedere behandeling moe-
ten de dieren in een schoon verblijf worden 
ondergebracht. In enkele dagen is men dan 
van de plaag verlost. 
Met bloedluizen besmette terraria kunnen ge-
reinigd worden door ze geruime tijd, minstens 
een week, onbewoond te laten staan, ofwel 
door ze b.v. in plastic in te pakken en ze van 
binnen — vooral ook de verticale wanden en 
stijlen —• klctsnat te maken en nat te houden 
gedurende ongeveer twee dagen. Het is na-
tuurlijk ook mogelijk het terrarium geheel leeg 
te maken en grondig tc reinigen, maar dan is 
het inbrengen van nieuwe aarde en zorgvuldig 
schoonmaken van de planten noodzakelijk. 

Terrariumkunde en ultra-violet licht 
Het is gcbleken, dat sommige leden van LACERTA 
hun terrariumdieren regelmatig bestralen met ultra-
violet licht. Om een overzicht le krijgen van de 
mogelijkheden op dit gebied, verzoekt de redactie 
deze leden inlichtingen tc verstrekken over de ge-
bruikte apparatuur, de duur van de bestraling, de 
diersoorten daaraan blootgesteld en — voor zover 
dat na te gaan is — de daardoor verkregen resul-
taten. Dit belreft dus niet de veelgehruikte warmte-
stralers (infra-rood lampen), maar de echte ,,hoogte-
zon"-lampen. 
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Gegevens over het terrarium van onze leden 
(Zie pag. 1 5 van deze jaargang) 

Gegevens voor deze rubriek 
kunnen worden opgegeven aan hei 

secreiariaai 

A Oerwoudterrarium 
B Woestijnterrarium 
C Duin- of Heideterrarium 
O Bosterrarium 
E Rotsterrarium 
F Aquaterrarium 
G Buitenterrarium 
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